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RESUMO 
 
O estudo aqui proposto se lança a compreender as questões contemporâneas que 

envolvem a relação entre recepção e conteúdo televisivo em meio à sociabilidade 

online. O objetivo é investigar a forma como o uso de sites de redes sociais e 

dispositivos de conversação instantânea tem se atrelado ao consumo televisivo nos 

últimos anos, pensando a formação de comunidades online e a construção de laços 

sociais dentro desses espaços. Em especial, analisamos a experiência televisiva que 

envolve telenovelas brasileiras, buscando compreender a relação dos telespectadores 

com a telenovela e as relações interpessoais construídas dentro das comunidades 

online de fãs/telespectadores. No que diz respeito aos procedimentos metodológicos 

para esta pesquisa, propomos empreender uma análise etnográfica de grupos 

formados para a discussão da telenovela Velho Chico (2016) no Facebook e no 

Whatsapp, duas plataformas amplamente utilizadas no Brasil, com o objetivo de 

compreender a dinâmica dessas comunidades que são construídas e estabelecidas 

como ambientes de partilha do consumo da telenovela. Para tanto, os dados foram 

obtidos a partir de vários instrumentos complementares: observação participante de 

outubro de 2015 a outubro de 2016, compreendendo todo o período em que a novela 

Velho Chico esteve no ar; coleta de todas as mensagens publicadas nos três grupos 

analisados entre 14 de setembro e 04 de outubro de 2016, compreendendo o período 

final da novela, precisamente os quinze últimos dias, e os principais acontecimentos 

da trama, a transição para a nova novela e, ainda, a morte do ator Domingos 

Montagner, que aconteceu no dia 15 de setembro de 2016; também foram realizadas 

entrevistas com 10 informantes-chave. Após a coleta das evidências, os dados foram 

sistematizados e analisados em conjunto, a fim de que fosse possível a construção dos 

argumentos e a compreensão do todo etnográfico. O estudo realizado demonstra e 

defende a importância da consideração do contexto comunicativo para a compreensão 

das práticas interativas dentro de comunidades online; os possíveis efeitos da Espiral 

do Silêncio (NOELLE-NEUMMAN, 1974) na construção de performances de gosto 

(HENNION, 2001) e na formação e lógicas de funcionamento de comunidades online 

em torno da telenovela; e a evidência e fortalecimento de laços sociais na experiência 

televisiva a partir de processos de luto e sentimento de perda em relação à narrativa e 

ao grupo. 

 
Palavras-chave: experiência televisiva; sites de redes sociais; comunidades online; 

laços sociais. 
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ABSTRACT 
 

This thesis aims to understand the contemporary issues on the relationship between 

reception and television content in online social platforms. The goal is to investigate 

how the use of social networking sites and instant messaging applications has been 

linked to television consumption in recent years, building online communities and 

building social ties within this space. In particular, we analyze the Brazilian 

telenovelas experience, seeking to understand the relation between viewers and 

telenovelas and the interpersonal relationships built within online communities of fans 

and viewers. In terms of methodology for the research, we undertook an ethnographic 

analysis of groups formed for the discussion of the telenovela Velho Chico (2016) on 

Facebook and Whatsapp, two platforms widely used in Brazil. The aim was to 

understand the dynamics of these communities that are built and established as 

sharing environments for telenovela consumption. The data were obtained from 

several complementary instruments: participant observation from October 2015 to 

October 2016, covering the period in which the telenovela Velho Chico was on the 

air; the capture of all the messages published in the three groups analyzed between 

September 14 and October 4, 2016, including the final period of the show and the 

main events of the narrative (15 last days), the transition to the new telenovela and the 

death of the actor Domingos Montagner on September 15, 2016; interviews were also 

conducted with 10 key participants. After collection, the data were systematized and 

analyzed together. Hence it was possible to build hypotheses and understand the 

ethnographic data as a whole. The thesis demonstrates and supports the importance of 

considering the communicative context for understanding interactive practices within 

online communities, the possible effects of the Spiral of Silence (NOELLE-

NEUMMAN, 1974) on the construction of taste performances (HENNION, 2001), as 

well as the formation and behavior of telenovelas related online communities. In 

addition, we have shown the evidence and strengthening of social ties due to the 

grieving process and the feeling of loss in relation to the narrative and the group. 

 

Keywords: television experience; social networking sites; online communities; social 

ties. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O primeiro capítulo de Velho Chico foi ao ar no dia 14 de março de 2016. A 

expectativa era grande. Velho Chico prometia trazer mudanças substanciais à 

produção da novela das 21h da Rede Globo. O cenário era rural. No enredo, 

“romances e mistérios”, “juras de guerra e paz” e “amor florescendo”, tudo 

testemunhado pelo rio São Francisco, como anunciado pelo cantor Xangai, violeiro 

baiano, no primeiro teaser lançado pela emissora como chamada para a nova novela, 

em fevereiro de 2016
1
. 

Do lado de cá, a audiência já se organizava para acompanhar a nova trama. 

Tinha muita gente curiosa para ver o que Benedito Ruy Barbosa trazia de novidade. 

Tinha as noveleiras e noveleiros que iriam assistir Velho Chico – ou qualquer outra 

novela que estreasse – independente do tema, do autor e do cenário. Tinha até os que 

diziam não gostar de telenovelas – e mesmo de televisão – mas estavam abrindo uma 

“exceção” por se tratar de uma trama que se propunha diferenciada. Por outro lado, 

tinha também aqueles que não se interessaram pela nova novela justamente pelas 

rupturas propostas para o horário (imediatamente anterior à Velho Chico (2016), ia ao 

ar A Regra do Jogo (2015-2016), novela de ação e urbana, escrita por João Emanuel 

Carneiro). 

Na internet, grupos de possíveis telespectadores começaram a se formar 

mesmo antes da exibição do primeiro capítulo. No Facebook, muitos dos que já 

faziam parte de grupos de A Regra do Jogo, também passaram a fazer parte dos novos 

grupos já criados para acompanhar a novela Velho Chico. No WhatsApp, as pessoas 

aguardavam o início da nova novela para alterar o assunto do grupo. Antes disso, no 

entanto, membros do grupo (que se denominava oficial) da novela A Regra do Jogo 

criaram um novo grupo com o propósito de reunir noveleiras e noveleiros, permitindo 

a discussão sobre qualquer telenovela. Quando A Regra do Jogo acabou, em 11 de 

março de 2016, o grupo começou a esvaziar. Vários membros disseram que não 

acompanhariam a nova novela e deixaram de participar. Outras pessoas entraram, mas 

o grupo não conseguiu emplacar, ficando cada dia menos movimentado. No grupo de 

                                                      
1
 O teaser pode ser assistido em: https://www.youtube.com/watch?v=Snmt6ZeEMZA Acesso em: 11-

05-2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=Snmt6ZeEMZA
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noveleiros, no entanto, a discussão continuava forte e seus membros seguiram 

compartilhando suas impressões sobre Velho Chico até o fim da novela.  

Durante todo esse tempo, desde os primeiros anúncios sobre a nova novela até 

o dia em que foi exibido seu último capítulo, cada telespectador foi construindo uma 

relação com a narrativa, com os personagens, com o ritual de acompanhar a história 

todos os dias. Expectativas, anseios, torcidas, frustrações, tudo faz parte da 

experiência de recepção de cada um que acompanhou a novela. Juntos, formavam 

uma grande comunidade de recepção. No ambiente online, fragmentos dessa 

comunidade de recepção se agruparam para compartilhar essa experiência. Ao falar 

sobre suas expectativas, anseios, torcidas, frustrações, a relação que construíam com a 

telenovela tornava-se visível. Ao mesmo tempo, essa partilha construía também uma 

relação dos membros dos grupos entre si e passava a fazer parte da experiência de 

recepção da comunidade. 

Um dos momentos mais intensos na experiência de recepção de Velho Chico 

foi, sem dúvida, a morte do ator Domingos Montagner, no dia 15 de setembro de 

2016. Montagner interpretava Santo dos Anjos, protagonista da trama. O ator faleceu 

após um mergulho no rio São Francisco, no intervalo das gravações dos capítulos 

finais da novela, em Canindé de São Francisco, Sergipe. A comoção foi geral. Mesmo 

quem não acompanhava a novela podia imaginar o tamanho daquela perda. Nos 

grupos online a movimentação foi intensa: muitos diziam sentir a perda como a de um 

familiar. Estávamos todos perplexos com aquele acidente nas águas do rio que dava 

nome à história.  

Faltavam apenas 15 dias para o fim da novela e muita coisa ainda para 

acontecer ao personagem Santo dos Anjos. Ele precisava resolver seu conflito com o 

coronel Afrânio (Antônio Fagundes), atuar na busca de provas contra o esquema de 

corrupção e os crimes que envolviam os coronéis da região, e finalmente viver seu 

romance com Maria Tereza (Camila Pitanga). Passado o primeiro choque, as pessoas 

começaram a se perguntar como a narrativa continuaria com a ausência do ator. 

Alguns optaram por não acompanhar mais a novela. Outros não abriram mão de 

seguir com a história até o fim e queriam que o personagem fosse mantido vivo até o 

último capítulo. E assim foi. As cenas já gravadas com o ator antes do acidente foram 

suficientes para mantê-lo por mais uma semana no ar. Na semana seguinte, uma 

câmera subjetiva foi utilizada para representar o personagem.      
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A despedida do público a Domingos Montagner em Velho Chico parece ter 

acontecido em vários momentos. O primeiro deles foi o impacto da confirmação de 

sua morte. O segundo aconteceu no dia 24 de setembro de 2016, quando foi exibida a 

última cena gravada pelo ator. O terceiro e último aconteceu, de fato, com a exibição 

do capítulo final da novela. Em todos esses momentos, o processo de luto vivido pela 

comunidade de recepção era evidente. A cada nova necessidade de adaptação da 

trama à ausência do ator, a cada aparição dele em cena, ou mesmo de sua voz com a 

câmera subjetiva, os membros dos grupos relatavam momentos de emoção e 

buscavam apoio na comunidade.  

Os laços sociais construídos entre os membros dos grupos online, dia após dia, 

com o desenrolar da trama, se materializaram e tornaram-se visíveis com o 

compartilhamento do processo de luto vivido pela comunidade. Foi lá que muitos 

telespectadores buscaram conforto para a perda que estavam sentindo. O luto e o 

sentimento de perda em relação à morte do ator, de personagens, bem como ao fim da 

novela e às despedidas dos grupos, demonstram o vínculo entre os sujeitos que faziam 

parte da comunidade de recepção e as instâncias supracitadas. A busca por apoio na 

comunidade ativa a socialização entre seus membros e, ao mesmo tempo, fortalece os 

laços existentes entre eles, evidenciando a sociabilidade que envolve a experiência 

televisiva. 

 

O estudo: apresentação 
 

Buscando compreender a relação entre laços sociais e experiência televisiva, a 

proposta do estudo realizado foi acompanhar a experiência de recepção da telenovela 

desde o momento em que os primeiros laços com a narrativa começaram a ser criados 

até o fim da história. Como ambientes de interação que proporcionam visibilidade 

(mesmo que restrita, em alguns casos) às relações que se estabelecem na rede e 

possibilitam a conexão entre indivíduos que nem mesmo se conhecem, plataformas 

online como Facebook e WhatsApp se mostraram objetos ideais para esta pesquisa. O 

interesse é entender de que forma produtos televisivos são usados na sociabilidade 

online e como as pessoas se conectam umas às outras a partir dos temas apresentados 

pela televisão, pensando a internet não apenas como a plataforma onde a recepção se 

torna visível, mas como meio a partir do qual essa recepção pode se conectar.  
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O ambiente online apresenta diversas possibilidades e desafios para a 

pesquisa. Uma delas é como lidar com a multiplicidade de dados existentes, 

selecioná-los e torná-los palpáveis para a realização de uma análise específica. A fim 

de tentar dar conta dessa questão, passei a olhar para ambientes onde as pessoas 

teriam maior possibilidade de interagir umas com as outras. Então me deparei com os 

grupos de Facebook e entrei em alguns. Grupos de séries e seriados, brasileiros e não 

brasileiros, e grupos de telenovelas. Nos grupos de Facebook descobri os grupos de 

WhatsApp: os membros anunciam a formação de um novo grupo e pedem para quem 

quiser participar enviar o número de telefone. Pedi para participar. Comecei a 

conhecer um universo de trocas interativas até então desconhecido para mim. No 

Facebook, as pessoas faziam enquetes, joguinhos, publicavam curiosidades sobre o 

produto, fotos de atores/atrizes ou com atores/atrizes. No WhatsApp, as pessoas 

davam bom dia, boa tarde, boa noite, enviavam piadas, foto do neto, selfie, vídeo de 

cachorro e gato, memes, correntes e, sim, comentavam sobre o produto. Percebi que 

havia uma diferença de comportamento entre os grupos de Facebook e WhatsApp, 

mesmo entre aqueles que diziam respeito ao mesmo produto. Além disso, percebi que 

as pessoas se conectavam umas às outras de uma forma bastante peculiar em cada 

ambiente. Perguntei: como esses grupos se formam? Como as pessoas ficam sabendo 

da existência deles e por que decidem participar? Que relações estabelecem umas com 

as outras dentro deles? É possível caracterizar esses grupos como comunidades 

online? 

A etnografia se mostrou como abordagem mais adequada para estudar as 

questões que surgiram durante a etapa exploratória. E foi aí que um novo desafio 

apareceu: como operacionalizar uma etnografia no ambiente online? Visto que o 

objeto já estava dado, que eram comunidades online em torno de produtos televisivos, 

o primeiro passo foi definir as unidades de análise para viabilização da pesquisa. 

Queria realizar um estudo culturalmente bastante específico, por isso escolhi a 

telenovela brasileira como produto televisivo. Mas as telenovelas têm um período de 

existência bem delimitado, tem data para começar e data para acabar. E os 

telespectadores sabem disso desde o início. Como se daria então o processo de 

formação de um grupo sobre uma novela específica? E o que acontece quando a 

novela acaba? 
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Decidi fazer exatamente o que eu achava que alguém que acompanha uma 

novela e faz parte de um grupo faria. Comecei então a acompanhar mais de perto o 

grupo da novela das 21h da Rede Globo. Quando isso aconteceu era outubro de 2015, 

a novela que passava era A Regra do Jogo, de João Emanuel Carneiro. Entrei no 

grupo naquele mês, a novela tinha começado no final de agosto do mesmo ano. Desde 

então, acompanhei a novela e o grupo. Em outubro, no final da novela, entrei em um 

dos grupos de WhatsApp criados a partir do grupo do Facebook. Era o grupo oficial, 

pelo menos assim o chamavam. A criadora do grupo no WhatsApp era uma das 

administradoras do grupo do Facebook. Na certa por isso esse grupo tinha o status de 

oficial. Mas queria acompanhar um grupo desde a sua formação e decidi esperar pela 

próxima novela para focar meu estudo etnográfico - desde outubro, no entanto, minha 

experiência antropológica já havia começado. A novela subsequente seria Velho 

Chico, de Benedito Ruy Barbosa. A expectativa em torno da nova produção do autor 

era grande, minha expectativa enquanto pesquisadora também era. Quando acabou A 

Regra do Jogo, fiz a transição juntamente com outros membros do grupo e migrei 

para grupos de Velho Chico. No total, foram 11 meses e meio de convivência dentro 

de grupos de telenovelas. 

A sociabilidade em torno da televisão é um tema que, direta ou indiretamente, 

está sempre presente nas pesquisas interessadas nas audiências televisivas e nos 

sentidos produzidos pelos produtos audiovisuais veiculados pela televisão. Há que se 

pontuar, no entanto, que a forma de se perceber e estudar este fenômeno tem evoluído 

– e continua evoluindo – num movimento constante de acompanhamento da evolução 

das tecnologias de transmissão e recepção de produtos audiovisuais. Desde a 

inauguração oficial da televisão do Brasil, na década de 1950, o modo como 

assistimos e falamos sobre os conteúdos da TV tem mudado a olhos vistos: em parte 

porque o objeto sobre o qual se fala – o conteúdo televisivo – mudou; em parte 

porque as pessoas que conversam sobre TV mudaram; em parte porque os 

dispositivos materiais para a conversa sobre a TV mudaram – das revistas 

especializadas aos blogs, da conversa na sala de estar aos aplicativos de conversa 

instantânea. Nesse processo, alguns eventos podem ser tomados como momentos de 

ruptura, a exemplo da popularização do controle remoto, o vídeo cassete e o 

videogame, a TV por assinatura, a internet e as tecnologias digitais são marcas 

materiais de transformações culturais profundas no modo de fazer, consumir e falar a 
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respeito da televisão (p.e., LOTZ, 2014; BORELLI et al., 2000; MARTÍN-

BARBERO, 2004).  

Os conceitos de televisão e consumo de televisão estariam, portanto, em 

movimento. O equipamento historicamente identificado como a televisão deixou de 

ser exclusivo para o consumo de conteúdos televisivos. Por outro lado, os conteúdos 

televisivos deixaram de ser consumidos exclusivamente por meio de um único 

aparelho, passando também pelas telas de celulares, computares e telas de automóveis 

e aviões (LOTZ, 2014; MONTPETIT, 2009). Esse contexto evidencia que “a 

televisão não é simplesmente uma máquina, mas também o conjunto de 

comportamentos e práticas associadas com seu uso” (LOTZ, 2014, p. 29).  Para 

Uricchio (2004), com o advento de tecnologias de disrupção do fluxo televisivo, não é 

apenas um novo dispositivo tecnológico que surge para alterar o modo de se produzir 

conteúdo para a televisão, é um novo conceito de telespectador que começa a surgir. 

E se o padrão de produção muda conforme as possibilidades tecnológicas do meio e 

os novos dispositivos de acesso ao conteúdo, da mesma forma mudam os hábitos de 

consumo dos produtos que são entregues.  

O estudo da audiência em ambientes de sociabilidade online, portanto, 

demanda uma reflexão que visite a extensa tradição de estudos da sociabilidade em 

torno da televisão e que também elabore categorias e abordagens específicas que 

sejam adequadas para a análise da configuração contemporânea do fenômeno.  Sem 

perder de vista que a função social da TV é uma preocupação presente na tradição de 

estudos sobre a televisão, alguns autores destacam o surgimento do termo Social TV 

como uma possibilidade para articular esforços analíticos para entender como se dá a 

sociabilidade em torno dos conteúdos da televisão nestes tempos em que as 

tecnologias sociais e digitais impactaram a ecologia da produção e do consumo de 

conteúdos midiáticos de forma geral (HARBOE, 2010; MONTPETIT et al., 2010; 

SCHATZ et al., 2010; PROULX; SHEPATIN, 2012).  

Anstead e O‟Loughlin (2011) defendem que as tecnologias digitais de 

comunicação podem ser entendidas como modo de expandir e renovar os meios de 

comunicação tradicionais e não necessariamente como indutoras de um processo de 

substituição. A complementariedade seria verificada, por exemplo, no uso de 

plataformas de publicação online e ferramentas sociais para comentar sobre 

programas de televisão ao mesmo tempo em que eles estão assistindo, o que os 

autores nomeiam como “viewertariat”. A sociabilidade em torno do conteúdo 
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televisivo pode acontecer antes, durante e depois da exibição dos programas. Quando 

ocorre ao mesmo tempo, Schatz et al. (2010) nomeiam como sociabilidade direta, o 

que é também nomeado como backchannel (PROULX; SHEPATIN, 2012). Esse 

fenômeno ocorre tanto em ambientes em que a relação entre as pessoas é fluída, a 

exemplo do Twitter, como em comunidades formadas exclusivamente para a 

discussão dos programas televisivos. Em comum, os estudos que abordam o 

fenômeno têm apontado para o enriquecimento da experiência televisiva. Para Lopes 

e Mungioli (2013), esse tipo de comportamento pode indicar “menos a vontade de 

informar e dialogar do que o desejo do telespectador de fazer-se presente na 

conversação; talvez seja simplesmente o prazer de estar conectado, de sentir-se parte 

de uma comunidade de fãs de novela” (LOPES; MUNGIOLI et al., 2013, p.169). 

Segundo Baym (2000, p.18), há uma escassez de esforços em compreender as 

relações interpessoais construídas dentro das comunidades de fãs/telespectadores. A 

maioria dos estudos, mesmo aqueles que investigam os fãs como membros de grupos 

de telespectadores organizados, tem como foco o texto que é produzido por estes 

sujeitos e muito pouco se fala das relações que são construídas entre eles. O objetivo 

deste estudo, portanto, é entender a relação dos telespectadores com a telenovela e 

com outros telespectadores e como isso se traduz em experiência televisiva.  

Por se tratar de um estudo focado nas especificidades da cultura de consumo 

de mídia do brasileiro, a escolha da telenovela como produto fornecedor de contexto e 

do Facebook e WhatsApp como ambientes de partilha da experiência televisiva se deu 

de forma condizente com hábitos amplamente disseminados e presentes na 

cotidianidade dos brasileiros. Por outro lado, tanto o Facebook como o WhatsApp são 

plataformas que também estão extremamente relacionadas com o nosso dia-a-dia. De 

acordo com dados divulgados pelo Facebook em janeiro de 2016, cerca de 80% dos 

brasileiros possuem perfil na rede, são 99 milhões de pessoas ativas por mês no 

Brasil
2
, sendo a rede social mais utilizada no país. O WhatsApp, por sua vez, é o 4º 

aplicativo móvel mais utilizado no Brasil, possuindo mais de 38 milhões de usuários
3
. 

Esta pesquisa, portanto, se justifica pela atualidade do fenômeno e pela consequente 

                                                      
2
 Ver “Números do Facebook e WhatsApp surpreendem no Brasil e no mundo”, disponível em: 

http://www.guiase.com.br/numeros-do-facebook-e-whatsapp-surpreendem-no-brasil-e-no-mundo/, 

acesso em 12-08-2016. 
3
 Ver “WhatsApp diz ter 38 milhões de usuários no Brasil”, disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/02/1418158-whatsapp-diz-ter-38-milhoes-de-usuarios-no-

brasil.shtml, acesso em: 12-08-2016. 

http://www.guiase.com.br/numeros-do-facebook-e-whatsapp-surpreendem-no-brasil-e-no-mundo/
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/02/1418158-whatsapp-diz-ter-38-milhoes-de-usuarios-no-brasil.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/tec/2014/02/1418158-whatsapp-diz-ter-38-milhoes-de-usuarios-no-brasil.shtml
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necessidade de compreensão das relações entre tecnologia e comportamento social no 

que diz respeito ao consumo de produtos midiáticos. 

