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Resumo 

Este artigo discute relações de vínculo e identificação dos telespectadores com a produção 

ficcional televisiva, em especial a telenovela, e as mudanças que estão ocorrendo em 

função de novas maneiras que o público encontra para interagir no ambiente midiático 

contemporâneo. Propõe-se que tanto matrizes temáticas sofreram adaptações em 

conformidade com as mudanças sociais, como têm surgido novos modelos interativos e 

formas de interação – exemplificados pelo transmídia. O modelo do Design Audiovisual 

é, então, proposto como forma de planejamento capaz de atender as demandas da 

produção contemporânea. Em diálogo com outros trabalhos sobre transmídia e interação 

realizados contemporaneamente no Brasil, tal modelo apresenta formas de planejamento 

da produção levando em consideração os aspectos de identificação e engajamento dos 

indivíduos. 
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Introdução 

Não constitui uma novidade afirmar que o ecossistema midiático contemporâneo, 

configurado pelas tecnologias digitais de informação e comunicação, apresenta desafios 

e possibilidades para a produção televisiva em geral. No caso específico da produção 

ficcional, apresentam-se tanto a multiplicação de canais de oferta de conteúdos como 

mudanças nas formas de recepção (KERCKHOVE, 2009). Consequentemente, os canais 

de TV passam a buscar uma renovação de estratégias, visando ocupar diferentes espaços 

de circulação do conteúdo ficcional audiovisual. Isso implica produzir mais conteúdos e 

atender novas demandas da audiência sem, no entanto, perder os valores 

institucionalizados que marcam a forma da ficção da TV. 

No caso brasileiro, esses valores historicamente remetem ao equilíbrio entre a 

conformação de uma identidade nacional, discussão dos problemas sociais cotidianos, 

relações pessoais e familiares e fascínio exercido pela técnica (BUCCI, 1997; 

MACHADO, 2001; LOPES, 2009) – elementos trabalhados prioritariamente pela Rede 
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Globo, maior produtora nacional de ficção. Em conjunto, essas características fomentam 

o reconhecimento do telespectador com o que ele vê na tela, uma identificação que serve 

como garantia do acompanhamento das tramas propostas pelos canais de TV. 

Tal vínculo sempre garantiu que os fãs agissem além do ato de fruição, como por 

meio de conversas entre si e em interações com a instância produtora. Com as ferramentas 

digitais, os telespectadores passaram a contar com uma gama maior de possibilidades para 

expressar suas relações com o produto ficcional – da conversa ampliada em mídias sociais 

à produção de novos conteúdos, derivados da ou inspirados na obra original. Cabe, então, 

aos produtores utilizarem esses mecanismos em seu favor: pode-se ampliar o alcance da 

obra, ao mesmo tempo que a observação da atuação dos telespectadores pode influenciar 

novas produções. 

Entretanto, a realidade ainda é um tanto diferente, apesar de avanços nos últimos 

anos. Relatórios do Observatório Ibero-americano de Ficção Televisiva (Obitel) têm 

demonstrado que as ofertas de conteúdos interativos pelos canais de TV – dentro de 

propostas transmidiáticas de ficção – têm ficado em níveis primários (FRANCO; 

GÓMEZ; OROZCO, 2017). Os principais gatilhos de ação dos fãs estão vinculados à 

mesma fórmula de identificação, mas não expandem a outros mecanismos de 

engajamento. Em outras palavras, o planejamento da obra audiovisual leva pouco em 

conta a amplitude de relações que podem ser construídas com as ferramentas digitais. 

É nesse aspecto que o Design Audiovisual (DA) pode contribuir no planejamento 

de obras ficcionais complexas, com extensões de interatividade. O DA é um conjunto 

teórico-metodológico que descreve elementos e atores envolvidos na circulação da 

produção audiovisual, com vistas a diferenciar posições assumidas pelos indivíduos e 

possibilitar estratégias complementares, porém direcionadas a cada posição. 

Este artigo está estruturado para demonstrar como o DA se aplica às produções 

ficcionais televisivas. A primeira parte apresenta uma breve discussão sobre o modo como 

a TV brasileira cria e alimenta relações com sua audiência. Em seguida, são apresentados 

os principais pontos do modelo do DA em comparação com discussões sobre transmídia 

conduzidas no Brasil. 