 

Delimitação do problema 
Este estudo propõe estudar a forma como o uso de sites de redes sociais e 

dispositivos de conversação instantânea têm se atrelado à experiência televisiva de 

telespectadores brasileiros, pensando nas relações entre recepção e cotidianidade na 

configuração da experiência televisiva no Brasil. Em específico, propomos pensar as 

características das práticas que envolvem o ato de assistir telenovelas e comentar ou 

buscar informações sobre o produto televisivo, problematizando o lugar que as 

comunidades online ocupam na experiência de consumo da telenovela. Esta pesquisa, 

portanto, se debruça a entender a construção dos vínculos estabelecidos entre o 

receptor e, por um lado, o produto televisivo, que é a telenovela; por outro lado, 

buscamos compreender as relações construídas dentro da comunidade de recepção, 

que é formada por um conjunto de práticas nas quais estão inseridas outros sujeitos 

com quem o receptor dialoga. 

 

Objetivos 
 Como objetivo geral, esta pesquisa pretende investigar a forma como o uso de 

sites de redes sociais e dispositivos de conversação instantânea tem se atrelado ao 

consumo televisivo nos últimos anos. Em especial, analisamos a experiência 

televisiva que envolve telenovelas brasileiras, buscando compreender a relação dos 

telespectadores com a telenovela e as relações interpessoais construídas dentro das 

comunidades online de fãs/telespectadores.  

 Como objetivos específicos decorrentes do objetivo geral, apresenta-se: 

a) Caracterizar o uso das ferramentas disponibilizadas pelas plataformas; 

b) Formular uma metodologia de análise a fim de identificar e 

compreender as relações entre experiência televisiva e comunidades online na 

recepção de telenovelas brasileiras; 

c) Identificar as diferenças nas práticas interacionais observadas nos 

diferentes contextos comunicativos; 

d) Avaliar as motivações da conversação mediada pelas plataformas 

digitais em torno de produtos televisivos na experiência brasileira; 
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e) Discutir a importância do estudo dos contextos, em especial os 

ambientes de sociabilidade online, considerados como local de potencialização do 

compartilhamento da experiência televisiva e formação de comunidades de recepção 

em torno da telenovela. 

 

O luto como lugar de análise dos laços sociais 
Laços sociais são construídos da conexão estabelecida entre os indivíduos, 

podendo ser mais fortes ou mais fracos e se diferenciar ao longo do tempo 

(GRANOVETTER, 1973; BREIGER, 1974; HAYTHORNTHWAITE, 2005). Trata-

se de uma categoria subjetiva e complexa, difícil de ser apreendida por alguém que 

não participa da relação. Mesmo para os envolvidos, os laços não são completamente 

claros. Não é possível avaliar a real intensidade do laço estabelecido pelo outro. Os 

rastros deixados pelo outro são impressões a partir das quais podemos pressupor o 

tipo de vínculo constituído. Além disso, alguns laços podem existir sem que ocorra a 

oportunidade de serem demonstrados.  

O rompimento de um padrão relacional pode oferecer boas pistas sobre os 

laços estabelecidos entre as pessoas. Essa ruptura pode acontecer, por exemplo, com o 

distanciamento geográfico dos indivíduos, o término de uma relação amorosa ou a 

morte de uma das partes. Para Parkes (2009), o rompimento é o evento extremo em 

que o afeto entre os envolvidos é mais facilmente perceptível, visto que, após a perda, 

o comportamento adotado pelos sujeitos traz indícios da relação preexistente. O 

processo de luto vivido pela morte de alguém é um momento em que é possível 

observar a estima em relação a quem morreu, bem como em relação aos que também 

compartilham do sentimento de perda, que passam a se constituir como uma 

importante comunidade para o fornecimento de apoio social (PARKES, 2009).  

Dessa perspectiva, a morte do ator Domingos Montagner se configurou como 

momento crucial para a compreensão dos laços constituídos entre a comunidade de 

recepção e o ator, que interpretava o protagonista da novela. Somado ao sentimento 

de perda demonstrado pelos telespectadores pela morte (ou possível morte) de alguns 

personagens na narrativa e pelo próprio fim da história e do ritual de assistir e 

conviver com aquela telenovela todos os dias, o processo de luto vivido pela 

comunidade de recepção de Velho Chico permitiu, de forma singular, a percepção dos 

laços criados entre os sujeitos que fazem parte da audiência de uma telenovela e sua 

história, personagens e atores. Além disso, todo esse processo evidenciava também os 
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vínculos entre os membros dos grupos e a importância da comunidade naquele 

momento. A escolha por centrar nosso estudo no luto e no sentimento de perda, 

portanto, possibilitou a análise dos laços sociais constituídos entre os membros da 

comunidade de recepção (e da comunidade com o produto televisivo de forma geral), 

o que não seria perceptível de outra maneira.  

 

A tese: um guia de leitura 
 

A pesquisa aqui apresentada se caracteriza como um estudo exploratório 

centrado no objeto que propomos investigar: a sociabilidade online em torno de um 

produto televisivo. Após a realização de todos os procedimentos estabelecidos para 

coleta e análise dos dados, revisitamos as questões propostas na etapa inicial da 

pesquisa e buscamos o referencial teórico adequado para o aprofundamento da 

compreensão das evidências levantadas pela análise. Dessa forma, há que se pontuar 

que o modo como este texto vem estruturado em sua forma final para o leitor não se 

trata, linearmente, do caminho percorrido pelo estudo.  

A fim de facilitar a compreensão da pesquisa realizada, o método é descrito 

logo no primeiro capítulo, de modo que, ao adentrar os capítulos subsequentes já se 

tem noção da forma como os dados apresentados em cada um deles foram obtidos e 

analisados. O argumento central da tese é apresentado em três capítulos principais e 

defendido em conjunto na conclusão. Com exceção do capítulo de apresentação do 

método, cada um dos capítulos desta tese apresenta estrutura de um estudo completo: 

revisão teórica, evidências empíricas, análise e conclusão do argumento. A opção por 

atravessar todo o material com fragmentos analíticos se deu na busca por tornar a 

confluência entre reflexão teórica, análise e argumentos, mais clara e coesa. 

O primeiro capítulo apresenta o percurso investigativo da pesquisa realizada. 

O capítulo descreve os procedimentos metodológicos utilizados, a literatura em que 

nos baseamos para delinear o método e os aspectos éticos que envolveram a 

investigação. Nessa parte do texto, são descritos os procedimentos gerais da análise, 

que acaba por ser discutida e problematizada nos capítulos posteriores, quando da 

apresentação específica de cada momento da análise. 

O capítulo dois, intitulado “Experiência televisiva compartilhada e contexto 

comunicativo: a interação em diferentes ambientes de sociabilidade online” discute a 

importância da consideração do contexto comunicativo no estudo da sociabilidade 
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online. O capítulo inicia problematizando o papel das audiências imaginadas na 

construção da apresentação de si (GOFFMAN, 1985) em cada ambiente de interação 

e apresenta a análise das práticas interativas dos membros dos grupos do Facebook e 

no WhatsApp, estabelecendo uma discussão comparativa entre os comportamentos 

observados em cada um dos contextos de interação.    

Com o título “A formação de comunidades online: gosto, motivações e lógicas 

de funcionamento”, o terceiro capítulo tem como objetivo analisar as motivações que 

levam à formação de comunidades online e o modo como, uma vez constituídas, essas 

comunidades se organizam. O estudo das motivações para a formação das 

comunidades é feito a partir da teoria da Espiral do Silêncio (NOELLE-NEUMMAN, 

1974) associada ao conceito de contexto comunicativo, discutido no capítulo dois. 

Além disso, problematizamos os efeitos da Espiral do Silêncio nas perfomances de 

gosto (HENNION, 2001), buscando entender como esses efeitos levariam à adesão a 

comunidades online. A partir das falas dos informantes em resposta às entrevistas 

realizadas, apresentamos e discutimos a dinâmica dos grupos e a forma como seus 

membros compreendem as lógicas de funciamento dessas comunidades.  

Com o objetivo de compreender as relações entre os indivíduos dentro das 

comunidades online, o capítulo quatro apresenta uma análise dos laços sociais 

estabelecidos nesses grupos. Intitulado “Laços sociais na experiência televisiva: luto e 

sentimento de perda em Velho Chico”, o capítulo parte da análise de mensagens 

publicadas nos grupos, buscando na especificidade do objeto deste estudo os 

elementos que se destacariam enquanto operadores de evidência e fortalecimento dos 

laços em Velho Chico (2016), que foi o processo de luto relacionado ao falecimento 

do protagonista da novela, o ator Domingos Montagner, e o sentimento de perda em 

relação aos personagens, à novela como um todo e à comunidade. 

Por fim, na conclusão encontra-se o argumento central da tese. Nessa seção, 

revisitamos os principais argumentos defendidos em cada um dos capítulos e 

elencamos todos os pontos de destaque e contribuição do estudo realizado: ambientes 

online e práticas interativas; comunidades online; laços sociais. Além disso, apresento 

também um relato etnográfico em que descrevo um pouco da experiência da pesquisa 

realizada, dos desafios e surpresas encontrados pelo caminho. Assim, apresentamos, 

na última parte deste material, o conjunto argumentativo que sistematiza os resultados 

desta pesquisa, evidenciando as contribuições teóricas, metodológicas e analíticas do 

estudo.     
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Capítulo 1  
 

O percurso investigativo 
 

 

1.1. Desafios contemporâneos dos estudos de recepção: a relação entre TV e 
internet 
 

Antes de avançarmos na apresentação do percurso investigativo desta 

pesquisa, consideramos importante discutir, ainda que de modo bastante pontual, a 

respeito de alguns dos desafios metodológicos que se colocam na agenda de pesquisa 

da sociabilidade online em torno dos conteúdos televisivos. De acordo com Lopes et 

al. (2002), a recepção é “um contexto complexo, multidimensional, em que as pessoas 

vivem o seu cotidiano. [...] inscrevem-se em relações de poder estruturais e históricas, 

as quais extrapolam suas práticas cotidianas” (LOPES et al., 2002, p. 32). Dessa 

forma, estudar a recepção trata-se de uma tarefa que envolve pensar os sujeitos na 

relação com os contextos nos quais estão inseridos, pensando as estruturas sociais, 

históricas, políticas e tecnológicas que envolvem suas ações. Ronsini destaca que uma 

investigação que tome a recepção como ponto de partida deve considerar o fenômeno 

comunicativo dentro de um espectro amplo de relações sociais. Para a autora, “a 

amplitude da análise de recepção baseia-se na articulação e no tensionamento entre 

situações de realidade e proposições abstratas, no exame de questões comunicacionais 

relativas ao fenômeno em sociedade” (RONSINI, 2011, p. 79). 

Nesse sentido, pensar a recepção de um produto televisivo a partir da 

sociabilidade online coloca-se como um desafio teórico-metodológico contemporâneo 

que envolve o esforço de construir modos eficazes de se apropriar dos dados 

produzidos no ambiente online e, ao mesmo tempo, a elaboração de abordagens 

apropriadas que deem conta das práticas sociais que emergem e se reelaboram nos 

meios digitais. Várias pesquisas têm sido realizadas atualmente no intuito de abarcar 

essas questões que envolvem o fenômeno. Maria Immacolata Lopes, Maria Cristina 

Mungioli e colaboradores (2013) realizaram um estudo no qual analisam posts e 

comentários publicados na página da Rede Globo no Facebook, a fim de avaliar o 

grau de engajamento dos usuários nas conversações. De acordo com o estudo, a maior 
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parte do conteúdo sobre produtos ficcionais tratava de telenovela e o índice de 

engajamento dos usuários crescia com o acontecimento de grandes reviravoltas na 

trama. As autoras trabalham com o conceito de transmidia e afirmam que é preciso 

explorar novas metodologias no campo da comunicação para observar as estratégias 

das telenovelas brasileiras nas redes sociais online. As autoras apontam as seguintes 

dificuldades para a análise qualitativa das conversações: “cacofonia ou repetição de 

termos; recuperação do contexto dialógico entre os usuários; assincronismo; eleição 

de critérios para a composição de análise de comentários” (LOPES; MUNGIOLI et 

al., 2013, p. 149).  

Em outro estudo, Nilda Jacks, Erika Oikawa e colaboradores (2013) 

exploraram ambientes virtuais de consumo de telenovela - como Twitter, Facebook, 

Orkut e Blogs – e observaram que, apesar da construção de estratégias de expansão da 

narrativa ainda ser pouco efetiva por parte da produção televisiva, é possível perceber 

a intensidade da produção e circulação de conteúdos atrelados aos produtos 

televisivos por parte dos receptores/consumidores. Jacks e Oikawa (2013) destacam 

que o desafio que se coloca às pesquisas de recepção no Brasil é pensar o receptor 

como um sujeito ativo que não limita seu consumo a uma mídia ou a um conteúdo. As 

autoras ressaltam que este tipo de comportamento é potencializado pela internet, 

mesmo que ela não o tenha inaugurado, por isso é preciso considerar novas formas de 

relação entre produtores e consumidores. “Essas ações podem se constituir como uma 

nova prática inserida na ritualidade da recepção de telenovela, a qual impulsiona o 

desenvolvimento de novas socialidades, novas relações e trocas de ideias entre os 

receptores/consumidores” (JACKS; OIKAWA et al., 2013, p. 213). O uso de sites de 

redes sociais enriquece a experiência televisiva e proporciona uma sensação de 

partilha, mesmo com outros geograficamente distantes.  

Campanella (2010) estudou um fórum e 25 blogs relacionados à oitava 

temporada do reality show Big Brother Brasil e identificou que esses ambientes 

serviram como local de encontro para a discussão de questões contemporâneas, a 

exemplo da autenticidade no indivíduo, meritocracia, a relação entre público e 

privado. O pesquisador fez um estudo etnográfico, entre janeiro e abril de 2008, que 

consistiu em observação participante, entrevistas presenciais e aplicação de 

questionário. O autor relata ter feito uma assinatura pay-per-view do programa para 

ter a possibilidade de assistir o programa, bem como que até o início da pesquisa a 

comunidade online de fãs do Big Brother lhe era desconhecida, mas que o 



32 
 

engajamento constante ao longo do período da pesquisa permitiu compreender a 

dinâmica de funcionamento da comunidade e como ela se relacionava com o 

programa. Esse método de pesquisa, garante Campanella (2010), é “uma possibilidade 

de entendimento de como este grupo articula o indivíduo contemporâneo dentro da 

sociedade e seus valores” (CAMPANELLA, 2010, p. 192). 

Nancy Baym (2000) realizou no final da década de 1990 um estudo sobre 

comunidades de telespectadores de soap operas
4
 americanas na Usenet

5
. Segundo a 

autora, telespectadores de soap operas foram os primeiros a se apropriar da internet 

para usos recreativos. No entanto, para ela, apesar de haver um grande interesse em 

entender a recepção e seus hábitos, há pouco esforço em documentar empiricamente a 

discussão que as soap operas levantam. Baym (2000, p. 15) argumenta que a 

metodologia de grupo focal, por exemplo, pode obscurecer a forma como a conversa 

entre membros de uma comunidade é usada para negociar as relações entre eles, bem 

como entre eles e os programas. Para ela, vários estudos de audiência são limitados à 

análise do sujeito como uma audiência ao invés de pensá-los como sujeitos 

articulados e engajados em comunidades maiores, pensando-os enquanto grupo. Faz-

se necessário, portanto, pensar metodologias que deem conta das características 

inerentes à sociabilidade online. 

 

1.2. Antropologia digital e etnografia em ambientes online 
 

O estudo da sociabilidade em ambientes online a partir de uma abordagem da 

antropologia tem sido nomeado como antropologia digital (HORST; MILLER, 2013) 

ou como antropologia virtual (BOELLSTORFF, 2015). Daremos preferência pelo 

emprego do termo “digital” para evitar a indução ao recorrente engano de tomar 

“virtual” como oposição a “real”. De todo modo, o importante é ter claro o 

significado: por antropologia digital, entende-se a proposta de aplicar princípios e 

                                                      
4
 Gênero audiovisual muito popular na televisão norte-americana, caracterizado pela serialização e pela 

duração indeterminada da narrativa. O termo soap opera é utilizado, muitas vezes, como o equivalente 

em inglês para o termo “telenovela”. Neste estudo, entretanto, optamos por utilizar o termo soap opera 

quando a referência for a tradição audiovisual norte-americana, por entendermos que trata-se de um 

gênero televisivo distinto das telenovelas brasileiras.     
5
 O sistema de discussão Usenet é considerado um precursor dos atuais fóruns online. As discussões 

eram organizadas por temas nos chamados newsgroups. A Usenet foi uma das primeiras aplicações de 

internet amplamente usadas nos Estados Unidos, por conta disso é um objeto recorrente nas primeiras 

pesquisas que tratam da sociabilidade em ambientes estruturados pela comunicação digital em rede. 
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métodos da antropologia ao estudo da experiência social humana na internet e suas 

aplicações ou em outras redes digitais de comunicação.  

Segundo Christine Hine (2016), o procedimento do etnógrafo não deve ser o 

de julgar, se não o de procurar um “profundo engajamento com os detalhes confusos 

contidos naquilo que as pessoas realmente fazem com a mídia na prática” (HINE, 

2016, p. 12) a fim de identificar as formas como as pessoas interagem umas com as 

outras e com os conteúdos midiáticos. A pesquisadora, uma das principais referências 

no campo de estudos da antropologia digital, recomenda que se procure estudar o 

“engajamento das pessoas com a mídia nesta era digital” (HINE, 2016, p. 12), 

procurando entender “efeitos em termos de nossas culturas e nossas comunidades, 

quer seja online, off-line ou, como é o caso mais frequente, complexos híbridos do 

online com o off-line” (HINE, 2016, p. 12). Neste sentido, Ramos (2016) defende que 

a “antropologia da internet tem de começar pela constatação de que estamos diante de 

uma nova materialidade” (RAMOS, 2016, p. 30), o que demanda uma reflexão sobre 

a aplicação do método e sobre o significado dos dados coletados. 

Contudo, Boellstorff (2015) argumenta que os ambientes online e seus 

elementos não podem ser abordados como radicalmente diferentes da experiência off-

line, mas deve-se considerar os mundos virtuais em seus próprios termos: “mundos 

virtuais não são apenas recreações ou simulações de identidades e comunidades do 

mundo real. Identidade, comunidade, e até mesmo noções de natureza humana estão 

sendo reconstruídas neles” (BOELLSTORFF, 2015, p. 63). Para ele, a sociabilidade 

no mundo virtual tem características próprias e não pode ser explicada a partir da 

sociabilidade no mundo real pois ela se desenvolve a partir de seus próprios termos e, 

apesar de ter referências no mundo real, ela não é simplesmente uma derivação. De 

acordo com Boellstorff, os antropólogos têm chegado tarde no que diz respeito ao 

estudo etnográfico em ambientes digitais, apesar do crescente entusiasmo em relação 

a etnografia no ambiente online. Para ele, a antropologia tem sido muito lenta em 

reconhecer o caráter fundamentalmente cultural dos mundos virtuais. 

Segundo Campanella e Barros (2016) o consumo midiático, por ser uma 

prática central nos modos de vida contemporâneos, é um objeto oportuno para a 

abordagem etnográfica. Por demanda deste tipo de abordagem, porém, não se trata de 

uma tentativa de explicação do uso da mídia como um todo, mas de entender 

contextos culturais específicos. No caso da internet, o mesmo se aplica, não se trata de 

produzir enunciados sobre a internet como um todo, uma vez que “a internet abarca 



34 
 

práticas sociais tão múltiplas e diversas que torna problemática qualquer enunciação 

acerca do que a internet seja” (CAMPANELLA; BARROS, 2016, p. 8). Os usos das 

novas mídias, vaticinam os autores, são sempre específicos, parte da “vida de sujeitos 

específicos, que se orientam a partir de códigos culturais particulares e criam práticas 

diversas a serem analisadas” (CAMPANELLA; BARROS, 2016, p. 8). 

Tom Boellstorff (2015) realizou um estudo etnográfico sobre Second Life no 

qual ele criou um personagem e entrou em contato com os informantes dentro da 

própria plataforma. O pesquisador realizou entrevistas, grupos focais e estudou o 

comportamento das pessoas dentro naquele ambiente. Para ele, demandar que uma 

pesquisa etnográfica em ambientes digitais encontre com os sujeitos participantes no 

mundo off-line para a construção do contexto é desconsiderar que o ambiente digital 

é, em si, um contexto, ainda mais levando em conta que aquelas pessoas não se 

encontram pessoalmente. Ele defende que a observação participante é central para 

este tipo de estudo porque permite ao pesquisador acesso à cultura do grupo estudado. 

As entrevistas também são uma técnica muito eficiente para a coleta de alguns tipos 

de dados, mas o pesquisador deve levar em consideração que nem sempre o 

entrevistado tem consciência dos padrões de comportamento da comunidade que 

participa. Mesmo com todos os cuidados metodológicos, Boellstorff (2015) adverte 

que o conhecimento etnográfico é sempre “localizado e parcial”, de modo que não é 

possível ter uma compreensão totalizando do ambiente social. 

Uma das grandes dificuldades para quem deseja realizar uma investigação 

etnográfica em ambientes online de modo qualificado continuaria sendo “a imersão 

prolongada em campo” (CAMPANELLA; BARROS, 2016, p. 8). Para Hine (2000; 

2015; 2016), é justamente nessa imersão que se encontra a força da etnografia, visto 

que ela tem caráter exploratório e permite ao pesquisador apreender os 

acontecimentos in loco no momento exato quando eles ocorrem. Por conta disso, 

explica a autora, a identificação dos temas e questões centrais que serão aprofundadas 

na investigação não acontecem previamente, o pesquisador é capaz de estabelecê-las 

apenas com a realização da própria pesquisa. Recuero (2016) reforça esse argumento: 

“essa imersão é especialmente importante porque vai dar ao etnógrafo a percepção de 

um insider” (RECUERO, 2016, p. 122), o que permite entender as práticas que 

caracterizam a comunidade estudada. 

Hine (2016) explica que existe uma diferenciação das atividades que cada 

indivíduo realiza online e que os estudos etnográficos perdem muito se ficam restritos 
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apenas àquelas atividades que deixam rastros: “é preciso executar outras formas de 

estudo além daquelas realizadas somente online, a fim de considerar as conexões 

online/off-line e a circulação de conteúdos de formas expressivas” (HINE, 2016, p. 

14-15). A análise apenas da dimensão do fenômeno que é visível pode provocar o 

enviesamento dos resultados. De todo modo e em todo caso, sempre ao analisar os 

conteúdos tornados públicos é “importante refletir até que ponto esse seria um 

problema de interpretação que muitos usuários podem estar vivenciando” (HINE, 

2016, p. 22). 

Contudo, há que se reconhecer o ganho decorrente do fato de que boa parte 

das interações realizadas em ambientes online fica registrada, o que facilita o trabalho 

de análise por parte do etnógrafo. Ramos (2016) caracteriza a internet como um 

arquivo no qual o pesquisador pode consultar as ações e interações. Não se pode 

perder de vista que os conteúdos visíveis são apenas parte do fenômeno, porque os 

conteúdos têm acesso restringido ou porque simplesmente não foram publicados 

online, bem como em muitas circunstâncias o que se passa em ambientes online é 

apenas parte de um fenômeno mais extenso que vaza para ambientes off-line.   

De modo geral, a interpretação das ações dos indivíduos, explica Ramos 

(2016), deve ser processada a partir dos “significados coletivamente compartilhados 

por um conjunto de agentes” (RAMOS, 2016, p. 31). Neste processo, observação 

participante deve procurar entender as motivações para a ação dos sujeitos, “os 

problemas que os agentes buscam enfrentar com suas ações” (RAMOS, 2016, p. 32), 

por isso é importante que o etnógrafo esteja sempre aberto para a possibilidade de 

fazer perguntas que não necessariamente tenham sido previamente elaboradas. Essa 

capacidade requisitada ao etnógrafo tem sido definida como “reflexividade” (HINE, 

2016; RAMOS, 2016), que indica a necessidade do pesquisador de realizar o estudo a 

partir da consideração das contingências da situação estudada: “ao cabo de algum 

tempo, a fertilização cruzada de observação, contexto, comparação e teoria permite à 

antropóloga enxergar padrões que, mais tarde, vão virar um texto etnográfico” 

(RAMOS, 2016, p. 34). 
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1.3. A pesquisa: questões iniciais e método 
 

1.3.1. Delineamento 
 

Trata-se de uma pesquisa exploratória de desenho qualitativo que busca 

compreender as dinâmicas de funcionamento e padrões interacionais dentro de 

comunidades online, bem como as motivações que levam indivíduos desconhecidos e 

eventualmente geograficamente distantes a interagirem e formarem grupos para 

conversação sobre telenovelas brasileiras, estabelecendo assim uma experiência 

televisiva compartilhada. A fim de investigar como, por que e a compreensão das 

pessoas sobre suas práticas no ambiente online, entendemos que o método etnográfico 

fundamentado na Antropologia Digital (BOELLSTORFF, 2015; HORST; MILLER, 

2013; SPYER, 2011; HINE, 2016) é a melhor forma de responder às questões de 

pesquisa e alcançar os objetivos propostos por este estudo. Para tanto, será utilizado 

um conjunto de instrumentos para construir um corpus empírico específico, tornando 

viável nossa investigação. Nossa análise é dividida em três etapas que serão descritas 

abaixo. A opção pela divisão em etapas é apenas didática, visa facilitar a compreensão 

dos métodos utilizados neste estudo. No entanto, as etapas não são necessariamente 

sequenciais, mas concomitantes, elas acontecem ao mesmo tempo em vários pontos 

da pesquisa. 

 

1.3.2. Questões de pesquisa  
 

Por se tratar de uma pesquisa exploratória, várias questões são levantadas a 

fim de nortear este estudo, são as seguintes:  

 

Q1: Quais são as principais funções das comunidades de recepção de telenovela nos 

ambientes online? 

 

Q2: Quem são os participantes das comunidades online? 

 

Q3: Como se desenvolve a conversação em torno do conteúdo televisivo, mediada 

pelas plataformas digitais, em específico, pelo Facebook e pelo WhatsApp? Quais são 

as variáveis mais importantes para demarcar regularidades e particularidades?  
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Q4: Como são construídas as relações entre a recepção e a telenovela ao longo do 

tempo? Como essa relação influencia as interações entre os membros dos grupos?  

 

Q5: É possível perceber a construção de laços sociais dentro das comunidades online? 

Quais são as principais diferenças entre as plataformas no que diz respeito às práticas 

de interação?   

 

1.3.3. Pressupostos 
 
P1: A experiência televisiva compartilhada – ou o fenômeno conhecido como Social 

TV - não acontece de forma homogênea em todos os ambientes online, o que é 

provavelmente observável pelas diferenças nos padrões comportamentais dos 

indivíduos pertencentes aos grupos.  

 

P2: Diferentes variáveis podem afetar as práticas interativas dentro das comunidades, 

estas variáveis se relacionam, de um lado, com a experiência de consumo de um 

determinado produto televisivo (em nosso caso específico, a telenovela), e por outro 

lado, com a cultura de uso da plataforma onde a interação acontece. 

 

P3: A forma como o indivíduo, membro de uma comunidade online, entende seu 

papel dentro daquele determinado grupo influencia o modo como ele interage com os 

outros membros do mesmo grupo. 

 

1.4. Unidades de análise 
 

Visando a discussão a respeito dos ambientes de sociabilidade online como 

parte integrante do consumo televisivo, escolhemos como produto televisivo a 

telenovela, que é atualmente o principal produto da teledramaturgia brasileira. Em 

específico, a telenovela escolhida para análise foi Velho Chico, novela das 21h 

veiculada pela Rede Globo entre 14 de março e 30 de setembro de 2016, escrita por 

Benedito Ruy Barbosa. Os ambientes de sociabilidade analisados são Facebook e 

WhatsApp, duas redes de uso amplamente disseminado entre os brasileiros. Foram 

analisados os dois maiores grupos sobre a novela no Facebook - um com 7.680 
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membros e outro com 5.750 membros – e um grupo no WhatsApp, com 122 

participantes
6
. A fim de garantir a privacidade dos membros dos grupos, optamos por 

não divulgar seus nomes, identificando-os da seguinte forma:  

Grupo 1: grupo no Facebook, 7.680 membros;  

Grupo 2: grupo no Facebook, 5.750 membros; 

Grupo 3: grupo no WhatsApp, 122 participantes. 

 

 

1.5. Procedimentos de coleta das evidências 
 

1.5.1. Observação participante 
 

A observação participante é parte essencial da pesquisa etnográfica. De acordo 

com Boellstorff (2015), qualquer abordagem verdadeiramente etnográfica deve ter 

como peça central a observação participante, os outros métodos devem estar 

subordinados a ela. O objetivo deste momento investigativo é analisar a forma como 

os sujeitos membros de um determinado grupo social se comportam e se relacionam, 

quem são essas pessoas e que papel desempenham na rotina daquele grupo. Para que 

esta investigação seja possível, é preciso que o pesquisador esteja inserido na 

comunidade, compartilhando de suas atividades diárias por um período relativamente 

extenso, geralmente por mais de um ano.  

Em nosso caso, é praticamente impossível estar presente em uma comunidade 

ativa específica por mais de um ano, visto que as comunidades se formam com o 

início de uma novela, mas se tornam quase que inativas com o seu fim. No entanto, 

partindo do entendimento de que a forma mais rica de se compreender as 

comunidades de recepção online é acompanhando a formação de um grupo desde a 

sua concepção até o seu “desativamento”, optamos por começar nossa observação 

participante mesmo antes do início da novela Velho Chico (2016), o que nos 

possibilitou perceber as nuances do sentimento de transição que acontecem ao findar 

de uma novela e o início de outra. Minha inserção nas comunidades de recepção 

online ocorreu, portanto, desde a exibição da telenovela A Regra do Jogo (2015-2016) 

de João Emanuel Carneiro, com a participação no maior grupo do Facebook sobre a 

                                                      
6
 O número de membros em cada um dos grupos foi registrado no dia 04 de outubro de 2016. 
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novela
7
 desde 20 de outubro de 2015, com uma fase preliminar de cunho exploratório. 

Também entrei no grupo “oficial” formado no WhatsApp sobre a novela – o grupo foi 

formado a partir do grupo do Facebook. Junto com vários membros desses grupos, 

fizemos a “transição” e entramos em grupos da novela Velho Chico (sem desfazer a 

participação nos grupos da novela anterior) assim que A Regra do Jogo terminou. A 

análise se prolongou, então, até o início do mês de outubro de 2016, configurando-se 

assim uma vivência de 11 meses e meio junto a essas comunidades no ambiente 

online e a análise dos grupos desde o seu momento de formação no início da novela 

até o momento em que ocorreu um novo período de transição para uma nova novela - 

esse momento aconteceu com o fim da novela Velho Chico e início da novela A Lei 

do Amor, novela das 21h que teve estreia em 03 de outubro de 2016.   

 Ao realizar uma etnografia no ambiente digital, o pesquisador pode optar por 

se comportar de duas formas diferentes: como lurker, quando o pesquisador observa 

um dado grupo social sem se manifestar; ou como insider, quando o pesquisador está 

completamente inserido nas práticas do grupo que compõe seu objeto de análise 

(POLIVANOV, 2014). Em nosso caso, optamos pela prática do pesquisador lurker, 

por entender que a informação sobre a realização de uma pesquisa acadêmica e a 

intervenção do pesquisador naquele ambiente poderia afetar e enviesar o real 

comportamento dos membros nos grupos.   

 

1.5.2. Conversação 
 

A fim de entender a forma como as relações com a novela e com a 

comunidade de recepção são estabelecidas e consolidadas, foi realizada uma análise 

das mensagens publicadas nos grupos durante os dias finais de exibição da novela 

Velho Chico (de 14 a 30 de setembro de 2016), o que incluiu o acidente e morte do 

ator Domingos Montagner, protagonista da novela, que aconteceu no dia 15 de 

setembro de 2016, e o sentimento de luto vivido pela comunidade de recepção.  A 

delimitação se deu por este período por entendermos que a experiência de perda e o 

rompimento da relação com a telenovela seriam os momentos mais oportunos para o 

estudo dos laços sociais construídos dentro das comunidades, conforme será discutido 

no decorrer desta tese. Neste momento da análise não houve intervenção por parte da 

                                                      
7
 Grupo inativo atualmente, porém com página ainda existente e presença de 14.356 membros. O nome 

do grupo foi omitido por se tratar de um grupo privado. Último acesso em: 15-08-2016. 
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pesquisadora e não houve contato direto com os sujeitos da pesquisa, visto que o 

objetivo é buscar perceber as regularidades e rupturas que aparecem nos 

comportamentos e nos discursos sobre a narrativa, personagens, autor e sobre o 

próprio grupo. 

Durante o período estabelecido como recorte para a análise das mensagens 

publicadas, 602 publicações foram realizadas no Grupo 1; 2.157 mensagens foram 

publicadas no Grupo 2; 353 mensagens fizeram parte da conversação ocorrida no 

Grupo 3. No total, 3.112 mensagens foram analisadas.  

 

1.5.3. Entrevistas 
 

Esta é a única etapa em que o contato direto com os participantes aconteceu. 

Esta etapa consistiu na realização de entrevistas semiestruturadas com membros das 

comunidades analisadas, com o objetivo de alcançar alguns elementos que não seriam 

observáveis a partir da análise das conversações. A intenção foi estudar as motivações 

dos usuários em participar dessas comunidades online, analisando como eles 

compreendem suas práticas e como entendem o papel que desempenham dentro do 

grupo. O objetivo foi realizar uma análise qualitativa da experiência televisiva 

atrelada às comunidades online de forma mais aprofundada, o que nos permitiu 

identificar as variáveis específicas relevantes para o estudo do fenômeno.  

Tomando como base a forma como foram realizados estudos anteriores que 

utilizaram entrevistas sobre e/ou em ambientes online (p.e., MARWICK; BOYD, 

2011; KWAK; CHUN; MOON, 2011; CAMPANELLA, 2012), o contato para a 

entrevista foi feito através da mesma plataforma onde o entrevistado já está inserido 

(Facebook ou WhatsApp). O texto do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

foi enviado aos entrevistados em forma de texto no chat e o consentimento do 

participante foi confirmado por resposta via texto, vídeo ou áudio, na qual o 

participante deverá confirmar que aceita participar da pesquisa. O TCLE, conforme 

consta anexo a esta tese, também foi enviado em arquivo PDF com assinatura da 

pesquisadora para que os participantes pudessem manter conforme desejassem.  

As entrevistas foram realizadas via WhatsApp ou Facebook Messenger 

conforme a disponibilidade e preferência do entrevistado. Foram entrevistadas 10 

pessoas. Sete entrevistas foram realizadas via Facebook e três via WhatsApp. A fim 

de assegurar a identidade dos informantes-chave desta pesquisa, pedi que eles 
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mesmos escolhessem o nome de um personagem de novela, conforme a preferência 

de cada um, para identificá-los na pesquisa. Quase todos acataram o pedido para a 

escolha do nome de um/a personagem de novela, apenas três solicitaram que a 

identificação fosse feita de modo diferente, o que foi completamente respeitado nesta 

pesquisa. Ana pediu que a identificasse assim, independente de se tratar de 

personagem, porque simplesmente gosta do nome. Louisa pediu que sua identificação 

fosse feita pelo nome de uma personagem de um livro que ela havia lido 

recentemente. Walter White pediu que fosse identificado com o nome do personagem 

da série Breaking Bad, da qual se declarou fã. Todos os outros escolheram nomes de 

personagens de novelas da Rede Globo. Mesmo não se tratando de personagens de 

novela, todas as identificações escolhidas são nomes fictícios, diferentes dos nomes 

reais dos informantes. 

O Quadro 1 apresenta um resumo da caracterização dos sujeitos participantes 

desta pesquisa.     

 

Quadro 1: Pessoas entrevistas por identificação adotada, idade em anos completos, 

ocupação declaração, cidade de residência, grupo do qual participa e meio de 

realização da entrevista. 

Identi-

ficação 

Idade 

(anos)  

Ocupação Cidade, Estado Grupo  Meio de 

entrevista 

Ana 35  Costureira Belford Roxo, RJ Grupo 1 Facebook 

Atena 36  Do Lar Indaiatuba, SP  Grupo 2 Facebook 

Catarina 41  Analista Fiscal 

Sênior 

São Paulo, SP Grupo 2 Facebook 

Chay 39 Dona de Casa Martinópolis, SP  Grupo 1 WhatsApp 

Helô 43  Trabalha em um 

consultório 

Niterói, RJ Grupo 3 WhatsApp 

 

Louisa 42  

 

Gerente de loja 

de mat. para 

construção 

Vargem Grande 

do Sul, SP 

 

Grupo 1 WhatsApp 

Malvina 51  Publicitária Cotia, SP Grupo 1 Facebook 

Rômulo 19  Estudante  Natal, RN Grupo 1 Facebook 

Walter 

White 

19  Formado em 

Segurança do 

Trabalho 

João Monlevade, 

MG 

Grupo 2 e 1 Facebook 

Zelão 44  Professor 

aposentado 

Rio Pomba, MG Grupo 2 Facebook 

 

Como dito, o objetivo das entrevistas foi buscar compreender como os 

membros das comunidades online entendem suas práticas, acompanhando de forma 
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mais próxima a experiência de consumo do produto televisivo atrelada ao 

compartilhamento de seus gostos e impressões dentro dos grupos dos quais fazem 

parte.  

 

1.6. Procedimentos para análise dos dados 
 

1.6.1. Análise da conversação 
 

Propomos realizar uma análise das conversações a fim de identificar padrões 

relacionais entre os membros e os vínculos construídos com a telenovela. Portanto, 

nos interessa entender os padrões comportamentais dos sujeitos nas relações que 

estabelecem com a narrativa e com a comunidade de recepção. Optamos então por 

analisar o momento em que a relação com a novela e com a comunidade de recepção 

já está consolidada, que é a fase final da novela, quando a audiência precisa se 

preparar para uma nova ruptura.  Todas as análises foram realizadas com o auxílio do 

software Dedoose
8
, um software especializado em análises qualitativas e métodos 

mistos de pesquisa. 

 A fim de procedermos a sistematização de nossos dados, cada mensagem 

coletada das conversações dos grupos foi codificada, com a utilização do software 

Dedoose, a partir das seguintes dimensões: 

 Para análise do Grupo 1 e do Grupo 2 (Facebook): 

a) uso do dispositivo tecnológico  

- publicação original ou compartilhada 

- presença de texto (sim ou não) 

- presença de imagem (sim ou não) 

- presença de vídeo (sim ou não) 

- presença de emoticon/emoji (sim ou não) 

- presença de link (sim ou não) 

- presença de hashtag (sim ou não) 

b) estratégia de interação  

- explícita (contém pergunta, saudação/mensagem ao grupo ou 

convite/propaganda) 

                                                      
8
 http://www.dedoose.com/  

http://www.dedoose.com/
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- não-explícita (todas as outras) 

c) envolvimento provocado pela mensagem  

- número de curtidas/reações 

- número de comentários  

- número de compartilhamentos  

 Para análise do Grupo 3 (WhatsApp): 

a) uso do dispositivo tecnológico  

- presença de texto (sim ou não) 

- presença de áudio (sim ou não) 

- presença de imagem (sim ou não) 

- presença de vídeo (sim ou não) 

- presença de emoticon/emoji (sim ou não) 

- presença de link (sim ou não) 

b) estratégia de interação  

- explícita (contém pergunta, saudação/mensagem ao grupo ou 

convite/propaganda) 

- não-explícita (todas as outras) 

 

1.6.2. Análise das entrevistas 
 

 Todas as entrevistas foram extraídas da plataforma na qual foram realizadas 

(Facebook ou WhatsApp) e foram importadas para o software Dedoose, a fim de 

possibilitar uma análise detalhada de cada uma das respostas adquiridas. As respostas 

das entrevistas foram codificadas a partir dos conteúdos identificados em cada uma 

delas. A Figura 1 apresenta uma nuvem gerada pelo Dedoose com todos os códigos 

utilizados na análise das respostas das entrevistas. 
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Figura 1: Nuvem de códigos utilizados na análise das entrevistas. 

 

1.7.3. Análise dos laços sociais 

Para verificar e analisar a evidência e o fortalecimento de laços sociais nos 

grupos em estudo, foi realizado um ranking a partir das principais ferramentas de 

interação oferecidas pelo Facebook: curtidas, comentários e compartilhamentos, a 

partir da amostra de mensagens capturadas para a análise. Entre as 10 mensagens 

contidas em cada ranking, foram verificadas aquelas que continham evidências de 

laços sociais – como referências à relação com personagens, atores e com a 

comunidade de recepção - para uma análise mais aprofundada. Toda a conversação 

ocorrida no WhatsApp foi considerada. 

 

1.7. Questões éticas 
 

Por se tratar de um estudo que demanda relação com seres humanos, o projeto 

desta pesquisa foi submetido ao sistema CEP/CONEP, a fim de garantir que sua 



45 
 

execução estaria de acordo com todas as diretrizes éticas estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Saúde, garantindo assim o zelo das informações e o total respeito aos 

indivíduos pesquisados. A análise do projeto foi realizada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia. Todos os dados 

apresentados nesta tese fazem parte da pesquisa de doutorado da autora, sob o projeto 

intitulado “Experiência Televisiva e Comunidades Online: conversando sobre 

telenovela no Facebook e no Whatsapp”, cadastrado na Plataforma Brasil, avaliado e 

aprovado pelo sistema CEP/CONEP (Número do Parecer: 1.723.589), estando de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pela Resolução CNS no. 510 – de 07 de abril 

de 2016, que trata das especificidades éticas das metodologias aplicadas nas pesquisas 

das áreas das Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas.  
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Capítulo 2  
 

Experiência televisiva compartilhada e 
contexto comunicativo: a interação em 

diferentes ambientes de sociabilidade online 
 

 

Para o estudo da experiência compartilhada de consumo de televisão nos 

ambientes de sociabilidade online, o presente capítulo demonstra a importância da 

consideração das especificidades dos contextos comunicativos. A partir da observação 

de três grupos online relacionados à telenovela Velho Chico em duas plataformas 

distintas – Facebook e Twitter, nomeadamente da análise das mensagens coletadas, 

bem como das informações coletadas em entrevistas, que indicam a percepção dos 

participantes a respeito dos ambientes onde a comunicação acontece, a análise se 

desenrola revelando diferenças significativas. Apesar das divergências serem maiores 

entre os dois grupos de Facebook e o grupo do WhatsApp, os grupos de Facebook 

também apresentaram diferenças entre si. A análise apresenta uma proposta teórica 

que sistematiza a noção de contexto comunicativo que leva em conta a audiência 

imaginada pelos atores nas comunidades online. 

 
 

2.1. Audiências imaginadas, interação e apresentação de si 
 

A fim de explicar as relações sociais e as interações entre os indivíduos na 

sociedade em A representação do eu na vida cotidiana
9
, Goffman (1985) parte de 

uma perspectiva baseada na dramaturgia na qual considera que os indivíduos estão 

sempre moldando a forma de agir de acordo com as impressões que desejam passar 

sobre si em cada interação social. Para tanto, de acordo com a proposição de 

Goffman, buscamos constantemente compreender os indivíduos com os quais nos 

relacionamos, procurando por pistas e informações que nos possibilitem avaliar, em 

alguma medida, as possíveis expectativas do outro em relação a nosso 

comportamento. Essas informações conformam o que Goffman (1985) denomina de 

                                                      
9
 O livro foi originalmente publicado em 1956 sob o título “The Presentation of Self in Everyday Life”. 
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“situação”. Conscientes ou não dessas informações, estabelecemos um padrão para o 

desempenho de um determinado papel para uma determinada audiência, o que, para 

Goffman (1985), funciona como uma representação sobre si para uma plateia, que são 

as pessoas com as quais interagimos. Isso acontece porque “quando um indivíduo se 

apresenta diante de outros, terá muitos motivos para procurar controlar a impressão 

que estes recebem da situação” (GOFFMAN, 1985, p. 23). 

A importância da plateia, ou o que Goffman (1985) chama de 

“coparticipantes”, está na influência que estabelecem na atuação dos indivíduos em 

interação. Ao pressupor as expectativas dos coparticipantes em relação a si, o 

indivíduo age conforme entende ser o melhor modo para expressar o que deseja e, ao 

mesmo tempo, construir uma imagem sobre si no processo de socialização. Goffman 

(1985) destaca ainda outro aspecto importante que faz parte desse processo, que é “a 

tendência que os atores têm a oferecer a seus observadores uma impressão que é 

idealizada de várias maneiras diferentes” (GOFFMAN, 1985, p. 40). A idealização, 

tanto no que diz respeito à audiência quanto no que se refere à impressão desejada, é, 

portanto, um quesito importante em toda interação.  