Identidade e TV 

A cultura das telas faz parte de um amplo conjunto de mudanças tecnológicas e 

sociais. Podemos remontar sua utilização como representação do mundo, necessidade 

humana que busca satisfação técnica desde o desenvolvimento da fotografia, passando 
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pela utilização do cinema como forma expressiva, até a inserção da televisão nos 

domicílios, levando a realidade reconstruída pelas câmeras e as discussões do âmbito 

público a esse espaço privado e de maior intimidade (MACHADO, 1997). 

A televisão baseou sua linguagem no vínculo construído com os espectadores e a 

identificação dos mesmos com suas narrativas e a realidade que os cercam. Como uma 

forma de se destacar à estrutura de linguagem anteriormente utilizada nas telas de cinema, 

a televisão adotou uma postura de mediadora da realidade com sua forma de registrar os 

fatos e acontecimentos, sempre operando dentro de um “presente constante” 

(MACHADO, 2001) e legitimando tal realidade através das transmissões ao vivo, os 

improvisos e sujeiras que vão ao ar, mesmo em suas produções ficcionais que passam por 

um processo de edição e reconstrução do tempo dramático. 

Como afirma Arlindo Machado (2001, p.11), a televisão pode ser considerada “um 

dispositivo audiovisual através do qual uma civilização pode exprimir a seus 

contemporâneos os seus próprios anseios e dúvidas, as crenças e descrenças, as suas 

inquietações, as suas descobertas e os voos de sua imaginação”. Jesus Martín-Barbero, 

em estudos realizados em 1987, apontou a grande capacidade da televisão em entender 

demandas sociais e abrigar oportunidades e experiências que podiam gerar integração de 

valores. Para o autor, “a televisão é um espaço particularmente significativo para a 

reconversão econômica, a preocupação política e a transformação cultural” (MARTÍN-

BARBERO, 1987, p.1, tradução nossa).  

As novelas são consideradas “carro-chefe” das produções ficcionais televisivas em 

boa parte da América Latina, especialmente no Brasil, e suas histórias enfatizam hábitos 

do cotidiano social. No passado esse formato alcançava liderança em público ao seguir 

um estilo “sentimental”, incorporando características da sociedade e discutindo mudanças 

de forma lenta e gradual, por meio de arcos narrativos que levavam semanas – às vezes 

meses – para se desenrolar (LOPES, 2009). No Brasil, essa forma narrativa se traduziu 

em uma das mais resilientes constantes da produção televisiva, como identifica Eugênio 

Bucci (1997) ao afirmar, em meados dos anos 1990, que o desenvolvimento da TV se deu 

sobre “leis não escritas” como “as novelas precisam propor uma síntese de Brasil” e “a 

TV reproduz a exclusão social e o preconceito de classe à medida que integra” (BUCCI, 

1997, pp.31-32). O autor propõe, com essas duas faces do mesmo entendimento, que a 

complexidade do roteiro televisivo está em permitir o reconhecimento e o entendimento 

de grande parte do público, em diferentes níveis. Em resumo, a grande identificação com 
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a TV – em especial com a ficção televisiva – é legitimada pelo reconhecimento que os 

espectadores fazem de si mesmos (de sua realidade, mesmo que romantizada) naquilo que 

assistem na TV. 

A conclusão semelhante chega Martín-Barbero (1987) sobre a Colômbia, resultados 

que expande a outros países da América Latina, inclusive o Brasil. A linguagem televisiva 

é fruto de fenômenos culturais que se refletem no desenvolvimento dos meios de 

expressão, domínio técnico de produção e demandas estéticas, que fazem com que o 

público reconheça os avanços tecnológicos e expressivos como parte da realidade, assim 

como as narrativas e gêneros como parte de sua própria vida cotidiana (tanto em nível 

local quanto mais amplamente, “transnacional”). Por mais que as inovações se tornem 

aparentes e sejam incorporadas, os formatos televisivos ainda repetem padrões 

consagrados e reproduzem fórmulas, principalmente quando se trata das produções de 

novelas, pois partem do encontro das matrizes culturais (como o melodrama) com 

formatos industriais (MARTÍN-BARBERO, 2003). A matriz do melodrama é tão 

relevante no contexto brasileiro que, historicamente, se expande e invade a própria lógica 

do jornalismo (BUCCI, 1997). 

O melodrama na telenovela permite ao espectador a construção do imaginário a 

partir do seu cotidiano. Dentro do imaginário popular, o que se passa na tela é uma 

representação possível de sua vida real, mesmo que dramatizada. A partir desses dados a 

narrativa passa também por valoração das questões de produção e de mercado. Forma-se 

um conceito e uma prática onde o principal valor da cultura popular não está na sua 

autenticidade, mas no modo como ela é representada, movimento que conduz do 

desconhecido ao reconhecimento de uma identidade (coletivamente) construída. O 

melodrama serve como mediador entre as culturas, dispositivo de passagem da 

representação popular ao massivo, resultado dessa matriz cultural que alimenta o 

reconhecimento popular na cultura de massas (MARTÍN-BARBERO, 2001, p.151).  

Por mais que as telenovelas consigam conservar suas bases e intenções, com o 

desenvolvimento do formato aconteceu uma mudança estrutural apontada por Martín-

Barbero como sendo a passagem de uma telenovela de “criação” para uma telenovela de 

“produção”, 

Isso quer dizer que a telenovela mais recente está determinada por variáveis 

comerciais bastante precisas, condições de distribuição que influem na 

elaboração do relato, nas oportunidades de articulação com outras estratégias de 
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mercado, mais do que pela autonomia criativa dos roteiristas e diretores. 
(MARTÍN-BARBERO, 2001, p.173) 

Tal fenômeno não deixa de ser, também, reflexo da evolução natural da sociedade, 

que acompanha os movimentos tecnológicos e econômicos do capitalismo avançado. 

Assim, a constituição de uma identidade baseada em nacionalismo e pertencimento 

coletivo passa a dividir espaço com temas em que as individualidades são soberanas. Se, 

segundo Lopes (2009) após a fase “sentimental” da novela se iniciou uma fase “realista”, 

em que o sucesso da telenovela devia-se à apresentação de “novidades” e à representação 

da vida privada, capazes de provocar “o interesse, o comentário, o debate de 

telespectadores e de outras mídias, o consumo de produtos a ela relacionados, como 

livros, discos, roupas etc.” (LOPES, 2009, p.25), vivemos agora uma fase “naturalista”, 

em que o indivíduo retratado se complexificou. Observamos uma passagem, ao menos 

parcial, da ênfase no coletivo nacional para o individual. Para Lopes, a telenovela é mais 

um elemento no mecanismo do agenda setting, ao incorporar temas do campo público 

(da reforma agrária à especulação imobiliária) ao espaço privado, retratado através de 

temas românticos e enredos cotidianos, dramas comuns abordados de modo ousado. 

É a lógica das relações pessoais e familiares que preside a narrativa dos problemas 

sociais. É aí que parece residir o poder dessa narrativa, sua capacidade de traduzir 

o público através das relações afetivas, ao nível do vivido, misturando-se na 

experiência do dia a dia, vivida ela mesma em múltiplas facetas, subjetiva, 

emotiva, política, cultural, estética. (LOPES, 2009, p.27) 

Ou seja, a ficção televisiva reflete, como antes, o momento atual. A diferença é 

que, nas últimas décadas, a representação de individualidades ganhou vigor em 

detrimento da exposição de uma identidade coletiva. Em primeiro lugar, é preciso levar 

em conta que o ideal iluminista de emancipação do sujeito ganhou fôlego desde as últimas 

décadas do século passado (HARVEY, 2011). A contemporaneidade tem como 

característica a fragmentação dos aspectos cotidianos e uma crescente efemeridade dos 

bens materiais e imateriais. Segundo Hall, essa fragmentação a que o sujeito é exposto 

fragmenta sua própria identidade, antes coesa.  