A presença imediata de dois ou mais indivíduos é denominada por Goffman 

(1985) de interação ou encontro. Para o autor, quando esse encontro acontece, os 

indivíduos agem de forma que possam influenciar a ação ou o fluxo de pensamentos 

dos outros presentes naquele ambiente. A essa ação de influência Goffman (1985) dá 

o nome de desempenho. Pensando em nossas interações e encontros cotidianos, é 

possível perceber que essa influência pode ter direções diversas. Se estamos 

interagindo sobre um determinado assunto com apenas uma pessoa, por exemplo, 

agimos de uma forma. Porém, se uma terceira pessoa passa a fazer parte da interação, 

mesmo que permaneça completamente em silêncio e não acrescente nada à 

conversação, apenas sua presença pode alterar o comportamento dos interagentes.  O 

desejo de influência pode ter relação com o grupo, de forma geral, com parte do grupo 

ou até mesmo com uma pessoa que se encontra presente naquele espaço. É certo que, 

muitas vezes, apenas a presença de outras pessoas no mesmo ambiente, faz com que 

procedamos de maneira diferente. Portanto, nem sempre a impressão que desejamos 

construir está diretamente (ou apenas) relacionada com aqueles participantes com os 

quais estamos conversando de forma evidente, pois a simples presença de outros pode 

mudar completamente nosso modo de agir. Assim, partindo do pressuposto de 

Goffman (1985), entendemos que a interação é caracterizada pela presença de vários 
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indivíduos em um mesmo ambiente, o que independe da troca conversacional direta 

entre eles. 

 A estrutura de interação explorada por Goffman em seus estudos sobre as 

relações sociais tem como base os encontros face-a-face. Atualmente, inúmeras 

formas de interação mediada fazem parte do nosso cotidiano. Hutchby (2001) destaca 

que as tecnologias de comunicação como o telefone e a internet, mais do que canais 

que proporcionam a troca de mensagens entre indivíduos que não se encontram 

fisicamente em um mesmo espaço, funcionam como ambientes de copresença entre os 

indivíduos, ainda que seja uma copresença abstrata. Dessa forma, esses espaços e suas 

particularidades devem ser observados enquanto ambientes de interação social, 

interação que pode tomar forma em conversações ou não. Para Hutchby (2001), o 

estudo das relações entre conversação e tecnologias de comunicação permite, ao 

mesmo tempo, uma melhor compreensão sobre a natureza da comunicação humana e 

sobre a natureza social das tecnologias de comunicação a partir da observação do 

modo como a comunicação é afetada pela tecnologia e como as tecnologias dependem 

e transformam os padrões comunicativos existentes.  

Para Miller (1995), a comunicação eletrônica estabelecida com a 

popularização de dispositivos tecnológicos, “apesar de aparentemente mais limitada e 

menos rica do que interações nas quais os participantes estão fisicamente presentes, 

também proporciona novos problemas e novas possibilidades na apresentação de si”
10

 

(MILLER, 1995, p. 1). Miller (1995) ressalta que, ao adotarmos a perspectiva 

defendida por Goffman para pensar a interação social no ambiente online, é preciso 

que consideremos as especificidades da comunicação que acontece a partir da 

mediação tecnológica. Considerando a noção de situação estabelecida por Goffman na 

comunicação face-a-face, por exemplo, há uma variedade de informações sobre os 

indivíduos que participam da interação que são dadas não pelo que é dito, mas por 

outras pistas não verbais como tom de voz, gestos e até velocidade da respiração. 

Essas pistas, muitas vezes, são oferecidas de forma incidental. Na interação que 

acontece via dispositivos tecnológicos, por outro lado, as informações sobre os 

indivíduos são mais dependentes da ação consciente deles. Assim, se por um lado os 

indivíduos têm a possibilidade de controlar melhor as informações que desejam 

                                                      
10

 Tradução da autora para: “Although apparently more limited and less rich than interactions in which 

the participants are physically present, it also provides new problems and new opportunities in the 

presentation of self”. 
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oferecer sobre si, a definição da situação interacional se torna mais difícil e complexa 

dada a impossibilidade de determinar toda a audiência que terá acesso àquela 

informação.   

Papacharissi (2002) realizou uma pesquisa na qual analisou o modo como 

recursos da internet eram utilizados para a construção da apresentação de si em sites 

pessoais. A partir de uma análise de conteúdo, a autora distinguiu as informações que 

são oferecidas pelos indivíduos de forma textual direta daquelas que são fornecidas 

por meio do uso das ferramentas tecnológicas - que em uma comunicação face-a-face 

seriam as pistas não verbais. Papacharissi (2002) destacou que os autores das páginas 

analisadas utilizam tanto expressões textuais diretas como expressões indiretas como 

links, imagens e fontes das letras, elementos que podem revelar aspectos da 

personalidade do autor da página e do modo como constrói uma “fachada” a fim de 

estabelecer uma impressão sobre si.  

Ao estudar o modo como adolescentes articulam o que expressam em sites de 

redes sociais com a construção de uma identidade online, boyd (2008) destaca quatro 

características principais da comunicação no ambiente online que não estão presentes 

na comunicação face-a-face, são elas: persistência, buscabilidade, replicabilidade e 

audiências invisíveis. Em ambientes mediados como os sites de redes sociais é 

impossível ter clareza de todos os indivíduos que terão acesso a algo que foi 

publicado na rede (BOYD, 2008). Segundo a autora, isso se torna ainda mais difícil 

por conta das três primeiras características apontadas por ela. Diferente daquilo que é 

expresso em uma conversação face-a-face, que fica restrito ao momento, ambiente e 

audiência presente no local onde a comunicação acontece, um conteúdo publicado no 

ambiente online fica armazenado e pode existir por longo tempo, pode ser replicado e 

pode ser encontrado por indivíduos completamente desconhecidos. 

Todo indivíduo que se expressa em uma ação comunicativa possui uma 

audiência imaginada construída subjetivamente com o objetivo de auxiliar na 

elaboração de uma apresentação mais apropriada de si a depender de quem faz parte 

da recepção imaginada para uma mensagem (MARWICK; BOYD, 2011). De acordo 

com Marwick e boyd (2011), essa construção considera, ao mesmo tempo, as 

ferramentas tecnológicas oferecidas pelo ambiente onde a interação acontece e o 

contexto social imediato da conversação. Na mesma linha do que foi apontado por 

boyd (2008), Litt (2012) ressalta que, diferente da comunicação que acontece em 

ambientes off-line, em espaços online como os sites de redes sociais a audiência não é 
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explícita e nem sempre é interlocutora em uma conversação, não havendo uma troca 

interacional mútua. Visto que não há uma clareza a respeito de quem são todos os 

indivíduos que receberão uma mensagem publicada, os usuários dessas redes tornam-

se bastante dependentes da imaginação, dependência que se torna maior quanto 

menos visível e conhecida é a audiência (LITT, 2012). 

Marwick e boyd (2011) realizaram um estudo sobre audiências imaginadas no 

Twitter, site de rede social no qual as mensagens publicadas são predominantemente 

públicas. Diferente de outras redes, no Twitter as relações não são necessariamente 

recíprocas, pois são estabelecidas por meio de “seguidores” e “seguidos”. Assim, um 

usuário pode ter muitos seguidores, mas seguir um número bem restrito de pessoas - e 

mesmo essas pessoas as quais o usuário segue podem não corresponder aos seus 

próprios seguidores. Para operacionalizar a análise, Marwick e boyd (2011) 

publicaram questões diretamente para seus seguidores e para outros usuários da rede, 

com o intuito de entender quem os usuários imaginavam que leriam seus tweets e 

como agiriam de forma a construir publicações que eles consideravam apropriadas 

para aquele perfil de leitor. A maioria das respostas recebidas pelas autoras foram 

evasivas, boa parte dos respondentes utilizou categorias abstratas como “amigos”, 

“fãs” ou “eu mesmo”. Outros respondentes indicaram um tipo de leitor mais 

específico que imaginavam para as mensagens que publicam na rede. Já os usuários 

com muitos seguidores (100.000 ou mais) demonstraram ter uma compreensão a 

respeito de seus públicos como uma comunidade com perfil mais delineado, para a 

qual saberiam que tipo de temas e formas de abordagem utilizariam de modo a manter 

e atrair atenção para si.  

O estudo realizado pelas autoras evidencia que, mesmo para aqueles que 

afirmam não ter uma noção mais específica de quem está lendo suas publicações, há 

um direcionamento no modo de construir narrativas na plataforma que leva em conta 

uma audiência ficcionalizada. Marwick e boyd (2011) defendem, portanto, que no 

ambiente online, a audiência deve ser entendida como uma “audiência em rede”, que 

é uma combinação dos elementos que compõem a figura do leitor para a literatura e a 

audiência dos meios de comunicação de massa.   

De acordo com Baym (2015), é muito difícil controlar o endereçamento de 

uma mensagem em uma interação online. A menos que a publicação aconteça entre 

um número bastante restrito de pessoas em um ambiente privado onde se tenha noção 

de quem exatamente é cada interlocutor, muitas mensagens que publicamos em redes 
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como Facebook e Twitter são lidas por leitores invisíveis que podem replicar e 

armazenar seu conteúdo sem nem mesmo respondê-lo (BAYM, 2015). Dessa forma, 

uma mensagem publicada pode ganhar proporções que não imaginávamos e as 

percepções que são construídas sobre nós são incontroláveis, visto que uma parte 

considerável dos usuários que a leem não dão nenhuma sinalização de que o tenham 

feito. Assim, por mais que imaginemos uma audiência para a qual direcionamos uma 

mensagem, quanto mais diversa for a rede, menos consciência teremos de quem são 

os leitores das mensagens que publicamos.  

Litt (2012) destaca que quando há um desalinhamento entre a audiência 

imaginada para uma mensagem e a real audiência que a recebe, as consequências de 

uma publicação podem ser problemáticas. Isso pode acontecer, por exemplo, quando 

um conteúdo de caráter íntimo pensado para uma audiência como familiares ou 

amigos próximos é recebido por pessoas com as quais se mantém uma relação 

profissional, como chefe ou colegas de trabalho. Marwick e boyd (2011) apontam 

que, por conta do número de indivíduos presentes em grandes redes como Twitter e 

Facebook, acontece um fenômeno chamado “colapso de contexto”, no qual indivíduos 

pertencentes a grupos relacionais distintos – como família, colegas de trabalho e 

amigos íntimos – são todos agrupados em uma única audiência. Quando isso ocorre, é 

comum que os indivíduos tenham a tendência de publicar conteúdos mais gerais que 

sejam adequados para um número maior de pessoas e não seja ofensivo para ninguém, 

visto que as ferramentas de privacidade nem sempre dão conta de selecionar a 

recepção de uma mensagem adequadamente (MARWICK; BOYD, 2011). As autoras 

destacam que, por outro lado, em espaços orientados para um objetivo específico, as 

pessoas que estão presentes naquele ambiente possuem maior consciência da 

audiência (como é o caso de comunidades online sobre telenovelas, por exemplo). 

  

2.2. Contexto comunicativo: operador de análise para pensar a comunicação 
no ambiente online 
 

Várias pesquisas têm se centrado na investigação das diferenças estruturais 

entre os contextos da comunicação mediada por computador (CMC) e da 

comunicação face a face (F2F), que podem resultar em diferentes proporções de 

expressão de opinião entre os participantes em uma discussão (BARBER; 

MATTSON; PETERSON, 1997; LONDON, 1993; McDEVITT; KIOUSIS; WHAL-
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JORGENSEN, 2003; HO; McLEOD, 2008). De acordo com o sociólogo John 

Thompson (1998), a interação face a face é aquela que acontece em condição de 

compartilhamento dos sistemas de referência de tempo e espaço, em um contexto de 

co-presença dos participantes. De forma geral, esse tipo de interação tem caráter 

dialógico, prevendo também a possibilidade do emprego do que o autor denomina de 

deixas simbólicas, visto que, além da comunicação verbal, é possível a utilização de 

uma grande quantidade de sistemas sígnicos, como o gestual, o vestuário, o tom da 

voz, etc. (THOMPSON, 1998, p. 78). Dessa forma, por conta da presença física de 

outros em uma comunicação F2F, os indivíduos tendem a sentir mais receio de que 

seus pontos de vista sejam percebidos como divergentes e, por isso, são mais 

relutantes em demonstrar sua opinião.  

Em contraste, as interações mediadas, segundo a determinação de Thompson 

(1998), são aquelas que implicam a utilização de meios técnicos, tendo como 

característica a possibilidade de transmissão de mensagens em condições de não 

coincidência espacial e/ou temporal, o que diminui consideravelmente o emprego de 

sistemas sígnicos. Enquanto que interações F2F dependem muito da linguagem falada 

e expressões não verbais observáveis como gestos e sinais de status/posição, no 

contexto da interação mediada por computador, a comunicação pode se estabelecer 

através de recursos como mensagens de texto e anonimato. Isso torna certas 

dinâmicas sociais menos evidentes na comunicação mediada, pois se retira a ênfase 

das características de posicionamento e aspectos físicos dos grupos (HO; McLEOD, 

2008). 

Com o objetivo de avaliar a extensão na qual o contexto em que uma 

comunicação acontece modera a expressão da opinião, Ho e McLeod (2008) 

realizaram uma pesquisa na qual os respondentes foram designados a uma das duas 

condições experimentais de discussão hipotéticas: (a) cenário de comunicação face a 

face e (b) comunicação mediada por computador. Os participantes foram informados 

que haveria um segundo estágio do estudo, no qual aconteceria uma discussão a 

respeito de um tema específico, com a presença de outros participantes com opiniões 

divergentes. Então, solicitou-se que eles indicassem a porcentagem de como eles 

estariam suscetíveis a declarar a própria opinião nos diferentes contextos. Os 

respondentes da pesquisa realizada por Ho e McLeod (2008) demonstraram menores 

níveis de inclinação para expressar sua própria opinião na comunicação face a face, 

enquanto que, em geral, os respondentes solicitados a falar na interação mediada 
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foram significativamente mais suscetíveis a expressar sua própria opinião. Após todos 

completarem o questionário, foi enviado um e-mail para os respondentes explicando 

que na verdade não haveria discussão alguma. Os resultados do estudo revelaram, 

portanto, que a configuração física do ambiente onde a comunicação acontece pode 

interferir no desejo dos indivíduos em expressar seus pontos de vista pessoais (HO; 

MCLEOD, 2008).  

De acordo com Baym (2015), plataformas digitais podem afetar a auto-

apresentação dos usuários por conta das normas estabelecidas para publicação de 

conteúdos e informações sobre si e por determinar de forma padronizada quais 

elementos estarão disponíveis para quem. Nesse sentido, ainda que um indivíduo se 

esforce para construir uma determinada impressão sobre si na rede, ele jamais terá 

garantias que toda a audiência que tiver acesso ao conteúdo publicado o receberá da 

forma como o autor planejou que fosse recebido, visto que a recepção e interpretação 

da mensagem depende não somente dos recursos técnicos do sistema utilizado por 

quem publica uma mensagem, mas também da estrutura do dispositivo de quem a 

recebe.  

Matikainen (2015) aponta que as motivações para a produção de conteúdo na 

web podem variar a depender do contexto: se é um site de rede social, uma 

comunidade de conteúdo ou um projeto colaborativo. Para nós, interessa pensar que 

as motivações ainda podem ser distintas a depender das características da plataforma 

social no qual um indivíduo se expressa. O autor identificou três motivações 

principais para produção de conteúdo: desenvolvimento de uma ideologia da web e de 

si; auto-expressão; comunidade. O principal argumento do estudo é que os motivos 

para produção de conteúdo em mídias sociais são intimamente conectados com a 

noção de identidade, especialmente a identidade social. Matikainen (2015) aponta 

ainda como motivações para a participação em conversações online: possibilidade de 

influenciar outros; sentimento de independência; objetivos comuns; comunalidade; 

senso de afinidade. 

Mesmo entre si, sites de redes sociais possuem diferenças que podem ser 

significativas quando analisamos a expressão dos indivíduos e a interação com os 

conteúdos publicados na plataforma. Medaglia et al. (2009) realizaram um estudo no 

qual analisaram como as ferramentas oferecidas pelos sites de redes sociais podem 

gerar diferentes efeitos. Os autores avaliaram quatro diferentes serviços de redes 

sociais – Second Life, Facebook, Twitter e MySpace – a fim de identificar como as 
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funcionalidades de cada um deles conformam seis grandes efeitos: identidade virtual, 

construção de rede, manutenção de rede, conteúdo virtual gerado pelo usuário, 

interação em rede e autogoverno da rede. Eles argumentam que tais funcionalidades 

podem encorajar ou impedir determinados comportamentos sociais nas plataformas.  

O contexto comunicativo aparece, portanto, como elemento essencial para o 

estudo da comunicação no ambiente online. Para Recuero (2012) o contexto “é, 

talvez, o elemento mais importante para a compreensão de todas as apropriações que 

emergem da conversação mediada” (RECUERO, 2012, p. 120). Mas qual é a ideia de 

contexto a partir da qual nos baseamos para problematizar a comunicação em 

ambientes de sociabilidade online? 

Há que se pontuar que não se pode, nos dias atuais, tratar a comunicação 

mediada como um contexto único comparada à comunicação face a face. Com a 

proliferação e popularização de vários tipos de sites voltados ao relacionamento 

social, aplicativos de sociabilidade e conversação instantânea, bem como com a 

disseminação do uso de dispositivos móveis na comunicação cotidiana, torna-se 

preciso observar as particularidades oferecidas por cada espaço proporcionado por 

esses ambientes, que podem ser mais ou menos visíveis, públicos ou privados. A 

partir da noção de situação estabelecida por Goffman (1985), Recuero (2012) 

argumenta que existe “uma relação de interdependência entre a situação comunicativa 

e o ambiente onde ela está inserida” (RECUERO, 2012, p. 98). Esses ambientes onde 

a interação acontece devem ser considerados em suas especificidades. É com base 

nesse argumento e na perspectiva interacional de Goffman (1985) que construímos a 

noção de contexto comunicativo que propomos trabalhar nesta tese e que será 

demonstrada a seguir.  

Uma interessante operacionalização do conceito, que nos ajuda a pensar a 

estruturação de uma ideia de contexto comunicativo que se aplique à comunicação no 

ambiente online, é apresentada por Gomes (2007) e Gutmman (2013), pesquisadoras 

que têm se dedicado à discussão sobre operadores de análise para o exame do 

telejornalismo. As autoras propõem uma investigação que considere o contexto 

comunicativo como lugar a partir do qual é possível compreender as estratégias 

empregadas pelo telejornal como modo de estabelecer a comunicação com seus 

receptores. Para Gutmman (2013), “entende-se que a compreensão do contexto 

comunicativo de um programa pressupõe a interpretação de como o sujeito que tem 

voz reconhece o outro (o espectador) e o posiciona no texto” (GUTMMAN, 2013, p. 
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31). Dessa forma, fazendo um paralelo com a perspectiva interacional discutida no 

tópico anterior, é como se, ao olharmos para as estratégias de comunicabilidade que o 

telejornal emprega para se relacionar com seu público, pudéssemos ter pistas a 

respeito da configuração das audiências que são imaginadas para aquele produto. De 

acordo com Gutmman (2013), a dimensão analítica do contexto comunicativo permite 

a compreensão das posições e vínculos que um telejornal constrói com o espectador. 

Gomes (2007) destaca, entretanto, que, na investigação da comunicabilidade no 

telejornalismo que propõe, o contexto é tomado como operador de análise e não como 

o objeto da análise em si: “a contextualização, para os fins que nos interessam aqui, 

não se transforma no objeto de investigação, mas deve nos ajudar a melhor 

compreender o objeto” (GOMES, 2007, p. 13). 

Apesar de ser concebida inicialmente para a análise de programas 

telejornalísticos, Gutmman (2013) acredita que a perspectiva elaborada por Gomes 

(2007) e revisada por ela pode ser testada e adotada, em uma concepção mais ampla, 

“para a observação das trocas comunicativas e da consequente produção de sentido 

acionadas por outras textualidades jornalísticas e midiáticas” (GUTMMAN, 2013, p. 

31). No caso da perspectiva adotada pelas autoras, a audiência problematizada é o 

público de um produto televisivo – o telejornal. Trata-se, portanto, de uma audiência 

massiva. A audiência de que nosso estudo trata, por sua vez, é uma audiência que se 

caracteriza, ao mesmo tempo, como massiva – visto que se trata do público 

espectador da telenovela – e como uma audiência em rede (MARWICK; BOYD, 

2011) – já que se comunicam e se relacionam, com o produto e entre si, em espaços 

conversacionais online. Ao pensar as conversações sobre a telenovela no ambiente 

online, portanto, temos uma configuração complexa formada pela junção dessas duas 

audiências.  

Cada indivíduo presente nesses espaços interage, ao mesmo tempo, com o 

produto – que em nosso caso é a telenovela – e com uma parte de sua comunidade de 

recepção – que são os outros membros dos grupos. Ao mesmo tempo em que o 

indivíduo que produz um conteúdo sobre a novela para ser publicado na rede faz parte 

de uma audiência imaginada do produto televisivo, ele também constrói uma ideia de 

audiência para adequar a mensagem que deseja compartilhar. A cada mensagem 

publicada no Facebook ou no WhatsApp, é construída uma relação com a narrativa e 

com a recepção. Uma unidade da audiência da telenovela torna-se visível no ambiente 
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online e, ao ganhar visibilidade, é construída uma concepção própria de audiência 

para as mensagens que serão produzidas naquele espaço.  

Na experiência televisiva compartilhada em ambientes de sociabilidade online, 

portanto, existem vários níveis interacionais que dependem da noção de audiências 

imaginadas e acontecem por meio de diferentes dispositivos de mediação: televisão e 

internet. Vale ressaltar que a televisão é entendida aqui não como o aparelho físico 

que é utilizado como suporte tecnológico para a transmissão do produto, mas como 

um conjunto de características que conformam a experiência do produto audiovisual. 

A interação entre as instâncias de produção e recepção, que acontece por meio dos 

textos televisivos, é estabelecida ao mesmo tempo em que os sujeitos receptores 

estabelecem vínculos com outros receptores, ou seja, os vínculos construídos entre 

aqueles que fazem parte da comunidade de recepção fazem parte da experiência do 

produto audiovisual (Diagrama 1). Dentre os diferentes modos como a interação entre 

os receptores pode acontecer, ela é materializada e torna-se visível por meio do 

conteúdo gerado por usuários na internet, especialmente em grupos voltados para 

discussão do produto. A internet, e principalmente os ambientes de sociabilidade 

online, aparecem aqui também como dispositivo de mediação. 

 

 

Diagrama 1: Contexto comunicativo na experiência televisiva compartilhada. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Em termos metodológicos, uma análise do produto televisivo, pensando seu 

contexto comunicativo, permite compreender as estratégias de comunicabilidade 

empregadas para o estabelecimento de vínculos com sua comunidade de recepção. Já 

o exame do conteúdo produzido pelos usuários membros de grupos online sobre o 
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produto audiovisual permite compreender as estratégias interacionais utilizadas para a 

construção e/ou fortalecimento de uma relação entre a comunidade de receptores.  

Nessa linha, seguindo as discussões apontadas até aqui, a noção de contexto 

comunicativo com a qual nos propomos a trabalhar neste estudo leva em conta não 

apenas as características físicas e técnicas do ambiente onde a comunicação acontece, 

mas também os modos subjetivos como os sujeitos se inserem na troca comunicativa. 

Ao tratar de uma comunicação mediada por um dispositivo tecnológico – como 

telefones, smartphones, e-mail e, mais especificamente, sites de redes sociais – 

obviamente, há que se considerar as ferramentas a partir das quais os indivíduos 

podem se comunicar. No entanto, as ferramentas isoladamente não devem determinar 

o modo como uma comunicação acontece, é preciso ainda considerar os usos sociais 

que se fazem desses dispositivos, que é o que faz as tecnologias ganharem sentido 

(BAYM, 2015). Além disso, como discutido anteriormente, para cada ambiente onde 

uma interação acontece, as audiências imaginadas pelos interagentes como receptoras 

de uma dada mensagem devem funcionar como variável moderadora da expressão 

individual.  

O Diagrama 2 demonstra o modo como propomos operacionalizar o contexto 

comunicativo neste estudo. 

 

 

Diagrama 2: Proposta de operacionalização do contexto comunicativo em ambientes 

online. 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

Apesar de possuir uma dimensão compartilhada, o contexto comunicativo em 

si é uma proposição subjetiva, uma percepção individual de cada sujeito que participa 
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do processo de interação. Enquanto percepção individual, o contexto comunicativo 

torna-se uma variável difícil de ser verificada. Neste estudo, realizamos uma análise 

preliminar de três grupos online diferentes – dois no Facebook e um no WhatsApp - 

com o intuito de demonstrar indicadores da diferenciação comportamental que pode 

ser encontrada em contextos distintos. As categorias apresentadas são válidas para 

pensar as nuances que atravessam a expressão de um indivíduo na rede, que agencia o 

desejo de se fazer ouvido com os constrangimentos situacionais representados pela 

estrutura do sistema por meio do qual se comunica e pela audiência que ele imagina 

que receberá a mensagem. 

 

2.3. Práticas interativas no Facebook 
 

O Facebook é hoje o site de rede social com maior presença no mundo inteiro. 

São mais de 1 bilhão de usuários ativos, dentre os quais mais de 100 milhões são 

brasileiros
11

. Para se relacionar com outros usuários na rede, os usuários criam perfis 

nos quais podem compartilhar fotos, vídeos, gifs, links, textos etc. Em geral, as 

relações dentro da plataforma pressupõem uma reciprocidade e são estabelecidas por 

meio de vínculos de amizade: ao tornar-se “amigo” de alguém na rede, está 

pressuposto que cada um dos usuários receberá as atualizações do outro. 

Recentemente, a plataforma passou a oferecer a possibilidade dos usuários tornarem-

se “seguidores” uns dos outros, o que permite o acompanhamento de posts públicos 

de alguém sem a necessidade de ser adicionado como amigo.  

 As interações entre os indivíduos podem ocorrer em diferentes espaços dentro 

da plataforma: nos perfis pessoais, em páginas ou em grupos públicos ou privados, 

além do serviço privado de mensagens diretas. Perfis pessoais pertencem a qualquer 

indivíduo que possui presença na rede; os grupos são criados para discussão e 

divulgação de informações sobre um tema de interesse comum entre os participantes; 

e as páginas são geralmente criadas por empresas, organizações e pessoas públicas 

(artistas, políticos etc) destinadas à divulgação de atividades, produtos e/ou serviços. 

                                                      
11

 Ver “102 milhões de brasileiros compartilham seus momentos no Facebook todos os meses”. 

Disponível em: https://pt-br.facebook.com/business/news/102-milhes-de-brasileiros-compartilham-

seus-momentos-no-facebook-todos-os-meses Acesso em: 13-02-2017. 

https://pt-br.facebook.com/business/news/102-milhes-de-brasileiros-compartilham-seus-momentos-no-facebook-todos-os-meses
https://pt-br.facebook.com/business/news/102-milhes-de-brasileiros-compartilham-seus-momentos-no-facebook-todos-os-meses
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Em um perfil pessoal, pressupõe-se que os interagentes se conheçam em 

alguma medida
12

. Já nas páginas e nos grupos os participantes não precisam 

necessariamente se conhecer, por serem organizados geralmente em torno de um tema 

comum. Páginas e grupos, no entanto, possuem várias diferenças que afetam 

diretamente o modo como seus membros se comportam. A página é uma via de mão 

única. Ainda que exista a possibilidade de reagir e interagir com outros em resposta às 

publicações feitas na página, não é comum que apareçam publicações feitas por 

indivíduos que não sejam os próprios administradores da página. Também não é 

possível saber quem são os outros usuários que partilham dos mesmos conteúdos, os 

seguidores da página, a não ser que sejam previamente seus amigos no Facebook. Nos 

grupos, por outro lado, há mais liberdade para a expressão, mesmo que as publicações 

sejam moderadas pelos administradores.  

Como dito, a conversação no Facebook acontece por meio de mensagens que 

podem conter texto, foto, vídeo, gif, links etc. Ela pode acontecer de forma síncrona 

ou de forma assíncrona. A conversação síncrona acontece mais comumente no bate-

papo do Facebook, que é um recurso para conversação em tempo real, no qual duas 

ou mais pessoas participam de uma troca de mensagens instantâneas de modo 

privado. Essa sincronicidade pode, eventualmente, acontecer também no espaço de 

comentários de uma publicação quando os interagentes estão online ao mesmo tempo, 

mas nesse caso a troca de mensagens é pública (ou pelo menos não é restrita aos 

participantes da conversação). No entanto, o mais comum é que as interações 

referentes a uma mensagem aconteçam em momento posterior a sua publicação.  

As conversações públicas no Facebook são predominantemente assíncronas e 

hierarquicamente organizadas. Elas acontecem da seguinte forma: um usuário publica 

algo em um mural, página ou grupo do qual faz parte. Essa publicação funciona como 

fio condutor, é a mensagem principal que aciona um tema a ser discutido. Para 

interagir com essa publicação, outros usuários (e o próprio autor da mensagem 

                                                      
12

 Isso não significa, entretanto, que todos os participantes de uma rede de amigos se conheçam 

previamente. Atualmente, o Facebook passou a fazer sugestões de amizades com base em um 

algoritmo que prevê a possibilidade de duas pessoas se conhecerem. O algoritmo considera, dentre 

outras coisas, amigos em comum, informações de trabalho e educação e as redes das quais um usuário 

faz parte. Boa parte das vezes, mesmo considerando todas essas características, os usuários 

recomendados não são conhecidos. No entanto, essa ferramenta pode despertar interesse na construção 

de uma amizade, visto que ela se baseia em uma gama de aspectos que dois usuários possuem em 

comum. Apesar disso, o próprio Facebook recomenda que os usuários adicionem apenas pessoas com 

as quais tenham contato também off-line.  
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também) podem reagir a ela por meio dos botões de reação
13

, compartilhá-la ou 

deixar um comentário no espaço abaixo da publicação. Dentro do espaço de 

comentários, há ainda uma ferramenta que permite ao usuário selecionar um 

comentário em específico e publicar uma resposta diretamente a ele. A conversação 

propriamente dita ocorre, portanto, por meio de três tipos de mensagens: publicação 

principal, comentários e respostas a comentários
14

.   

De acordo com as ferramentas oferecidas pela plataforma, ao publicar a 

mensagem o usuário pode selecionar o público que ele deseja que a visualize, 

classificando os usuários que receberão a mensagem como: público, quando qualquer 

pessoa inscrita na rede pode visualizar a mensagem; amigos, quando qualquer pessoa 

que pertence à rede pessoal de quem publica pode visualizá-la; amigos de amigos, 

quando contatos que pertencem à rede de amigos do usuário podem também 

visualizar a mensagem; amigos exceto conhecidos; melhores amigos; somente o 

próprio usuário; ou personalizado, quando o usuário seleciona exatamente quem ele 

gostaria que visualizasse a publicação.  

A gradação entre conhecidos, amigos e melhores amigos é feita pelo usuário 

no momento em que adiciona alguém em sua rede pessoal. Cada usuário pode 

organizar os contatos que possui por meio de listas, nas quais pode classificar o grau 

de proximidade com outras pessoas. Todo contato adicionado é automaticamente 

identificado como amigo, mas o usuário pode ainda adicioná-lo a listas mais 

                                                      
13

 O Facebook oferece seis botões para que os usuários reajam de forma rápida e direta a uma 

mensagem, eles são: like, que é o famoso curtir; amei, uma intensificação do botão curtir, que 

identifica que uma pessoa gostou muito de um conteúdo publicado; Haha, que indica o riso; Uau, 

indicando surpresa; Triste, sugerindo que o conteúdo expressa ou desperta tristeza; e Grr, que 

manifesta indignação ou irritação. Com exceção do botão de curtir (like), os outros cinco botões só 

foram disponibilizados para todos os usuários em 24 de fevereiro de 2016. Para mais detalhes sobre os 

botões de reação disponibilizados pelo Facebook, ver “Facebook libera cinco botões de reações além 

do 'Curtir' para todos”. Disponível em: http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/02/facebook-

libera-novos-botoes-de-reacao-alem-do-curtir-no-mundo-todo.html Acesso em: 14-02-2017. 
14

 Todas as ferramentas oferecidas pelas plataformas e descritas neste trabalho datam do momento em 

que a pesquisa foi realizada. Desde o lançamento do Facebook, suas ferramentas foram aperfeiçoadas 

ao longo dos anos de forma a proporcionar mais recursos para interação entre os usuários. Por se 

tratarem de plataformas existentes no meio online, ambientes como Facebook e WhatsApp estão em 

constante transformação, visto que os desenvolvedores estão sempre atentos para realizar 

aperfeiçoamentos a partir dos usos observáveis das ferramentas que são oferecidas. A possibilidade de 

resposta a um comentário específico é um exemplo disso. Esse recurso passou a ser disponibilizado 

apenas a partir de 25 de março de 2013. Antes disso, para responder um comentário específico era 

preciso indicar na mensagem de alguma forma que ela se destinava a responder algo em uma outra 

mensagem já publicada, fazendo menção ao usuário que publicou o comentário ou pelo menos 

acionando o tema e deixando claro que se tratava de uma resposta. Para mais detalhes sobre a 

ferramenta no Facebook, ver “Improving Conversations on Facebook with Replies”. Disponível em: 

https://www.facebook.com/notes/facebook-journalists/improving-conversations-on-facebook-with-

replies/578890718789613 Acesso em: 14-02-2017. 

  

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/02/facebook-libera-novos-botoes-de-reacao-alem-do-curtir-no-mundo-todo.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/02/facebook-libera-novos-botoes-de-reacao-alem-do-curtir-no-mundo-todo.html
https://www.facebook.com/notes/facebook-journalists/improving-conversations-on-facebook-with-replies/578890718789613
https://www.facebook.com/notes/facebook-journalists/improving-conversations-on-facebook-with-replies/578890718789613
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específicas como “melhores amigos”, “conhecidos” e até mesmo uma lista restrita, na 

qual ficam indicadas pessoas que poderão visualizar publicações feitas pelo usuário 

apenas quando acionadas de forma específica. O usuário ainda pode organizar outras 

listas conforme deseja, como “colegas de trabalho”, “família” etc. Essas listas não são 

públicas e nem recíprocas. Ou seja, um usuário pode adicionar alguém à sua lista de 

melhores amigos, mas ser adicionado por essa mesma pessoa à sua lista de 

conhecidos, por exemplo. Elas servem, posteriormente, para o usuário ter maior 

controle sobre quem são as pessoas que têm acesso a uma mensagem publicada.     

Partindo do pressuposto de que as características estruturais dos espaços - 

físicos ou virtuais - onde uma interação acontece permitem e sugerem certos modos 

de se comportar e interagir, Papacharissi (2009) realiza um estudo comparativo que 

parte da análise da estrutura e arquitetura de três diferentes sites de redes sociais: o 

Facebook, o LinkedIn e o ASmallWord. Para a autora, a arquitetura e orientação de 

uma determinada rede afetam a expressão e a apresentação de si, fazendo com que 

uma informação publicada no espaço virtual possua diferentes propósitos a depender 

das possibilidades estruturais e da motivação discursiva de cada plataforma. 

Papacharissi (2009) destaca quatro aspectos principais que são revelados a partir do 

seu estudo: o balanço entre público e privado presente em cada site; estilos de auto-

apresentação; cultivação de uma performance de gosto como modo de identificação e 

organização sociocultural; e a formação de ajustes sociais. Tratando-se 

especificamente do Facebook, a autora aponta que as ferramentas oferecidas pela rede 

são utilizadas pelos indivíduos presentes naquele ambiente de forma a elaborar 

apresentações de si atreladas a performances de gosto que podem evidenciar 

similaridades ou diferenciações socioculturais.  

A fim de compreender o modo como as características estruturais do 

Facebook, juntamente com a composição dos ambientes de interação proporcionados 

pela plataforma configuram a forma como os usuários se expressam na rede, este 

estudo apresenta uma análise do uso das ferramentas oferecidas pelo site em 

publicações realizadas em grupos sobre a telenovela Velho Chico. O contexto 

comunicativo é, portanto, tomado aqui como operador analítico, é o lugar a partir do 

qual podemos olhar para os sujeitos e suas práticas, pensando os sentidos construídos 

das negociações entre o que se pretende expressar e as possibilidades técnicas que a 

plataforma oferece.    
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Dois grupos privados no Facebook sobre a novela Velho Chico fizeram parte 

deste estudo: o Grupo 1, com 7.680 membros; e o Grupo 2, com 5.750 membros. As 

mensagens publicadas nos grupos foram analisadas a partir de três frentes: 1) Quanto 

ao uso do dispositivo tecnológico (publicação original ou compartilhada, se utiliza 

texto, imagem, vídeo, emoticon/emoji, link, hashtag); 2) Quanto à estratégia de 

interação (explícita ou não-explícita); 3) Quanto ao envolvimento provocado pela 

mensagem (número de curtidas/reações, comentários e compartilhamentos). Para fins 

didáticos, os resultados da análise de cada grupo serão apresentados de forma 

separada e, posteriormente, será realizada uma discussão com uma reflexão geral 

sobre os processos interacionais nos dois grupos.    

 

Grupo 1 
 

Durante o período estabelecido como recorte para a análise das mensagens 

publicadas
15

, 602 publicações foram realizadas no Grupo 1. As publicações 

consideradas para efeito desta etapa da pesquisa são aquelas caracterizadas como 

mensagem principal, comentários e respostas de comentários foram considerados 

apenas numericamente como índices de envolvimento em relação à publicação. Uma 

análise aprofundada das conversações é apresentada junto à discussão sobre laços 

sociais, no Capítulo 4 deste trabalho. O maior número de mensagens publicadas 

ocorreu no dia 15 de setembro de 2016 (ver Gráfico 1). As 602 mensagens ocorridas 

no Grupo 1 no período analisado foram publicadas por 164 pessoas, dentre as quais 

30 publicaram 5 vezes ou mais, sendo responsáveis por 58,9% das mensagens. 73 

pessoas publicaram apenas uma vez e o maior número de mensagens publicadas pela 

mesma pessoa foi 40. 

Como é possível notar, algumas mensagens coletadas para a construção do 

corpus para este estudo datam de período anterior ao estabelecido como período de 

análise. Isso acontece porque, como explicado na Metodologia, nossa avaliação parte 

da movimentação do grupo nesse período e não das mensagens que foram 

efetivamente publicadas nessas datas. As mensagens coletadas e que foram publicadas 

em datas anteriores fazem parte da movimentação do grupo porque, muito 

                                                      
15

 14 de setembro a 4 de outubro de 2016. 
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provavelmente, receberam comentários nesse período, o que as atualiza e ativa a 

conversação. 

 

Gráfico 1: Movimentação no Grupo 1 durante o período analisado - Quantidade de 

mensagens por data de publicação 

 

 

 

Quanto ao uso do dispositivo tecnológico: 489 mensagens foram originais. 

Mensagens originais são publicações internas, produzidas no interior do próprio grupo 

e publicadas diretamente nele. 113 mensagens vieram compartilhadas de outros 

ambientes, ou seja, foram originalmente publicadas em outra página, grupo ou mural 

pessoal. 487 mensagens possuem texto original
16

, 271 possuem imagem e 49 possuem 

vídeo. 96 publicações utilizam emoticon/emoji e 86 utilizam hashtag. 213 mensagens 

são acompanhadas de links, dentre os quais 207 são links externos ao Facebook - 

como sites de notícias, blogs e outras redes como o Youtube – e 6 são links internos 

para outros espaços dentro da própria plataforma, como páginas e outros grupos.  

Quanto à estratégia de interação: 160 publicações utilizaram uma estratégia 

explícita e 442 foram não-explícitas. Como estratégia explícita, consideramos aqui 

toda mensagem que possui uma convocação direta como uma pergunta, pedido ou 

uma saudação ao grupo. Mesmo considerando que toda mensagem publicada na rede 

busca interação, a categoria “estratégia de interação” diz diretamente sobre o modo 

como um indivíduo se posiciona no ambiente interacional em relação aos outros 

                                                      
16

 Na categoria “texto original” foi considerado se o autor da mensagem utiliza um texto escrito 

produzido diretamente dentro do grupo. Dessa forma, uma mensagem compartilhada pode conter um 

texto original caso o autor acrescente algo escrito por ele mesmo à publicação compartilhada e, por 

outro lado, uma publicação original pode não conter um texto original caso o autor publique apenas 

uma foto ou vídeo, por exemplo. 
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indivíduos presentes naquele espaço. Saudações e perguntas, por exemplo, revelam 

uma relação específica do sujeito com os membros da comunidade, que não pode ser 

deslocada para outros ambientes. Além disso, a estratégia de interação pode refletir 

diretamente no envolvimento provocado por uma mensagem. 

Quanto ao envolvimento: O número médio de curtidas/reações recebidas pelas 

mensagens foi de 11, com máxima de 464 e mínima de 0. Quanto aos comentários, o 

número médio foi de 2 comentários por mensagem, sendo que a mensagem com 

maior número recebeu 160 comentários e 225 publicações não tiveram nenhum 

comentário como resposta. Apenas 24 mensagens receberam algum 

compartilhamento, aproximadamente 4% do total, sendo 1 o número médio de 

compartilhamentos.  

Dentre as mensagens compartilhadas, 54,1% eram acompanhadas de links e 

75% delas tinha como tema o ator Domingos Montagner. A mensagem que recebeu 

maior número de compartilhamentos (Figura 2) foi publicada no dia 15 de setembro 

de 2016 e era acompanhada de um link para o site Blasting News com uma notícia 

sobre o desaparecimento do ator Domingos Montagner no Rio São Francisco. 

 

 

Figura 2: Publicação com maior número de compartilhamentos do Grupo 1 
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O site Blasting News
17

 é uma plataforma internacional de jornalismo 

participativo na qual qualquer usuário cadastrado pode publicar artigos, vídeos, fotos 

e áudios. O site oferece assinatura gratuita e o autor dos textos recebe uma 

recompensa financeira proporcional ao número de leitores para cada conteúdo 

publicado. Por conta disso, é muito comum notícias falsas e sensacionalistas 

circularem na rede. Conteúdos do site Blasting News são muito frequentes nos grupos 

de Facebook. Geralmente, eles são publicados pelos próprios autores do texto que, 

muito provavelmente, mais do que informar ou fazer circular uma notícia, buscam 

agregar mais leitores a uma publicação.  

A telenovela aparece, então, como um objeto propício para esse tipo de 

propósito por dois motivos principais: a) o grande número de pessoas interessadas no 

assunto, visto ser o produto mais popular da teledramaturgia brasileira; b) o modo 

como telespectadores de telenovelas consomem notícias sobre elas. O consumo de 

telenovelas está muito atrelado ao consumo de notícias antecipadas sobre seus 

capítulos. Tudo isso a torna tema apropriado para a construção de textos nesse tipo de 

plataforma colaborativa, sendo os grupos de Facebook locais favoráveis para a 

divulgação desses textos, visto que ali se encontra agrupado um grande número de 

pessoas interessadas no assunto.   

Para uma observação mais específica do envolvimento provocado pelas 

mensagens no grupo, foi realizada uma análise das 10 publicações que receberam 

mais curtidas e das 10 publicações que receberam mais comentários, a fim de 

verificar a existência de padrões interacionais entre as mensagens com maior 

envolvimento dos usuários membros dos grupos. É interessante notar que, conforme 

demonstrado na Tabela 1, para as publicações com maior número de curtidas e 

reações há um predomínio de imagem (todas continham imagem), enquanto que para 

as mensagens com maior número de comentários há um predomínio de texto (9 das 

10 contém texto e apenas 6 possuem imagem). Outro dado que merece destaque diz 

respeito à estratégia de interação: a maior parte das mensagens mais curtidas possuía 

uma estratégia não-explícita (80%), já as mensagens mais comentadas utilizaram 

estratégia explícita com maior frequência (70%). 

 

 

                                                      
17

 http://www.blastingnews.com 
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Tabela 1: Análise das mensagens mais curtidas e mais comentadas do Grupo 1. 
 

 Top 10 – Grupo 1 

Curtidas 

e reações 

Comentadas 

Publicação original 8 7 

Publicação compartilhada 2 3 

Texto original 8 9 

Emoticon/emoji 3 1 

Hashtag 0 1 

Imagem 10 6 

Vídeo 0 0 

Link 0 0 

Estratégia de interação explícita 2 7 

Estratégia de interação não-explícita 8 3 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Consideramos que a utilização de cada ferramenta de interação possui 

significados diferentes no que diz respeito ao engajamento provocado na relação com 

os conteúdos. Recuero (2014) discute essas diferenças em uma pesquisa na qual 

analisou os atos de curtir, compartilhar e comentar no Facebook e como eles podem 

agregar valor à imagem de um indivíduo na rede. De acordo com os resultados aos 

quais sua pesquisa chegou,  a autora chega à conclusão de que o comentário é 

percebido como a ação que mais oferece risco à imagem, o que demanda um 

engajamento e comprometimento maior do indivíduo que o publica; o ato de 

compartilhar é visto como ferramenta de divulgação, usada com o objetivo de ampliar 

o alcance de uma mensagem ou torná-la conhecida pelas redes pessoais; curtir, por 

sua vez, seria então o investimento mais rápido e prático para demonstrar a partilha de 

interesse em um determinado conteúdo. 