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que 

não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas. (HALL, 2003, p.13) 

Deslocados de laços de pertencimento estáveis, como o local e o nacional, os 

sujeitos respondem a lógicas da mundialização – de mercados e da cultura – em que uma 

suposta maior possibilidade de escolha se torna elemento central na construção da 
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identidade, de um self coerente, o que provoca um sentimento de “liberdade” que teria 

sido historicamente conquistada. Segundo Bauman, “[...] a ‘individualização’ consiste em 

transformar a ‘identidade’ humana de um ‘dado’ em uma ‘tarefa’ e encarregar os atores 

da responsabilidade de realizar essa tarefa e das consequências (assim como os efeitos 

colaterais) de sua realização” (BAUMAN, 2001, p.40). Essa suposta liberdade, ao tornar-

se uma obrigatoriedade na sociedade moderna – especialmente ao ser reproduzida nos 

meios de comunicação como a forma possível de existência – se torna um fardo repleto 

de efeitos negativos. Renato Ortiz oferece um contraponto interessante ao sentimento 

generalizado de emancipação, ao dizer que 

[...] seria ilusório imaginarmos a vida social como resultado das volições 

pessoais. Como se seu pensamento residisse no âmbito da escolha individual. Esta 

visão, bastante difundida no senso comum, geralmente procura justificar a 

existência do consumo como algo exclusivo e de caráter pessoal. (ORTIZ, 1994, 

p.135) 

Ou seja: nos anos recentes, as formas de consumo se tornam imperativas, e as 

indústrias usam estratégias de comunicação para alimentar uma sensação de “bem-estar” 

por meio do acesso a produtos supostamente individualizados. O reflexo dessas 

mudanças, na produção ficcional brasileira, é uma grande dificuldade em vender a velha 

“realidade televisiva” que as novelas construíram. Tal efeito demonstra a necessidade de 

mudanças no modo de produção das ficções para continuar criando discussões e 

representando experiências que a definem como veículo de comunicação e meio de 

expressão. 

Podemos somar a essas mudanças, também, o desenvolvimento das plataformas 

digitais e o processo de migração dos espectadores para novos espaços de consumo dos 

conteúdos audiovisuais, que vêm atualizando a forma de compor as audiências. O que 

antes era pensado e previsto como uma forma unilateral e massificada de distribuição de 

conteúdo, hoje se remodela para uma forma mais inclusiva e participativa, em que o 

espectador tem aparente maior liberdade na escolha do que quer assistir. Essa busca passa 

pela afinação dos gostos, seja com a história a ser contada ou com a atuação de 

determinado ator dentro das narrativas. Para o Lorenzo Vilches, 

“as tecnologias não afetam só os formatos, quantidade e qualidade do fluxo 

informativo; também instigam sutis e profundas mudanças estéticas, simbólicas 

e sociais (...) União entre informática e radiodifusão impõe nova lógica – afeta 

sobretudo “redes de transporte de informação, os suportes e terminais, os modos 

de financiamento, os sistemas de produção, os conteúdos e as táticas televisivas 

de apresentação.” (VILCHES, 2003, p.236) 
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Dentro dessa nova lógica de produção e consumo do audiovisual, os aparatos 

tecnológicos especializados não se encontram mais apenas nas mãos dos produtores de 

conteúdo da grande mídia, mas também nas mãos dos telespectadores que passam a ser 

incorporados à produção como uma audiência mais ativa e interativa a partir do uso que 

essas pessoas fazem das novas plataformas digitais. Contudo, a interatividade “não 

representa uma alternativa ao passado, mas uma integração de efeitos e funções de 

alcance universal... uma divergência e uma ruptura com uma cultura que se encontra além 

das tecnologias” (VILCHES, 2003, p.234). 

A televisão ainda tem um papel de destaque no imaginário popular, exerce uma 

função cultural e faz parte do hábito social de grande parte da população. Há 30 anos. 

Martín-Barbero apontava a importância cultural da televisão para os países da América 

Latina, 

“O espaço da cultura tornou-se, nos últimos anos na América Latina, um lugar 

fundamental da interrogação sobre o significado das transformações que a 

modernização de nossas sociedades acarreta. E dentro do espaço cultural, a 

televisão constitui um meio estratégico para compreender os dispositivos de uma 

modernização, cuja lógica se articula, ao mesmo tempo em que entra em conflito, 

com as diversas lógicas culturais de cada sociedade.” (MARTÍN-BARBERO, 

1987, p.02, tradução nossa) 

Por causa da grande relevância e importância que a televisão tem como veículo de 

comunicação, as novas plataformas digitais provenientes da convergência de mídias não 

precisam produzir um novo conteúdo a todo instante, elas podem se ocupar da gestão dos 

conteúdos já produzidos pelas grandes empresas e das relações entre os usuários e essa 

produção4. Mas, para que essa gestão seja bem-feita, é necessário que essas plataformas 

estejam presentes no cotidiano dessas pessoas.  