Dessa forma, se o ato de curtir se trata de uma forma rápida de expressar 

interesse no que foi publicado com apenas um clique, é muito provável que 

mensagens contendo imagens sejam mais eficientes para essa finalidade, visto que 

uma imagem tem capacidade de chamar mais a atenção de um leitor do que um texto 

isolado. Inclusive, muitas vezes, usuários de Facebook curtem uma publicação sem 

nem mesmo ler o texto que a acompanha. Por outro lado, publicações contendo 

apenas textos demandam uma atenção maior por parte dos usuários que irão recebê-la 

e, considerando que um comentário depende de um comprometimento maior do 

indivíduo, utilizar uma estratégia de interação explícita como uma pergunta ou pedido 

pode ser bastante eficiente se esse é o objetivo de quem publica a mensagem.  
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Recuero (2014) explica que isso se dá por conta da maior exposição provocada 

por um comentário, por isso, devido à visibilidade e os riscos de imagem que um 

comentário pode provocar, ele acontece quando o usuário sente que realmente tem 

algo contributivo a dizer sobre o tema. “É uma ação que não apenas sinaliza a 

participação, mas traz uma efetiva contribuição para a conversação” (RECUERO, 

2014, p. 120). 

 

Grupo 2  
 

Foi observada a ocorrência de 2.157 mensagens no período analisado. As 

publicações foram realizadas por 285 pessoas, dentre as quais 82 publicaram 5 vezes 

ou mais, sendo responsáveis por 85,1% das mensagens coletadas no período. 133 

participantes publicaram apenas uma vez, o maior número de mensagens publicadas 

por uma mesma pessoa foi 482. As maiores ocorrências de mensagens aconteceram 

nos dias 30 e 15 de setembro de 2016 (ver Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Movimentação no Grupo 2 durante o período analisado - Quantidade de 

mensagens por data de publicação 

 

 

 

Quanto ao uso do dispositivo tecnológico: 1.929 foram originadas dentro do 

próprio grupo e 228 eram mensagens compartilhadas de outros espaços. 1.858 

publicações continham texto, 588 continham imagem e 66 continham vídeo. 272 

postagens usaram emoticon/emoji e 199 utilizaram hashtag. 399 mensagens eram 

acompanhadas de link, sendo 51 links internos e 348 links externos. Quanto à 

estratégia de interação: 538 publicações utilizaram uma estratégia explícita e 1.619 
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utilizaram estratégia não explícita. Quanto ao envolvimento provocado pela 

mensagem: o valor médio de curtidas/reações entre todas as postagens analisadas no 

período foi de 13 (mediana), com média aritmética de 22,46. O maior número de 

curtidas em uma mensagem foi 429 e mínimo 0. O valor médio de comentários foi de 

3 comentários por mensagem, com máximo de 200 e mínimo de 0. Das 2.157 

mensagens, apenas 81 (3,7% do total) foram compartilhadas para outros ambientes. O 

número de compartilhamentos dessas mensagens também não foi grande, sendo 1 o 

valor médio. 58% das mensagens compartilhadas eram acompanhadas de links e 

aproximadamente 74% delas tinha como tema central o ator Domingos Montagner. 

Todas as mensagens utilizaram algum recurso audiovisual como imagem ou vídeo. O 

maior número de compartilhamentos foi 25, para uma publicação do dia 17 de 

setembro de 2016 (Figura 3: ). A mensagem era acompanhada de um link para uma 

matéria que falava sobre uma mensagem deixada após a morte do ator Domingos 

Montagner, pelos índios que contracenaram com o ele em algumas cenas da novela.   

 

 

Figura 3: Publicação com maior número de compartilhamentos do Grupo 2. 
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A análise das 10 publicações que receberam mais curtidas e das 10 

publicações que receberam mais comentários no Grupo 2 gerou os resultados 

apresentados na Tabela 2. Como é possível notar a partir dos resultados acima 

descritos, o texto tem um forte predomínio nas mensagens publicadas no Grupo 2 e a 

imagem aparece como recurso principal. Assim como no Grupo 1, todas as 

mensagens com maior número de curtidas continham imagem. Entre as publicações 

mais comentadas, três delas possuíam apenas texto. É importante destacar aqui que, 

seguindo a mesma tendência do que foi observado no primeiro grupo, a maior parte 

das mensagens mais curtidas utilizaram estratégia de interação não explícita (70%). 

Para as postagens com maior número de comentários esse valor foi inverso: a maioria 

das publicações utilizaram estratégia explícita (90%). 

 

Tabela 2: Análise das mensagens mais curtidas e mais comentadas do Grupo 2. 

 Top 10 – Grupo 2 

Curtidas 

e reações 

Comentadas 

Publicação original 10  10 

Publicação compartilhada 0 0 

Texto original 10 10 

Emoticon/emoji 1 2 

Hashtag 0 0 

Imagem 10 7 

Vídeo 0 0 

Link 0 0 

Estratégia de interação explícita 3 9 

Estratégia de interação não-explícita 7 1 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Após realizar a análise de cada um dos grupos isoladamente, comparamos os 

resultados obtidos a fim de verificar as similaridades e diferenças entre as tendências 

encontradas nas práticas interativas de cada espaço observado.  Os resultados da 

análise comparativa são apresentados na Tabela 3. Logo de início, chama atenção o 

número de mensagens publicadas em cada um dos grupos. O Grupo 2, apesar de 

possuir menor número de membros (5.750 membros contra 7.680 do Grupo 1), teve 

uma movimentação interna mais do que três vezes maior do que a movimentação 

observada no Grupo 1. Isso deixa evidente o fato de que o número de pessoas 

agregadas em um grupo, por si só, não define o quão ativo esse grupo é. 
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Tabela 3: Análise comparativa das mensagens publicadas no Grupo 1 e no Grupo 2 

 Grupo 1  

(N=602) 

Grupo 2  

(N=2157) 

Uso do 

dispositivo 

tecnológico 

Publicação original 489  

(81,2%) 

1929  

(89,4%) 

Publicação compartilhada 113  

(18,7%) 

228  

(10,5%) 

Texto original 487  

(80,8%) 

1858  

(86,1%) 

Emoticon/emoji 96  

(15,9%) 

272  

(12,6%) 

Hashtag 86  

(14,2%) 

199  

(9,2%) 

Imagem 271  

(45%) 

588  

(27,2%) 

Vídeo 49  

(8,1%) 

66  

(3%) 

Link 213  

(35,3%) 

399  

(18,4%) 

Estratégia de 

interação 

Explícita 160  

(26,5%) 

538  

(24,9%) 

Não-explícita 442  

(73,4%) 

1619  

(75%) 

Envolvimento Curtidas e reações  

(valor médio) 

11 13 

Comentários  

(valor médio) 

2 3 

Compartilhamentos 

(quant. de mensagens que 

receberam compart.) 

24  

(3,9%) 

81  

(3,7%) 

Fonte: Elaboração da autora. 

 

A própria história de formação de um grupo pode ajudar a explicar seu modo 

de funcionamento. O Grupo 1 foi criado pelo mesmo criador de um grupo da novela A 

Regra do Jogo, novela de João Emanuel Carneiro exibida entre 31 de agosto de 2015 

a 11 de março de 2016, imediatamente anterior à Velho Chico. Durante os últimos 

dias de exibição de A Regra do Jogo, o administrador já anunciava a criação do novo 

grupo e convidava as pessoas a participar. Muitos membros, portanto, migraram de 

um grupo para o outro. Entrevistado para esta pesquisa, o criador e administrador do 

grupo, o Rômulo
18

, um estudante de 19 anos, explicou que, segundo a sua percepção, 

a baixa movimentação do grupo foi provocada pelo fato de que Velho Chico não 

                                                      
18

 Nome fictício escolhido pelo entrevistado para caracterizá-lo na pesquisa. Refere-se ao personagem 

Romero Rômulo, de A Regra do Jogo (2015-2016). 
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despertou tanto o interesse das pessoas em comentar a novela na internet. Rômulo cria 

grupos de novelas das 21h da Rede Globo no Facebook desde a novela Império, 

veiculada de 21 de julho de 2014 a 13 de março de 2015. O grupo de Império (2014-

2015) foi o primeiro criado por ele, que diz que a ideia surgiu da vontade de conversar 

com outras pessoas que também gostavam da novela. Para Rômulo, Velho Chico 

desagradou pelo drama intenso, complexidade e pela falta de humor na trama, o que, 

para ele, cansou o público. Ele próprio admite ter se desmotivado, por isso, não 

publicava muito no grupo. 

Já o Grupo 2 foi criado e administrado por Atena
19

, que tem 36 anos e é do lar. 

Diferente de Rômulo, Atena afirmou ser essa sua primeira experiência como 

administradora de um grupo de novela. Ela já tinha feito parte de outros dois grupos 

de novela quando decidiu ela mesma criar um para discutir sobre Velho Chico. Para 

ela, a forte movimentação do Grupo 2 se deve à sua atuação como administradora:  

 

“Acredito que as pessoas se sintam mais a vontade, talvez pq eu me 

interajo com eles.” (sic.) (Atena, 36 anos, Grupo 2) 

 

Um dos entrevistados e membro do Grupo 2, Zelão
20

 também concorda que o 

papel da administração foi importante para manter o grupo ativo e unido durante a 

novela. Ele definiu as administradoras como “muito simpáticas” e disse que, em geral, 

todos se relacionam muito bem dentro do grupo, lugar onde discussões são eventos 

raros. Além disso, tanto Zelão quanto Catarina
21

, outra participante do Grupo 2, 

afirmam que a boa relação e a forte movimentação do grupo se devem às pessoas que 

fazem parte dele.  

 

“eu estava em outro grupo que tinha uns sete mil integrantes, assim 

que houve a tragédia [sobre a morte do ator Domingos Montagner] o 

pessoal ficou muito consternado dizendo que não veriam mais a 

novela e excluíram o grupo. Aí eu busquei outros grupos para 

participar e interagir com as pessoas. Neste grupo o pessoal se 

respeita e interage bem sem ofensas.” (sic.) (Catarina, 41 anos, 

Grupo 2) 

 

                                                      
19

 Nome fictício escolhido pela entrevistada para caracterizá-la na pesquisa. Refere-se à personagem 

Atena, de A Regra do Jogo (2015-2016). 
20

 Nome fictício escolhido pelo entrevistado para caracterizá-lo na pesquisa. Refere-se ao personagem 

Zelão, de Meu Pedacinho de Chão (2014). 
21

 Nome fictício escolhido pela entrevistada para caracterizá-la na pesquisa. Refere-se à personagem 

Catarina, de O Cravo e a Rosa (2000-2001). 
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“Acho a maioria do pessoal do grupo, pessoas bem simples, cada um 

tem um problema e se sentem bem ali, acho isso bem legal, no outro 

grupo q comentei q também tinha entrado, e que não entro, quase 

não entro, era um pessoal mais sério, nesse não, as pessoas são mais 

espontâneas.” (sic.) (Zelão, 44 anos, Grupo 2) 

 

Em geral, os dois grupos apresentaram tendências similares no que se refere às 

variáveis analisadas. A maior variação entre os valores observados ocorreu em 

relação ao uso de imagens e de links. No Grupo 1, 45% (n=271) das mensagens 

utilizou imagens e 35,3% (n=213) eram acompanhadas de links. No Grupo 2, 27,2% 

(n=588) das publicações continham imagem e 18,4% (n=399) possuíam link. Além 

disso, o Grupo 2 apresenta mais utilização de texto do que o Grupo 1 (ver Tabela 3). 

Todos esses valores corroboram com o que foi acima discutido a respeito da 

quantidade de mensagens e da percepção dos participantes sobre as atividades nos 

grupos. Como discutido anteriormente, é mais provável que mensagens cujo objetivo 

é gerar uma conversação – ou seja, movimentar o espaço de comentários – utilizem 

texto de forma mais frequente. Imagens podem ser utilizadas com o intuito de chamar 

a atenção dos usuários mas podem não estar, necessariamente, buscando uma 

interação conversacional com os outros membros do grupo – elas podem buscar 

apenas uma sinalização de quem está ativo e/ou concordância sobre o que foi 

publicado. Da mesma forma, os links, principalmente os que levam para páginas 

externas ao espaço do Facebook, são geralmente utilizados para divulgação de uma 

notícia ou página e não busca interação direta com outros participantes do grupo, a 

menos que venha acompanhado de texto publicado pelo autor da mensagem dentro do 

próprio grupo.  

Para Zelão, a possibilidade de conversar com outras pessoas com as quais ele 

se identifica é algo que o atraiu no Grupo 2: 

 

“procurei alguns grupos aqui no face da novela e inclusive me 

aceitaram em 2 grupos da mesma novela, mas eu participo mesmo só 

de um, o outro eu fui lá algumas vezes, mas eu vejo mt coisa aqui na 

net, então um grupo só tá bom (…) Esse grupo do qual participo ele 

é mais descontraído, as pessoas brincam mais, o q acho importante, 

faz uma amizade mais legal e isso leva a falar de outros assuntos 

também.” (sic.) (Zelão, 44 anos, Grupo 2) 

 

A fala de Zelão evidencia que, para ele, o grupo não é local onde a principal 

motivação é buscar notícias sobre a telenovela. Quando ele diz “eu vejo mt coisa aqui 
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na net, então um grupo só tá bom” (sic.), está afirmando que no grupo ele busca algo 

mais do que apenas receber notícias sobre o que está acontecendo ou vai acontecer na 

novela ou sobre seu entorno, como notícias de atores etc., algo que ele pode 

facilmente encontrar fazendo uma pesquisa na internet. O que ele busca, entretanto, é 

a possibilidade de discutir mais livremente sobre os temas e “falar de outros assuntos 

também”.  

Nos dois casos, Grupo 1 e Grupo 2, o baixo número de compartilhamentos em 

conjunto com o predomínio de mensagens originais demonstra que a interação nos 

grupos se dá internamente, de dentro para dentro. Há pouco conteúdo de fora da 

comunidade circulando dentro dela e uma parcela muito pequena das publicações 

realizadas dentro de seu espaço são levadas para fora. Aliás, como visto, boa parte das 

mensagens que receberam compartilhamentos nos dois grupos eram mensagens 

informativas e tratavam de um tema de amplo interesse: a morte do ator Domingos 

Montagner, que aconteceu no dia 15 de setembro de 2016 e deixou os telespectadores 

perplexos, mesmo aqueles que não acompanhavam a telenovela. Inclusive, a 

movimentação foi intensa nos dois grupos no dia em que aconteceu o acidente e 

posterior confirmação da morte do ator, sendo o dia em que houve mais mensagens 

capturadas no Grupo 1 e a segunda maior quantidade de mensagens ocorridas no 

Grupo 2, perdendo apenas para o dia 30 de setembro de 2016, dia em que foi exibido 

o último capítulo da novela.  

 

2.4. Práticas interativas no WhatsApp 
 

O WhatsApp é um aplicativo para smartphones que funciona como meio de 

envio e recebimento de mensagens instantâneas via internet. Atualmente, além das 

tradicionais mensagens de texto, envio de imagens e arquivos, o aplicativo permite 

chamadas de voz e de vídeo e possui uma versão web, podendo ser acessado também 

por meio de tablets e computadores
22

. O WhatsApp é um dispositivo de conversação 

por excelência. Inicialmente concebido como uma alternativa ao SMS
23

 para o envio 

de mensagens privadas entre amigos, conhecidos e familiares, o WhatsApp já é hoje 

uma rede de conversação instantânea na qual é possível manter contato com 

indivíduos desconhecidos, para com os quais o objetivo não é, necessariamente, o 

                                                      
22

 A versão web do WhatsApp foi disponibilizadas somente a partir de 21 de janeiro de 2016.  
23

 Serviço de mensagens curtas para celular, do inglês Short Message Service. 
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envio de recados importantes, mas sim um bate-papo trivial, como acontecia em salas 

de bate-papo e softwares para conversação instantânea como o ICQ
24

, o MSN 

Messenger
25

 e o mIRC
26

.  

A conversação que acontece no WhatsApp é sempre privada, o que significa 

que apenas os indivíduos envolvidos têm acesso a seu conteúdo. Há apenas duas 

formas de uma conversa acontecer: individualmente (entre dois indivíduos) ou em 

grupos que comportam até 256 participantes. A conta no WhatsApp é vinculada a um 

número de telefone celular. De início, o programa se parecia muito com o serviço de 

envio de mensagens já existente nos celulares, com a diferença de se tratar de um 

serviço ilimitado devido ao seu funcionamento estar atrelado apenas à conexão com a 

internet. Com o passar do tempo, mais funcionalidades foram desenvolvidas e 

agregadas ao aplicativo. Hoje em dia, ele é utilizado para fins recreativos, com 

conteúdos produzidos especificamente para circulação dentro da plataforma, como 

vídeos, memes, áudios e textos informativos. O serviço é muito popular no Brasil, são 

mais de um bilhão de usuários no mundo, dentre os quais 100 milhões são 

brasileiros
27

. 

De acordo com a definição proposta por boyd e Ellison (2007), sites de redes 

sociais são caracterizados principalmente pela visibilidade das relações estabelecidas 

na rede. Para as autoras, essa visibilidade das redes é a grande característica deste tipo 

de serviço e não a possibilidade de conhecer pessoas novas, visto que a maioria dos 

usuários tendem a se conectar a pessoas com as quais já mantém vínculos off-line. A 

visibilidade começa com a construção de perfis públicos ou semi-públicos, o que 

torna os usuários encontráveis via ferramentas de busca. Diferente do que acontece 

em sites de redes sociais como o Facebook, por exemplo, no WhatsApp não há um 

                                                      
24

 O programa funciona desde 1996 e é um dos primeiros softwares de mensagens instantâneas. Fez 

muito sucesso no Brasil durante os anos 2000. Sua pronúncia em inglês refere-se à frase “I seek you”, 

em português, “Eu procuro você”. O programa está ativo há 20 anos e continua funcionando. Página 

oficial: https://icq.com/windows/pt  
25

 Criado em 1999, o programa funcionava vinculado a uma conta de e-mail e permitia a troca de 

mensagens instantâneas via internet. As conversas poderiam acontecer de modo individual ou em 

grupo. O serviço também se tornou muito popular no Brasil nos anos 2000, mas foi perdendo 

gradativamente seus usuários. Passou a ser chamado posteriormente de Windows Live Messenger, mas 

foi descontinuado em 2013. 
26

 Programa inicialmente criado como serviço de bate-papo apenas. Atualmente é utilizado para 

diferentes finalidades, como plataforma de jogos e leitor de MP3, por exemplo, devido à sua 

característica de programação. Está em funcionamento desde 1995 e continua ativo. Página oficial: 

http://www.mirc.com  
27

 Ver “Brasileiros amam ligar e mandar áudios, diz fundador do WhatsApp”. Disponível em: 

http://exame.abril.com.br/tecnologia/brasileiros-amam-ligar-e-mandar-audios-diz-fundador-do-

whatsapp/ Acesso em: 26-02-2017. 

https://icq.com/windows/pt
http://www.mirc.com/
http://exame.abril.com.br/tecnologia/brasileiros-amam-ligar-e-mandar-audios-diz-fundador-do-whatsapp/
http://exame.abril.com.br/tecnologia/brasileiros-amam-ligar-e-mandar-audios-diz-fundador-do-whatsapp/
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perfil público a partir do qual os usuários se apresentam. Assim, não há como 

encontrar um usuário desconhecido buscando pelo seu perfil. A única forma de 

adicionar alguém a uma rede de contatos é a partir do número de celular, que 

comumente é adquirido diretamente com o próprio usuário ou com outro usuário que 

o possua.  

Não obstante, o serviço oferece alguns recursos a partir dos quais o usuário 

pode se apresentar para seus contatos. O usuário se identifica com uma única foto, seu 

nome, número de telefone e um “status”. O recurso de “status”, que antes oferecia 

apenas a possibilidade de publicação de um texto curto, foi atualizado, com novas 

funções liberadas para utilização no Brasil a partir de 22 de fevereiro de 2017. A nova 

funcionalidade do recurso permite a publicação de fotos e vídeos que ficam 

armazenados por apenas 24 horas e depois desaparecem. Um status é disponibilizado 

para os contatos do usuário que o publicou no menu “status” e aparece em uma 

espécie de timeline, onde ficam organizadas as publicações realizadas por todos os 

contatos do usuário em ordem cronológica. Atualmente, essa ferramenta é o que mais 

aproxima o WhatsApp de sites de redes sociais como o Snapchat
28

 e o Instagram
29

.    

Mesmo não se enquadrando na definição clássica de site de rede social 

conforme estabelecido por pesquisadores do campo (BOYD; ELLISON, 2007), desde 

que foi lançado em 2009 o aplicativo tem ganhado novas funcionalidades e se 

transformado, deixando cada vez mais de ser um simples instrumento para envio e 

recebimento de mensagens e se tornando um ambiente de sociabilidade. Como dito, 

só existem duas maneiras de se comunicar com outras pessoas por meio do 

WhatsApp: em uma conversação direta entre dois usuários ou em grupos de até 256 

participantes.  