“A televisão deixou de ter monopólio da distribuição da informação audiovisual. 

Além dos sistemas não televisivos das redes ópticas, os suportes em que se 

armazenam grandes quantidades de informação sonora e visual permitem ao 

usuário acesso direto e, inclusive o intercâmbio de produção de textos em tempo 

real, pelos navegadores e plataformas interativas on-line”. (VILCHES, 2003, 

p.238) 

Essas plataformas podem ser usadas como um complemento muito maior para as 

produções televisivas do que a forma que estão sendo empregadas atualmente (em muitos 

dos casos, elas servem como catch-up TV ou dão a possibilidade do telespectador 

                                                 
4 Isso não quer dizer que essas novas plataformas estão confortáveis como esse modelo de negócio, apenas aponta que 

a produção própria não é essencial – pelo menos, até o momento – para sua existência. Quando o modelo de negócios 

dessas plataformas exige mais investimento próprio – como no atual caso da Netflix – com o tempo a tendência é que 

essa fórmula seja atendida de forma eficiente. 
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acompanhar a programação regular enquanto se desloca pela cidade com seus aparelhos 

móveis). No contexto proposto por Jenkins, Ford e Green (2014), o planejamento do 

produto midiático não pode desconsiderar esse ambiente renovado de circulação. O 

broadcast continua relevante na determinação do alcance de um produto, mas há uma 

inerente necessidade em criar estratégias para que a atividade do consumidor de mídia 

seja cada vez mais ativa. A circulação, através de interfaces digitais, de produções 

originalmente feitas para mídias tradicionais é um manifesto exemplo de “cultura 

residual” (WILLIAMS, 2000) como gerador de valor, a partir da sobrevida daquele 

produto e do “investimento emocional” do fã (JENKINS; FORD; GREEN, 2014). É, de 

certa forma, uma via de conciliação da identidade contraditória do indivíduo. 

No caso brasileiro, a lógica televisiva institucionalizada responde pela forma 

residual da cultura, adaptada que está ao novo paradigma cultural representado pelo 

indivíduo complexo e fragmentado que se recompõe nas redes digitais. Dialogar com esse 

espectador não é uma tarefa simples, pois seu envolvimento com o produto televisivo 

passa a ser baseado em vínculos mais transitórios. Dessa forma, nem sempre a narrativa 

televisiva isoladamente será capaz de criar o tipo de entrosamento necessário para 

transformá-lo em fã. 

Design Audiovisual 

O Design Audiovisual é um modelo em desenvolvimento do Grupo de Estudos 

Design Audiovisual, baseado na Universidade Federal da Paraíba – UFPB, apresentado 

inicialmente – e de forma aprofundada – em Becker, Gambaro e Ramos (2017). Em 

resumo, propõe o planejamento e análise do ciclo de produção, circulação e consumo de 

obras audiovisuais a partir da categorização e compreensão de diferentes elementos que 

compõem as fases do design de uma obra interativa complexa. 

Em primeiro lugar, os indivíduos que se relacionam com o conteúdo são 

classificados de acordo com quatro papéis que podem assumir durante a fruição: 

Audiência, isto é, o conjunto de todos as pessoas, considerando-se o nível mais básico de 

atividades – por exemplo, o simples ato de assistir a um programa de TV; Sintetizador, o 

conjunto de pessoas que se destacam da Audiência e interagem em um próximo nível, 

baseado principalmente no comentário e no compartilhamento de informações; 

Modificador, aqueles que vão ainda além e modificam o conteúdo original, seja 

participando ativamente, melhorando o conteúdo conforme seus desejos próprios, ou 

criando novos produtos derivados; e Produtor, isto é, o criador de conteúdo original, uma 
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única pessoa ou um grupo, de forma independente ou trabalhando para uma instituição 

como um canal de TV. Cada um desses quatro papéis passam a ocupar um nível elevado, 

chamado Player, quando, sem deixar a categoria a que pertencem, utilizam todos os 

recursos disponíveis ou realizam novas atividades que vão além daquelas originalmente 

planejadas. 

 

Fonte: Grupo de Pesquisa Design Audiovisual 

Esses papéis são relacionados entre si por Linhas de Design, isto é, o foco dado 

pela instância produtora ao conceber um conteúdo e o conjunto de elementos e que, 

potencialmente, promovem a mobilidade do indivíduo entre os papéis. São quatro linhas: 

primeiro consideramos a de Conteúdo, correspondente à vontade inicial da instância 

produtora em comunicar algo, onde se estabelece uma promessa de comunicação (JOST, 

2007), de distribuição e interação. Compõem a Linha de Conteúdo tanto o programa 

audiovisual em si como as interfaces por meio das quais ele é difundido. No entorno dessa 

primeira linha encontramos as demais: de Identidade, isto é, a relação se dá a partir da 

identificação e reconhecimento do indivíduo em algum aspecto narrativo – como um 

personagem, uma situação ou um contexto – ou da construção do gosto; de Motivação, o 

planejamento voltado a aumentar o nível de atividade do indivíduo, normalmente a partir 

de relações com interfaces que os permitam comunicar algo sobre si mesmos, como 

mídias sociais; de Experiência, quando o planejamento pretende a incorporação de 
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atividades complexas no circuito da produção, habilitando os indivíduos como 

coprodutores ou produtores autônomos.  

A movimentação dos indivíduos entre os diferentes papéis depende da aquisição 

ou desenvolvimento de competências – algo que pode ser inato ou facilitado pela instância 

produtora (GAMBARO et al., 2018). O modelo prevê, ainda, que as diferentes 

affordances presentes em cada sistema comunicacional sejam trabalhadas como gatilhos 

de ação (GA), isto é, promovam a atividade do espectador durante ou após a fruição do 

conteúdo, ou gatilhos de inércia (GI), que, ao contrário, reduzem a atividade nos 

momentos que requerem atenção (BECKER et al., 2018). 

Antes de avançarmos, é necessário fazer um contraponto com importantes 

trabalhos em complementaridade com a discussão proposta pelo Design Audiovisual. A 

literatura brasileira tem avançado sobre esse tema, com ênfase na produção transmídia e 

sua ativação a partir da “cultura participativa”. Segundo Fechini, 

No caso específico da televisão, em que as tecnologias interativas são mais 

limitadas, a cultura participativa manifesta-se por meio da reorganização da 

programação (seu consumo não linear, por exemplo), da reoperação dos 

conteúdos em outras mídias/plataformas (disponibilização, manipulação), de 

comentários sobre os programas exibidos na televisão em redes sociais (um modo 

de assistir juntos à programação, mas virtualmente), da transmidiação. 

(FECHINI, 2014, p.11) 

Ou seja, enfatiza-se a atividade dos telespectadores que, configurados como fãs, 

operam diferentes mecanismos relacionados ao conteúdo audiovisual. São encorajados a 

ter uma “atitude ativa” que acaba se configurando como uma forma de distinção e de 

construção do gosto (LOPES et al., 2015). Fechine e Bronsztein (2016) chamam a atenção 

para a necessidade da instância produtora em buscar algum controle das atividades dos 

indivíduos, de modo que criam espaços e condições de participação que orbitam em torno 

de duas estratégias: a “propagação”, quando aciona uma produção de sentido apoiada no 

espraiamento de um determinado universo narrativo, por distintos meios, a partir de 

repercussões, ressonâncias e reiterações; e “expansão”, quando ações mais complexas são 

realizadas para desdobrar, aprofundar ou complementar um programa principal, por 

exemplo programas secundários em outras mídias.  

Fechine et al. (2015) esmiúçam as estratégias e propõem quatro regimes de 

interação, dois baseados em comandos da instância produtora (articulação e atuação) e 

dois realizados mais livremente pelos fãs (desvio e apropriação). A sobreposição desses 

regimes com a teoria do Design Audiovisual (DA) amplia a capacidade de compreender 

as possibilidades de planejamento. 
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No regime de articulação, o indivíduo segue o roteiro programado pela instância 

produtora e “navega” entre os diferentes textos que compõem a produção transmidiática. 