                                                      
28

 Site de rede social lançado em 2011 cujo objetivo é a troca de mensagens instantâneas, fotos e vídeos 

que se autodestroem assim que o conteúdo é visto pelo destinatário. Caso o conteúdo seja salvo ou 

compartilhado, o remetente é notificado imediatamente, o que permite maior controle sobre o que é 

publicado. Os usuários podem ainda criar histórias públicas com conteúdos que ficam armazenados em 

seus perfis e disponibilizados para todos os contatos de sua rede. Assim como o conteúdo enviado 

diretamente para outros usuários, as publicações realizadas no perfil dos usuários também tem prazo de 

validade, desaparecendo da página depois de um determinado tempo.  
29

 Site de rede social para compartilhamento de fotos. O site foi lançado em 2010 e, assim como o 

WhatsApp, foi adquirido pelo Facebook em 2012. As redes no Instagram não são recíprocas, elas são 

formadas a partir da relação entre “seguidores” e “seguidos”. Em geral os perfis são públicos, mas 

podem ser restritos aos seguidores a depender da escolha de privacidade feita pelo usuário. Em agosto 

de 2016, foi lançada uma nova ferramenta chamada de “Instagram Stories”, que tem uma 

funcionalidade bastante parecida com o Snapchat. A ferramenta permite a publicação de fotos e vídeos 

que desaparecem em 24 horas e não ficam disponíveis no perfil do usuário.  
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Os grupos de WhatsApp podem ser formados a partir de objetivos muito 

variados. Eles podem ser definidos, por exemplo, pelos laços existentes entre os 

participantes (como grupos entre familiares, colegas de trabalho, melhores amigos 

etc.) ou por uma temática em comum (como questões políticas, gostos musicais, dicas 

de moda etc.). No primeiro caso, quando o grupo é formado a partir dos vínculos 

existentes entre seus participantes, é muito difícil que os membros desses grupos não 

se conheçam. Mesmo que existam, entre os membros do grupo, participantes que 

nunca se encontraram fisicamente e nunca estabeleceram uma comunicação face-a-

face, é muito difícil que eles representem a maioria, já que a participação no grupo 

pressupõe algum tipo de vínculo preexistente entre os membros. Já nos grupos 

formados a partir de um tema é mais comum que boa parte dos participantes não se 

conheça previamente. Como a conta de WhatsApp é vinculada a um número de 

telefone celular e não há perfis públicos, muitas vezes a formação desse tipo de grupo 

fica atrelada a outras plataformas, onde é possível entrar em contato com indivíduos 

desconhecidos que partilham do interesse sobre o tema a partir do qual o grupo se 

formará.  

Nesse contexto, o Facebook aparece como uma plataforma de visibilidade 

onde as pessoas podem encontrar outras com interesses em comum, oferecendo a 

possibilidade do estabelecimento de contatos mais próximos e privados em 

plataformas como o WhatsApp. Muitos grupos de WhatsApp sobre telenovelas, por 

exemplo, são formados assim. No Facebook, o número de membros em um grupo é 

ilimitado, a menos que o administrador do grupo opte por restringir a quantidade de 

pessoas que poderão fazer parte dele. Dessa forma, grupos de Facebook são locais 

propícios para encontrar pessoas potencialmente interessadas em conversar sobre um 

determinado tema. No entanto, como os grupos de WhatsApp comportam um número 

restrito de membros, de um mesmo grupo no Facebook podem surgir vários grupos de 

WhatsApp. Ao longo da exibição da novela Velho Chico, por exemplo, que aconteceu 

de 14 de março a 30 de setembro de 2016, diferentes grupos de WhatsApp foram 

formados e divulgados por membros dos grupos de Facebook que foram analisados 

neste estudo. Um dos últimos grupos divulgados foi criado em 23 de setembro de 

2016, apenas uma semana antes da transmissão do capítulo final da novela, o que foi 

observado a partir das mensagens coletadas. A mensagem com o convite para 

participação no grupo do WhatsApp foi uma das 10 publicações mais comentadas 

entre as mensagens coletadas para análise no Grupo 1, do Facebook (ver Figura 4: ).  
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O convite para participação em um grupo no WhatsApp é geralmente bastante 

direto e demanda que os interessados informem o número de celular ao qual suas 

contas estão atreladas para que o administrador possa adicioná-los ao grupo, como é 

possível observar na Figura 4: . Mas os membros dos grupos de WhatsApp não são, 

necessariamente, todos membros de grupos de Facebook. A divulgação dos grupos de 

WhatsApp pode acontecer também dentro da própria plataforma por meio de outros 

grupos preexistentes. Esse foi o caso do grupo que faz parte do corpus analítico deste 

trabalho. O Grupo 3 foi criado em 05 de março de 2016, nove dias antes do início da 

novela Velho Chico. Diferente dos grupos de Facebook sobre a novela, o Grupo 3 não 

foi criado para discussão exclusiva de Velho Chico, mas para conversação sobre 

qualquer telenovela. A minha experiência e contato inicial com esse grupo aconteceu 

a partir de um grupo sobre a telenovela A Regra do Jogo, novela imediatamente 

anterior. Vários membros e ex-membros do grupo de A Regra do Jogo faziam parte 

do Grupo 3. Os que faziam parte dos dois grupos começaram a comentar sobre as 

conversas que ocorriam no novo grupo e, por curiosidade, decidi participar. Pedi que 

fosse adicionada ao grupo e assim ocorreu minha inserção nele.  

 

 

Figura 4: Convite para participação em grupo no WhatsApp divulgado no Grupo 1 

(Facebook) 
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Como é possível notar, grupos formados no WhatsApp são muito dependentes 

da divulgação de seus administradores e/ou membros. Essa divulgação e convite pode 

ser direta ou indireta. Ela pode acontecer por meio de um convite objetivo (como no 

caso do grupo divulgado pelo Facebook no Grupo 1) ou por meio de comentários 

sobre as conversas ocorridas dentro do grupo (como aconteceu com o Grupo 3), o que 

desperta interesse de outras pessoas para participação no grupo. Isso acontece por 

conta do caráter privado das conversações no WhatsApp: um contato ou grupo não 

pode ser rastreado, o que torna a solicitação espontânea para participação algo 

impossível. No Facebook, muitos membros dos grupos os descobriram por conta 

própria, a partir da ferramenta de busca oferecida pela plataforma. Entre os 

participantes desta pesquisa, Louisa, Malvina, Walter e Zelão deixaram claro que foi 

assim que encontraram os grupos de Facebook dos quais decidiram fazer parte: 

 

“Fiquei apaixonada pela trama e então decidi procurar um grupo no 

Facebook pra trocar experiências sobre a estória.” (Louisa, 42 anos, 

Grupo 1) 

  

“Procurei como Velho Chico e veio este e parece ter outros tb. Mas 

que eu saiba só estou nesse” (sic.) (Malvina, 51 anos, Grupo 1) 

 

“Pesquisando sobre a novela no face, digitei "Velho Chico" em 

pesquisas. Havia um grupo com 4000 membros, resolvi entrar.” 

(Walter, 19 anos, Grupo 2) 

 

“procurei alguns grupos aqui no face da novela e inclusive me 

aceitaram em 2 grupos da mesma novela, mas eu participo mesmo só 

de um” (sic.) (Zelão, 44 anos, Grupo 2) 

 

 

As conversas que acontecem no WhatsApp, tanto individualmente quanto em 

grupos, podem ser realizadas via mensagens de texto, áudios, imagens e vídeos. As 

imagens e vídeos podem ser acompanhados de texto, que aparece abaixo da 

publicação como uma espécie de legenda. O fluxo de uma conversa no WhatsApp é 

sempre contínuo e cada grupo é caracterizado como um espaço de interação único, ou 

seja, as mensagens publicadas por cada participante de uma interação são 

acrescentadas à conversa continuamente por ordem de envio e as discussões não são 

separadas em tópicos, o que torna difícil a retomada de uma discussão anterior 

quando outro assunto vira pauta no grupo. Por conta disso, muitas mensagens 

enviadas podem ser simplesmente ignoradas, visto que quanto mais comentários são 
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inseridos na conversação mais difícil se torna a navegação dentro do grupo para quem 

chega depois e tenta retornar ao ponto de partida da conversa. Assim, quando a 

conversação é mais longa, a instantaneidade na participação se torna essencial.  

Para facilitar a navegação dos usuários dentro dos grupos e permitir que os 

participantes interajam com mensagens anteriores e com membros que não estão 

inseridos na conversa de forma instantânea, dois recursos foram criados e 

disponibilizados pelo WhatsApp recentemente: a citação e a resposta. A 

funcionalidade “citação” ou “menção” permite que um usuário mencione outro 

fazendo uma marcação no texto por meio do símbolo @ no espaço destinado à 

mensagem. Os nomes dos participantes do grupo aparecem automaticamente e o 

usuário pode escolher quem deseja marcar. Ao publicar uma mensagem com uma 

marcação, o usuário marcado recebe uma notificação de mensagem mesmo que tenha 

silenciado os alertas relativos àquele grupo. Já o recurso “resposta” permite que o 

participante do grupo responda uma mensagem enviada por outro membro de forma 

direta. Ao clicar sobre uma mensagem e escolher a opção “responder”, um usuário 

pode enviar uma resposta direta ao comentário escolhido, além de retomar uma 

conversa ou assunto anterior que pode ter sido esquecido ou mal-entendido pelo 

grupo. Os dois recursos foram disponibilizados pela plataforma a partir de 2016. 

Seguindo os mesmos pressupostos a partir dos quais os grupos de Facebook 

foram analisados neste estudo conforme apresentado neste capítulo, foi realizada a 

análise das mensagens incluídas na conversação ocorrida em um grupo de WhatsApp 

destinado à discussão e troca de informações sobre telenovelas. Como apontado e 

apresentado no presente capítulo, partimos da noção de contexto comunicativo a fim 

de buscar compreender as conversações sobre a telenovela Velho Chico no 

WhatsApp, pensando no modo como todas essas características estruturais da 

plataforma conformam as interações e relações que se configuram dentro dela. O 

grupo que fez parte deste estudo, o qual chamamos de Grupo 3, possuía 122 

membros no momento em que esta investigação foi concluída
30

. Considerando as 

diferenças estruturais entre as plataformas, a análise das mensagens publicadas no 

grupo de WhatsApp foi realizada a partir de alguns aspectos diferentes da análise das 

mensagens coletadas no Facebook. Apenas duas frentes guiaram esta etapa da 

investigação: 1) Uso do dispositivo tecnológico (se utiliza texto, áudio, imagem, 

                                                      
30

 O número de membros foi registrado juntamente com a coleta final das mensagens publicadas no 

grupo, que ocorreu em 04 de outubro de 2016.  
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vídeo, emoticon/emoji, link); e 2) Estratégia de interação (explícita ou não-explícita). 

Para o caso do WhatsApp, o envolvimento provocado pela mensagem não foi 

considerado, visto que não é possível medir de modo objetivo o grau de atenção 

gerada por uma publicação única.  

353 mensagens fizeram parte da conversação ocorrida no Grupo 3 durante o 

período de análise deste estudo. Nesse período, 21 pessoas participaram da 

conversação e seis membros deixaram o grupo. Dentre as pessoas que participaram da 

conversação, dez enviaram dez ou mais mensagens cada uma e outras quatro 

publicaram apenas uma vez. A pessoa que publicou mais vezes enviou 89 mensagens. 

É esse pequeno grupo de pessoas (aproximadamente 8,1% do total de membros, que é 

122) que representa a maior parte da movimentação do grupo, sendo responsáveis por 

86,6% das mensagens ocorridas no grupo durante o período analisado.  

Da mesma forma como aconteceu com os grupos do Facebook, o maior 

número de mensagens enviadas ao Grupo 3 ocorreu no dia 15 de setembro de 2016 

(ver Gráfico 3), data do acidente e posterior confirmação da morte do ator Domingos 

Montagner. A primeira mensagem sobre o assunto foi enviada ao grupo já no final da 

tarde, às 17:12. Nesse mesmo dia, uma interação trivial aconteceu no grupo pela 

manhã entre três membros que apenas desejaram “bom dia” uns aos outros. No final 

da tarde, então, se iniciou a conversa sobre o acidente do ator, que havia sido 

noticiado pela televisão e por vários sites. Nesse primeiro momento, a movimentação 

do grupo se deu em torno da busca de mais informações sobre o desaparecimento do 

ator. A confirmação da morte aconteceu por volta das 18:00 daquele dia e foi 

noticiada por um dos membros do grupo às 18:19. Após a confirmação, todos se 

demonstraram aflitos com a morte do ator, procuravam informações mais detalhadas 

sobre o que tinha ocorrido e discutiam sobre as repercussões que se dariam na 

história. O assunto se estendeu no grupo, com algumas pausas mas sem interrupção de 

outros temas, até as 22:46 do dia 18 de setembro de 2016.  
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Gráfico 3: Movimentação no Grupo 3 durante o período analisado - Quantidade de 

mensagens por data de publicação 

 
 

 

Quanto ao uso do dispositivo tecnológico no período analisado, foram 

enviadas 295 mensagens contendo texto, 22 contendo imagem, 11 contendo vídeo, 87 

publicações utilizando emoticon/emoji e apenas seis mensagens acompanhadas de 

links. Quanto à estratégia de interação, 132 publicações utilizaram uma estratégia 

explícita e 221 mensagens foram não-explícitas. Como é possível notar, há um grande 

predomínio de texto nas mensagens enviadas pelo WhatsApp. Além disso, o uso de 

emoticons/emojis é significativo quando comparado à proporção de publicações 

utilizando esses recursos nas mensagens publicadas no Facebook. A utilização de 

emoticons/emojis é uma forma de expressar e dar ênfase ao sentimento que se deseja 

transmitir com uma mensagem. No WhatsApp, a interação entre os participantes é 

mais direta e acaba por admitir um caráter muito pessoal, visto que o número de 

participantes nos grupos é bem mais restrito e todos os membros do grupo recebem 

todas as mensagens que são enviadas. Por conta desse caráter pessoal, a utilização 

desses símbolos se torna importante na medida em que ajudam a expressar o riso, a 

tristeza, a surpresa e várias emoções que fazem parte da comunicação instantânea que 

acontece dentro da plataforma. 
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2.5. Facebook vs. WhatsApp: uma reflexão comparativa sobre o contexto 
comunicativo 

 

Como vimos, a noção de contexto comunicativo proposta neste estudo leva em 

conta não apenas as características estruturais do ambiente onde uma comunicação 

acontece. O contexto comunicativo é formado pelo conjunto dos usos dos recursos 

tecnológicos disponíveis - o que chamamos aqui de cultura de uso das plataformas - e 

as audiências que são imaginadas para cada ambiente específico. Facebook e 

WhatsApp são duas plataformas distintas, mas com recursos muito similares no que 

diz respeito à publicação de uma mensagem. Tanto Facebook quanto WhatsApp 

permitem o envio de texto, imagem, vídeos, links e a utilização de emoticons/emojis, 

por exemplo. No entanto, os usos desses recursos não são os mesmos para as duas 

plataformas, o que torna evidente o fato de que a estrutura de mediação, por si só, não 

determina o modo como os indivíduos se expressam e se relacionam em um dado 

ambiente.  

Para além das ferramentas de comunicação, há um conjunto de variáveis 

capazes de afetar a conversação que acontece dentro dos grupos online. Esse conjunto 

de variáveis molda a forma como os participantes se relacionam com o grupo de 

forma geral e com os outros membros presentes naquele espaço. O modo de entrada 

nas comunidades, por exemplo, pode ser uma delas. No Facebook, há uma ferramenta 

de busca que permite aos usuários pesquisarem por nomes de outros usuários, páginas 

ou grupos. Ao inserir qualquer termo chave no campo de busca, o usuário recebe uma 

lista contendo os usuários, páginas e grupos que utilizam aquele termo para definir 

seu título. Foi o caso de vários integrantes dos grupos de Facebook sobre a telenovela 

Velho Chico, como citado anteriormente. Isso sugere que o desejo de participar de 

uma comunidade ou acompanhar uma página sobre um determinado tema é anterior 

ao conhecimento real da existência de algum grupo ou página, visto que demanda 

uma ação de iniciativa do usuário. No WhatsApp, por outro lado, a inserção em um 

grupo é muito dependente da ação de outro usuário, que é o administrador do grupo. 

O administrador precisa adicionar cada um dos usuários que manifesta interesse em 

participar do grupo. Um grupo de WhatsApp não é encontrado tão facilmente, ele não 

é disponibilizado a partir de ferramentas de busca. O conhecimento da existência de 

um grupo no WhatsApp, mesmo quando é de iniciativa do usuário que deseja 
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participar, depende da informação oferecida por outro – a única forma de saber sobre 

um grupo é a partir de outro usuário que o conhece.    

O mecanismo de inserção em um grupo de WhatsApp faz parte de um 

conjunto de características da plataforma que permite aos participantes dos grupos 

exercerem uma espécie de vigilância em relação aos outros membros, o que leva ao 

constrangimento à participação. Os participantes de um grupo de WhatsApp têm 

acesso a informações bem específicas a respeito da ação dos outros participantes. 

Todos os membros de um grupo tomam conhecimento de cada novo participante que 

é adicionado. O mesmo acontece com a saída de membros. Uma mensagem é enviada 

ao grupo e todos os participantes são notificados cada vez que alguém se desvincula 

dele. Com relação à publicação, cada membro que publica uma mensagem pode 

verificar quais participantes receberam e quais efetivamente leram a mensagem 

publicada. Além disso, por conta da limitação do número de membros, a quantidade 

de pessoas em um grupo de WhatsApp é bem mais restrita do que em grupos de 

Facebook, o que oferece uma noção bastante clara de quem são os usuários mais 

ativos e quem são aqueles que nunca participam.  Dessa forma, é possível ter um 

controle específico das ações dos membros de um grupo.   

Diferente do Facebook, o WhatsApp é uma plataforma muito relacionada à 

instantaneidade. Apesar disso, as pessoas não precisam estar necessariamente online 

quando uma mensagem é publicada. A mensagem fica armazenada até que alguém 

responda. No entanto, se há um fluxo dialógico sobre um determinado assunto, o 

momento para participar da conversação é geralmente síncrono, ou seja, os 

participantes da conversação estão online ao mesmo tempo. Essa é uma forma de 

garantir que o diálogo vai efetivamente acontecer. Deixar para participar em momento 

posterior incorre no risco de que o assunto no grupo seja alterado e não garante a 

atenção dos outros membros que estavam anteriormente dispostos a discutir a respeito 

do tema. Já no Facebook, as mensagens podem ser respondidas ao mesmo tempo ou 

não. Isso acontece porque, no Facebook, cada diálogo iniciado com a publicação de 

uma mensagem no grupo fica armazenado e disposto separadamente, o que possibilita 

a retomada de discussões em momento posterior à publicação, sem prejuízo à 

conversa já iniciada.  

Por conta do modo de disposição dos diálogos que acontecem no Facebook, 

dificilmente acontece uma incoerência na trama dialógica, ou seja, é muito difícil que 

as mensagens publicadas fujam do assunto proposto inicialmente. Mesmo quando um 
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comentário sem qualquer relação com o assunto discutido em uma postagem é 

publicado, é possível identificar rapidamente sua falta de conexão, visto que a 

mensagem principal estará sempre em destaque. No WhatsApp, no entanto, isto não é 

possível, já que se alguém deixa de responder uma pergunta e outro assunto se 

instaura, é praticamente impossível retomar o tema inicial. 

As diferenças apontadas a respeito da forma como a conversação acontece e 

fica armazenada em cada uma das plataformas pode ser um fator que explica o 

funcionamento dos grupos no que se refere à relação estabelecida com o horário de 

exibição da telenovela. É possível notar de forma bastante clara o aumento da 

movimentação no grupo do WhatsApp durante a transmissão diária da novela em 

oposição a um esfriamento nos outros horários do dia. A interação que acontece em 

outros horários passa por outros temas, inclusive, frequentemente, assuntos pessoais e 

questões do cotidiano como atividades às quais os membros estão envolvidos no 

momento (trabalho, passeios etc.). No Facebook, por mais que também seja evidente 

o aumento do volume de mensagens durante a transmissão da novela na televisão, não 

há um silenciamento tão significativo nos outros horários. Além disso, outros temas 

não são tratados e assuntos pessoais são inexistentes no grupo do Facebook, aliás, de 

acordo com as regras do grupo é vedada a publicação de mensagens não relacionadas 

à novela.  

Pode-se dizer, portanto, que o Facebook é mais utilizado para discussões 

aprofundadas sobre temas que envolvem a telenovela como um todo e que não estão 

necessariamente ligadas ao horário de exibição da novela. Enquanto que o WhatsApp 

está mais relacionado à conversação sobre os acontecimentos dos capítulos, ou 

circunstâncias muito específicas, como o caso da morte de Domingos Montagner. 

Ainda assim, essas discussões circunstanciais que acontecem no WhatsApp estão 

sempre muito ligadas ao momento em que o fato é noticiado. O Whatsapp parece ser 

mesmo uma extensão do que as pessoas estão fazendo no momento. Essas diferenças 

são apontadas por algumas das participantes desta pesquisa que participavam de 

grupos sobre a novela nas duas plataformas. De todos os entrevistados, apenas duas 

pessoas afirmaram fazer parte de pelo menos um grupo sobre a novela tanto no 

Facebook quanto no WhatsApp: Chay e Helô. Quando questionada sobre as 

diferenças entre as duas plataformas, Chay afirmou que, no Facebook, os membros do 

grupo são mais unidos e que é um lugar mais apropriado para amizades, visto que no 

WhatsApp há muito atrito. A impressão de Helô sobre os grupos pode oferecer uma 
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explicação à afirmação de Chay. Para Helô, que é administradora do grupo de 

WhatsApp analisado neste estudo, no WhatsApp “as pessoas saem por qualquer 

motivo e tem menos diálogos”, já o Facebook, para ela, é um espaço mais apropriado 

para comentar e “dar palpite”.  

Além de todas as possibilidades oferecidas pela plataforma, que permitem uma 

certa vigilância em relação às ações dos membros dos grupos de WhatsApp, o 

constrangimento à participação é uma demanda também dos usuários. 

Constantemente, os administradores dos grupos convocam os participantes a interagir, 

ameaçando excluir do grupo aqueles que não participam, mesmo que não exista uma 

demanda por espaço no grupo – quando o grupo já está com a quantidade máxima de 

participantes e existem outras pessoas interessadas em tornarem-se membros. 

Conforme observado no decorrer desta pesquisa, essa parece ser uma prática muito 

comum em grupos de WhatsApp de maneira geral. Se alguém faz parte de um grupo, 

deve necessariamente interagir com os outros membros.  

Uma hipótese explicativa para esse fenômeno é a falta de informações sobre 

os contatos de WhatsApp disponíveis na plataforma. Visto que as únicas ferramentas 

de apresentação dos usuários é uma foto, o nome e o número de telefone, as 

informações sobre cada membro do grupo acabam ficando bastante restritas ao que é 

dito. Dessa forma, muitos participantes podem se incomodar ao perceberem a 

presença de pessoas que nunca dizem nada, visto que não existem recursos a partir 

dos quais é possível avaliar a confiabilidade delas, por exemplo. Isso pode explicar 

também a observação sobre a estratégia de interação utilizada nas mensagens 

analisadas neste estudo: a quantidade de estratégia de interação explícita no 

WhatsApp foi bastante significativa quando comparado aos outros grupos.  