Tal regime é fundamental para a estratégia da expansão. Segundo o DA, esse indivíduo 

desempenha o papel de Audiência: gatilhos de ação (inerentes à narrativa ou criados como 

paratextos da programação central) podem levá-lo a buscar mais informações ou 

complementos em outros espaços, mas ainda assim continua desempenhando um papel 

simples que não o conecta com outros. Sem ações que conecte um indivíduo a outro, o 

conhecimento sobre o produto não se espalha, mesmo que o indivíduo interaja com todas 

as ferramentas propostas pelo produtor. Ele fica limitado ao nível elevado Audiência-

Player.  

Já o regime da atuação corresponde a ações tomadas por indivíduos em dois 

papéis. Os fãs assumem o papel de Sintetizadores ao interagir com as mídias sociais 

oficiais e ao usar material compartilhável criado pelo Produtor – ações muito valiosas 

para a propagação orgânica do conteúdo. O Produtor pode, ainda, controlar gatilhos que 

levam o indivíduo a evoluir para o papel de Modificador, como a oferta de ferramentas 

de participação em rede e modificação do conteúdo. 

Fora da esfera de controle das instâncias produtoras, entretanto, também podem 

ocorrer ações que configurariam os papéis de Sintetizador e Modificador. No primeiro 

caso, por exemplo, quando o comentário é inesperado ou ocorre em espaço diferente 

daquele planejado pelos produtores (como um fórum independente). No segundo, quando 

o conteúdo original é apropriado para a criação de material novo, não autorizado – 

especialmente se houver capacidade desse novo conteúdo ser difundido em mídias 

sociais. Esses seriam os casos dos regimes de desvio e da apropriação, respectivamente. 

É possível observar, na produção brasileira, a prevalência de gatilhos de ação 

desenvolvidos principalmente a partir da Linha da Identidade, levando a uma evolução 

natural do papel de Audiência para o papel de Sintetizador dentro do regime de 

propagação. Entretanto, conforme concluem Franco, Gómez e Orozco (2017), trata-se 

ainda de uma fase experimental, em que são realizadas poucas produções complexas, algo 

que se espelha em toda a América Latina. São poucos os países, o Brasil entre eles, que 

avançam em um “segundo nível” de transmídia com a criação de jogos, concursos e 

aplicações – de toda forma, com destaque aos papéis de Audiência e Sintetizador. 

Há uma ênfase no fã como indivíduo que se dispõe a trabalhar em função do 

produto e dos produtores (FECHINE, 2014). Como afirma Lopes et al. (2015),  
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é a partir do momento em que o telespectador passa a se envolver 

emocionalmente com a trama e a criar laços profundos com a ficção que ele se 

torna um verdadeiro fã. Esse fã tenderá a explorar ao máximo aquilo que a 

produção oferece, conhecerá bem os personagens e o rumo de suas histórias. 

(p.18) 

Como vimos na seção anterior, essa estratégia é uma das características 

institucionalizadas da ficção brasileira, especialmente da telenovela. Quanto mais o 

indivíduo se reconhece, em algum nível, na narrativa e tem competências técnicas para 

tanto, mais ele avança na produção de conteúdo que, mesmo sem a cumplicidade do 

produtor, acabam por se inserir no universo narrativo. O fã realiza, ainda segundo Lopes 

et al. (2015), um trabalho criativo em que o conteúdo ficcional é traduzido e incorporado 

a outras narrativas cotidianas, por meio de hashtags, memes, fanfics etc.  

Não obstante, o comentário – autorizado ou não – é naturalmente a forma de 

interação predominante, especialmente pela carência de outras instâncias interativas 

ligadas ao produto. Médola e Silva (2015, p.152), ao analisar a “2ª Tela” como prática 

comunicacional, descrevem que a oferta de conteúdo extra em aplicativos dedicados 

existe, mas “a prática de assistir à televisão com uma segunda tela tem uma estreita 

relação com a Social TV, com o desejo que uma parcela do público tem de conversar e 

publicar seus comentários ao mesmo tempo em que frui o conteúdo”. Fechini e Bronsztein 

(2016) notam que as novelas repercutem amplamente no Twitter e no Facebook, criando 

interações e conversas entre as pessoas. 

As conversas provocadas pelas telenovelas não dizem respeito apenas ao destino 

dos personagens e aos caminhos que a história tomou ou pode tomar. Tratam 

também de problemas sociais e dilemas morais que estão subjacentes às situações 

vividas pelos personagens ou às suas caracterizações. (FECHINI; 

BRONSZTEIN, 2016 p.13) 

Do ponto de vista do DA, não se trata apenas do envolvimento das pessoas no 

universo narrativo (a estratégia de propagação transmidiática). O que observamos é, 

também, um exemplo claro do envolvimento da audiência com os temas – que se tornam 

gatilhos de ação – a ponto desses indivíduos naturalmente assumirem o papel de 

Sintetizadores. 

Considerações 

O objetivo primário deste trabalho foi discutir a relação de identificação do fã da 

ficção televisiva e o modo como se constroem as interações entre essas pessoas e o 

produto audiovisual. O objetivo secundário foi avançar a discussão teórica em torno do 

Design Audiovisual, modelo teórico-metodológico que permite identificar diferentes 
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fases e elementos envolvidos no circuito de produção, circulação e consumo de conteúdos 

audiovisuais complexos, como produções transmidiáticas. Conforme indicado no texto e 

nas referências bibliográficas, diferentes pontos que compõem a descrição do Design 

Audiovisual estão descritos em outros ensaios, possibilitando um aprofundamento que 

não caberia no escopo deste artigo. 

Em resumo, os elementos da ficção televisiva brasileira que provocam 

identificação e engajamento dos telespectadores estão historicamente baseados no 

reconhecimento de uma representação do seu próprio cotidiano na tela. Problemas sociais 

e dramas pessoais se mesclam na construção das linhas narrativas, dos personagens e dos 

cenários em que as ações se desenvolvem. Isso alimenta uma cultura de fãs que, em 

formas diferentes, sempre se apropriaram da construção ficcional em suas próprias 

realidades, como sublinha Lopes (2009).  

O que muda, atualmente, é o modo como os elementos de uma obra podem ser 

apropriados pelo público para a construção de um self digital, construído a partir das 

interações em redes informáticas – objetivo facilitado pelas mídias sociais em um 

ambiente de vigilância digital constante (BRUNO, 2008). Nesse sentido, os motivos 

(gatilhos) que levam o indivíduo a interagir em rede, em função da obra de ficção que 

está acompanhando pela TV, muitas vezes resultam de vivências pessoais e repertórios 

individuais. Em parte, o planejamento do produto audiovisual com foco no indivíduo 

(linha de design da Identidade) alimenta fortemente essa resposta, mas os entornos dessa 

mediação são pouco explorados. 

Cabe à instância produtora, em uma tentativa de ter mais controle sobre a 

circulação do conteúdo, ampliar o escopo de atuação dos indivíduos a partir de outros 

mecanismos que não os intrinsicamente ligados à narrativa. É preciso testar mais, com 

relações criadas diretamente nos nós de interação, e dessa forma garantir que a vinculação 

parta de outros elementos com ênfase na experiência desse indivíduo com o conjunto 

transmidiático. Por exemplo, o convite à interação pode ser viabilizado pelas interfaces, 

e o resultado ir além da representação de si mesmo em rede para uma experiência mais 

generalizada com o conteúdo (linha de design da Experiência). Da mesma forma, as 

motivações que levam o espectador a querer comentar e compartilhar publicamente uma 

obra podem ser impulsionadas por uma ação programada, dentro ou fora da narrativa 

(linha de design da Motivação). Significaria, em outros termos, explorar mais a estratégia 

da expansão narrativa para provocar propagação.  
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Para tanto, deve-se levar em conta que o produto audiovisual, além de uma fonte 

de expressão, é também um objeto de consumo, fluído e efêmero como o status da 

sociedade. Assim, a oferta de “acessórios” acaba correspondendo a uma lógica de 

mercado que, por finalidade, reforça a marca da própria produção e da emissora que a 

disponibiliza. Por outro lado, não se deve realizar avanços muito grandes em narrativas 

fora do texto de referência que acabem prejudicando a fruição daquelas pessoas que 

preferem permanecer no papel de Audiência. A vantagem de uma metodologia como 

Design Audiovisual, aplicada a uma produção complexa, é justamente prever que muitas 

pessoas estarão em momentos diferentes do processo interativo e com vínculos 

identitários distintos, realizando papéis diversos, simultaneamente. O DA possibilita, 

assim, planejar mecanismos (gatilhos e aprendizado de competências) que as possibilite 

mudar de papéis facilmente e “mergulhar” na experiência. 
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