Essa demanda por participação é também, portanto, uma demanda por 

informação. Se a única forma de obter mais informações sobre quem faz parte da 

audiência presente no grupo é a partir do que o próprio membro diz sobre si (não há 

um perfil público que possa ser consultado), então é preciso que os membros se 

exponham para que os outros usuários possam avaliar o que esperar das interações 

naquele ambiente. Esse seria o modo como os participantes das interações nos grupos 

de WhatsApp conseguiriam definir o que Goffman (1985) chama de “situação”, que é 

o conjunto de informações sobre os indivíduos que fazem parte da audiência de uma 

comunicação. De acordo com Goffman (1985), ao oferecer informações sobre si, o 

indivíduo permite que os outros sejam “capazes de conhecer antecipadamente o que 
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ele esperará deles e o que dele podem esperar” (GOFFMAN, 1985, p. 11). Assim, o 

constrangimento à participação nos grupos de WhatsApp, somado à publicação de 

fotos, vídeos e informações de cunho pessoal que não dizem respeito à telenovela por 

parte de seus membros, são na verdade uma forma dos participantes definirem melhor 

a situação comunicativa na qual estão inseridos, avaliando como se comportar 

naquele ambiente. 

Além disso, as redes estabelecidas no WhatsApp não são visíveis, o que torna 

a experiência mais individualizada do que em outras plataformas de sociabilidade 

online. Mesmo considerando que a experiência dentro de sites de redes sociais é 

sempre uma experiência individual única, é possível ter acesso à fragmentos da 

experiência do outro em ambientes como o Facebook, visto que as redes tornam-se 

visíveis e, muitas vezes, os usuários podem participar de interações que não estão 

diretamente relacionadas com a rede específica à qual ele/ela pertence na relação com 

um determinado usuário. Por conta disso, o colapso de contexto (MARWICK; 

BOYD, 2011) que frequentemente acontece no Facebook é algo que dificilmente 

ocorre no WhatsApp. No WhatsApp, toda comunicação de um usuário acontece 

dentro de grupos ou diretamente com outro contato. Portanto, é impossível que uma 

mensagem destinada a uma rede específica seja recebida por outra rede, a menos que 

seja enviada acidentalmente para um grupo para o qual não se estava planejado. 

Apesar disso, os grupos de WhatsApp são evidentemente muito bem definidos e é 

possível ter uma noção bem mais clara de quem são as pessoas que recebem cada 

mensagem enviada. 

Mesmo com todo incentivo e constrangimento à participação, tanto no 

WhatsApp como no Facebook a quantidade de pessoas que efetivamente participam 

enviando mensagens ao grupo é bastante baixo quando comparado ao número total de 

membros nas comunidades de interação. No período analisado em nosso estudo, 

apenas 2,1% dos membros do Grupo 1 e 4,9% dos participantes do Grupo 2 

realizaram publicações. No Grupo 3, apenas 17,2% dos membros participaram da 

conversação ocorrida no período. Isso significa que mais de 80% dos membros de 

cada um dos grupos não estão expostos à visibilidade interacional promovida pelas 

discussões que movimentam a comunidade. No entanto, a parcela que não publica, 

composta por mais de 80% dos integrantes dos grupos, é importante à medida que faz 

parte da audiência imaginada para aquele ambiente.  
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Uma questão interessante que surge a partir dos números apontados acima é a 

relação entre a quantidade de pessoas que publicam e o número total de membros dos 

grupos. Ao comparamos as proporções relativas aos três grupos, é possível perceber 

que a proporção de pessoas que participaram aumentou nos grupos com menor 

número total de membros. No grupo de WhatsApp, por exemplo, que possuía 122 

membros, a proporção de membros que participaram da conversação foi de 17,2%, 

enquanto que no maior grupo do Facebook, que possuía um total de 7.680 membros, 

apenas 2,1% dos participantes realizaram publicações no período. Uma possível 

explicação para o fenômeno tem relação com o argumento de Litt (2012) a respeito da 

dependência da imaginação para a avaliação da audiência que está recebendo uma 

dada mensagem em ambientes online. De acordo com Litt (2012), quanto menos 

visível e conhecido é o público presente em um ambiente, mais dependente da 

imaginação os usuários serão.  Nessa linha, partindo dos resultados aos quais 

chegamos neste estudo, levantamos a hipótese de que quanto mais precisa a noção dos 

participantes a respeito de quem é audiência de suas mensagens, mais estarão 

suscetíveis a expressarem-se em um determinado ambiente. A hipótese suscitada não 

é trabalhada neste estudo, mas se trata de uma problematização interessante que pode 

ser explorada em pesquisas futuras. 

A importância da consideração dos contextos, portanto, é demonstrada neste 

capítulo, que lida com o estudo de três grupos em duas plataformas distintas. Foi 

possível observar diferenças nas atividades dos três grupos analisados. Apesar das 

divergências serem maiores entre os dois grupos de Facebook e o grupo do 

WhatsApp, os grupos de Facebook também apresentaram diferenças entre si. As 

diferenças encontradas entre os grupos de Facebook analisados confirmam a proposta 

teórica que sistematiza a noção de contexto comunicativo apresentada inicialmente 

neste capítulo, que argumenta a respeito da importância da audiência imaginada no 

estabelecimento de cada contexto. As diferenças entre os contextos comunicativos 

foram comprovadas a partir da análise das mensagens coletadas nos grupos bem como 

nas respostas das entrevistas, que indicam a percepção dos participantes a respeito dos 

ambientes onde a comunicação acontece.  
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Capítulo 3  
 

A formação de comunidades online: gosto, 
motivações e lógicas de funcionamento 

 

 

Com uma proposta de reflexão sobre os pressupostos da Teoria da Espiral do 

Silêncio (NOELLE-NEUMANN, 1974) à luz do conceito de contexto comunicativo, 

desenvolvido anteriormente, o presente capítulo procura demonstrar como grupos que 

se entendem minoritários, mais do que se silenciar, podem, na verdade, se fortalecer 

em ambientes de sociabilidade online. Acreditamos que a discussão apresentada neste 

estudo possa servir de base para a compreensão do fenômeno da formação e 

manutenção de comunidades online, principalmente no que diz respeito ao 

fortalecimento de laços dentro desses ambientes. Apesar de lidar especificamente com 

agrupamentos dedicados à telenovela Velho Chico, temos a expectativa de que as 

categorias suscitadas a partir da análise desta pesquisa se configurem como possíveis 

chaves explicativas de outros fenômenos que envolvem a expressão de gostos e o 

fortalecimento de grupos considerados minoritários. Em suma, o capítulo argumenta 

que as dinâmicas de sociabilidade online reabre a discussão sobre os pressupostos da 

Teoria da Espiral do Silêncio, uma vez que as pessoas silenciadas em algum ambiente 

online podem constituir comunidades amistosas, onde os gostos outrora reprimidos 

não são apenas tolerados, mas cultivados e valorizados. 

 

3.1. Espiral do Silêncio: origens e pressupostos 
 

Postulados a partir das pesquisas da alemã Elisabeth Noelle-Neumann na 

década de 1970, os pressupostos teóricos da Espiral do Silêncio podem ser divididos 

em três níveis: individual, sistema midiático e social (LIN; PFAU, 2001). De acordo 

com o nível individual, os indivíduos têm medo de serem isolados de seus pares e, 

com o objetivo de evitar esse isolamento ou a perda de popularidade, observam 

constantemente o ambiente social a fim de localizar quais são as posições adequadas. 

Com relação a alguns temas, a respeito dos quais as opiniões estão em disputa ou 

ainda são inconstantes, os indivíduos tendem a tentar descobrir em qual lado podem 

se expressar sem perder a popularidade. De acordo com a teoria, aqueles que notam 
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que suas opiniões pessoais são propagadas e apoiadas por outros irão exprimir suas 

opiniões confiantemente em público, no entanto, os que acreditam que suas opiniões 

não são compartilhadas pela maioria ou que estão perdendo terreno, irão adotar uma 

atitude mais reservada quando falar em público ou até mesmo se afastar da discussão 

pública. Isso conduz a um processo em espiral no qual a minoria percebida se torna 

cada vez menos suscetível a se expressar e o grupo majoritário passa a ser dominante 

(LIN; PFAU, 2001; NEUWIRTH; FREDERIK; MAYO, 2007; SCHEUFELE; 

SHANAHAN; LEE, 2001). 

A relação dos meios de comunicação com a teoria se estabelece na medida em 

que se entende que os media podem afetar o processo de espiral do silêncio. Isto pode 

acontecer de três formas: os media configuram impressões sobre quais opiniões são 

dominantes; configuram impressões sobre quais opiniões estão em crescimento e 

quais não estão; e configuram impressões sobre quais opiniões individuais podem ser 

articuladas em público sem risco de isolamento (LIN; PFAU, 2001).  

Dessa forma, muitos autores destacam a existência de uma conexão entre a 

Espiral do Silêncio e a hipótese da agenda setting (e.g., PETRIC; PINTER, 2002; 

NEUWIRTH, 2000; SCHEUFLE; MOY, 2000). Proposta por McCombs e Shaw em 

1972, a agenda setting ou agendamento se caracteriza como um procedimento de 

seleção das temáticas disponíveis para a atenção e/ou conversação pública em nossa 

sociedade. A hipótese está relacionada à forma e à seleção de conteúdos e temas 

apresentados pela mídia e, sobretudo, às percepções proporcionadas a partir deste 

estabelecimento. Nessa linha, o argumento parte da ideia de que os meios de 

comunicação de massa definem a agenda de discussão pública e estabelece as 

prioridades das agendas públicas por ditar quais problemas a sociedade deve 

considerar mais importantes. Além disso, os media transmitem informações sobre o 

clima de opinião a respeito de questões específicas, fornecendo argumentos para um 

dos lados da questão. Neste sentido, muitos estudos têm demonstrado que a utilização 

dos meios noticiosos está positivamente relacionada ao desejo de se expressar (e.g., 

EVELAND; McLEOD; SGNORIELLI, 1995; BINDER et al., 2009; BALDASSARE; 

KATZ, 1996; MOY; DOMKE; STAMM, 2001; NEUWIRTH; FREDERIK; MAYO, 

2007; PAN et al., 2006; SCHEUFELE, 1999). 

Em uma perspectiva social, a teoria propõe que o medo de isolamento leva os 

indivíduos a examinarem o meio ambiente social para avaliar o clima de opinião, 

analisando a distribuição de opiniões contra e a favor de suas próprias ideias 



90 
 

(NOELLE-NEUMANN, 1974). Assim, ao tentar evitar o isolamento, os indivíduos 

procuram se adequar a corrente compreendida como principal, a partir de sua 

percepção individual da opinião pública. Indivíduos que percebem que suas opiniões 

são populares ou ganham apoio público estarão mais suscetíveis a expressar seus 

pontos de vista, ao contrário daqueles que acreditam que suas opiniões não são 

compartilhadas pela maioria.  

De forma geral, as pesquisas realizadas no escopo dos estudos em media 

effects sugerem diferentes possibilidades de avaliação do clima de opinião. Em 

primeiro lugar, temos os estudos que propõem que o clima de opinião é percebido a 

partir das representações da mídia, que, além de pautar os temas para a discussão 

pública, configura impressões sobre quais opiniões são dominantes, como dito 

anteriormente (LIN; PFAU, 2001; NEUWIRTH, 2000; SCHEUFLE; MOY, 2000). 

Outras pesquisas sugerem que, quando solicitadas a avaliar as opiniões de outros, as 

pessoas exibem um viés perceptivo conhecido como projeção ou falso consenso, isto 

é, a tendência de ver a própria opinião como relativamente comum enquanto opiniões 

alternativas são vistas como menos comuns. O mesmo fenômeno é referido, às vezes, 

como o “efeito do espelho”, descrevendo a tendência das pessoas de ver suas visões 

pessoais refletidas por outros indivíduos no ambiente externo (CHRISTEN; 

GUNTHER, 2003). A ideia da percepção da opinião pública a partir do viés de 

projeção é defendida, principalmente, pelos pesquisadores da hipótese do efeito de 

terceira pessoa (DAVISON, 1983), segundo a qual as pessoas tendem a superestimar 

a influência que a comunicação de massa tem nas atitudes e comportamentos dos 

outros, esperando que as mensagens midiáticas tenham um maior efeito nos outros do 

que neles mesmos. Christen e Gunther (2003) realizaram um estudo com o propósito 

de testar o fenômeno da projeção em avaliações pessoais da opinião pública. Para 

tanto, eles partem das explicações teóricas para o efeito desenvolvidas por Marks e 

Miller (1987), das quais destacamos aqui duas: processos motivacionais e 

processamento lógico de informação. 

De acordo com os processos motivacionais, o desejo de manter a confiança, 

autoestima e apoio social podem conduzir indivíduos a exagerar o grau de 

similaridade entre eles e os outros. As pessoas frequentemente presumem maior 

similaridade entre sua própria visão e a visão de outros quando elas estão menos 

convictas da adequação e correção de sua própria posição. Para indivíduos convictos, 

certos de suas posições, percepções de consenso externo tendem a serem menos 
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importantes para reforço ou reafirmação (GUNTHER; CHIA, 2001; DUCK et al., 

1999; PERLOFF, 1999). Já a projeção a partir do processamento lógico de 

informação se dá pela compreensão de que as pessoas consideram que todos são 

afetados de forma homogênea por forças situacionais e por isso possuem as mesmas 

visões a respeito de determinados assuntos. Um pressuposto implícito nesta 

explicação é que as pessoas formam sua própria opinião baseada no processamento da 

informação midiática (CHRISTEN; GUNTHER, 2003). 

Uma terceira opção explorada por alguns autores se baseia na ideia de que as 

percepções da opinião pública se dão por conta de experiências pessoais anteriores, a 

partir do grau de envolvimento do indivíduo em uma determinada questão ou grupo 

social (SCHEUFELE; SHANAHAN; LEE, 2001; CHRISTEN; GUNTHER, 2003). 

Quando as pessoas são bastante envolvidas em uma questão ou grupo, atitudes 

preexistentes e opiniões podem levá-las a avaliar uma cobertura imparcial e objetiva 

como sendo injustamente enviesada. As percepções da tendência hostil
31

 na cobertura 

da mídia podem na verdade exercer influência significativa nas percepções de opinião 

pública. Isso pode ocorrer, por exemplo, a partir da ideia de inferência da imprensa 

persuasiva, desenvolvida por Gunther (1998), segundo a qual as pessoas inferem a 

opinião pública a partir de sua própria avaliação da tendência da cobertura da mídia e 

da crença de que os outros são influenciados pela cobertura. Nessa linha, o conceito 

central é que as pessoas podem facilmente formar uma ideia do que outros estão 

pensando por inferência, a partir das informações que eles pensam que outros estão 

consumindo, o que pode levar a uma conclusão errônea de que a própria opinião é 

minoritária e conduzir ao silenciamento (GUNTHER; CHIA, 2001). 

Embora existam muitos estudos a respeito da espiral do silêncio, alguns 

autores têm argumentado que ela não é muito bem comprovada empiricamente, 

especialmente a relação entre a percepção do clima de opinião e a vontade de 

expressar a própria opinião (SCHEUFELE; SHANAHAN; LEE, 2001). Segundo 

Noelle-Neumann (1974), qualquer tentativa de testar a espiral do silencio deve lidar 

com cinco pressupostos: (1) a sociedade ameaça os desviantes com isolamento; (2) 

indivíduos constantemente tem medo do isolamento; (3) o medo do isolamento leva 

os indivíduos a avaliar o clima de opinião; (4) os resultados desta avaliação afeta o 

                                                      
31

 Existe uma linha de pesquisa sobre os efeitos dos meios de comunicação conhecida como Hostile 

Media Perception (HMP). Para entender pressupostos centrais, ver Vallone, Ross e Lepper (1985). 
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comportamento dos indivíduos em público; (5) tomados em conjunto, o processo 

acima é responsável pela formação, defesa e alteração da opinião pública. 

 

3.2. A espiral do silêncio em ambientes online 
 

De forma geral, vários sites de redes sociais têm como objetivo estabelecer 

relações entre o usuário e sua rede pessoal. Espaços comunicativos como Twitter e 

Facebook, por exemplo, configuram-se como ambientes de grande visibilidade no 

meio online, oferecendo, por isso, potencial de coerção à exposição de opiniões 

pessoais, devido ao risco de sanções sociais. De forma bastante evidente, pode-se 

perceber que há uma grande preocupação com aquilo que é compartilhado nestas 

redes, tanto no plano pessoal como no plano institucional. Mesmo sem falar de 

internet, Thompson (1998) argumenta que na comunicação face-a-face, dado que a 

quantidade de signos disponíveis para o interlocutor é maior, as pessoas sentem mais 

receio de manifestar uma opinião divergente da maioria, enquanto em interações 

mediadas por meios técnicos, a exemplo da comunicação digital, diminui os 

elementos observáveis. 

Com o objetivo especificamente de comparar a atitude dos participantes de 

discussões em cenários de comunicação face a face e de discussões mediadas por 

computador, especificamente em salas de papo online, McDevitt, Kiousis, Whal-

Jorgensen (2003) realizaram uma pesquisa para avaliar se em contextos da interação 

mediada, a predisposição dos indivíduos em expressar suas opiniões seria mais 

moderada. Isto aconteceria porque, por conta das características do ambiente online, o 

efeito da espiral do silêncio seria moderado e os participantes do grupo minoritário se 

sentiriam mais a vontade para expressar suas opiniões. Por outro lado, os participantes 

do grupo majoritário sentiriam menos obrigação em expressar suas opiniões e, por 

conta disso, a expressão da opinião seria menor.  

A pesquisa realizada por McDevitt, Kiousis, Whal-Jorgensen (2003) foi 

operacionalizada com uma amostra de 48 estudantes, separados em grupos, para a 

realização de 12 sessões de discussão a respeito do aborto, 6 no contexto da 

comunicação face a face e 6 em salas de bate papo online. Comparados aos 

participantes das discussões face a face, as opiniões de ambos os grupos, maioria e 

minoria foram percebidas como mais moderadas na ocasião da comunicação mediada 

por computador. Houve uma preferência por uma discussão neutra, não combativa. A 
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observação dos pesquisadores demonstrou que, surpreendentemente, os participantes 

com opiniões minoritárias tenderam a se manifestar mais do que os da maioria. Os 

autores oferecem duas explicações para o ocorrido: para o grupo da minoria, a relativa 

falta de intimidação permite que os indivíduos participem ativamente; na perspectiva 

da maioria, os resultados sugerem que indivíduos em situação de baixa presença 

social talvez sintam menos motivação para participar (McDEVITT; KIOUSIS; 

WHAL-JORGENSEN, 2003). Ainda, o impacto do medo de isolamento na expressão 

da opinião foi atenuado pela discussão mediada por computador. Com isso, entende-

se que a configuração da comunicação pode interferir no desejo dos indivíduos em 

expressar seus pontos de vista pessoais. 

De forma geral, os estudos a respeito da teoria da Espiral do Silêncio indicam 

que o medo de isolamento está negativamente associado com a suscetibilidade de 

expressão da opinião pessoal: quanto mais cresce o nível de medo do isolamento, o 

desejo de se expressar diminui. Contudo, a consideração das diferenças entre 

contextos comunicativos, conforme defendido neste estudo, pode apontar para a 

ocorrência de uma variação importante no modo como o próprio medo de isolamento 

acontece. Por exemplo, em uma comunicação face a face, o isolamento oferece 

maiores riscos para o indivíduo, enquanto na internet, em ambientes como sites de 

redes sociais e fóruns de discussão, a percepção do isolamento é muito difusa. No 

ambiente online, o isolamento pode se configurar, por exemplo, na perda de 

seguidores (para o Twitter) e/ou amigos (para Facebook), ou mesmo na indiferença 

aos comentários e opiniões de um indivíduo na rede.  

No entanto, ter poucos amigos/seguidores ou ser ignorado na internet não 

significa, necessariamente, ter problemas de convívio social, o que pode ser explicado 

por, pelo menos, duas razões. Em primeiro lugar, a atenção em plataformas como 

Facebook e WhatsApp, por exemplo, em que as atualizações são constantes, é, de 

certa forma, limitada. Por conta disso, muitos comentários lançados são simplesmente 

ignorados e isto se deve a inúmeros fatores como, por exemplo, o momento em que a 

mensagem foi postada, quantas pessoas estavam online, quem estava online e quem 

efetivamente viu a mensagem. Assim, a não coincidência temporal dificulta a 

captação de tudo o que é dito pelos membros de uma rede, e, ainda, quanto maior o 

número de membros, mais difícil se torna a atenção por conta da grande quantidade 

de informação que é recebida. Uma segunda razão se daria por escolha do próprio 

indivíduo. Embora exista uma difusão dos SRSs e grande ênfase à comunicação 



94 
 

online na sociedade atual, muitas pessoas resistem a se tornar usuários dessas 

ferramentas, ou, mesmo que sejam, não são usuários ativos. Assim, um suposto 

isolamento na web não lhes oferecia risco algum.  

A percepção de congruência entre a própria opinião e o clima futuro de 

opinião, conforme demonstrado pelas pesquisas desta agenda, é significativamente 

relacionada com a suscetibilidade de se expressar. A avaliação do clima futuro de 

opinião seria, em alguns cenários, até mais importante do que o clima presente. Nesse 

sentido, Scheufele, Shanahan, Lee (2001) apontam que pesquisas anteriores sugerem 

que a percepção da tendência futura da opinião pública se mostra como melhor 

preditor da expressão da opinião pessoal do que percepções do clima corrente de 

opinião. Isto sugere que a direção para qual a tendência de opinião se move 

desempenha papel relativamente mais importante na expressão da opinião do que o 

clima de opinião imediato. De fato, muitos estudos têm encontrado relações 

significativas entre a congruência futura da opinião e a expressão em público de 

opiniões que vão de encontro ao clima atual (LASORSA, 1991; SALMON; 

NEUWIRTH, 1990; HO; McLEOD, 2008).  

O efeito da congruência futura da opinião em relação ao desejo de se 

expressar, contudo, varia de acordo com as características de cada cenário. Quanto a 

ambientes online, quando consideramos o potencial de visibilidade de uma opinião 

pessoal, os indivíduos poderiam sentir-se mais à vontade para se manifestar em uma 

discussão presencial na qual seja possível ter maior controle do número de pessoas 

que terão acesso ao que é pronunciado. McDevitt, Kiousis, Whal-Jorgensen (2003) 

estabelecem alguns cenários para a espiral do silêncio. Um deles é o chamado ócio 

social - social loafing – que pressupõe que, em uma condição de baixa presença 

social, os sujeitos que fazem parte da maioria irão sentir-se menos obrigados a se 

envolver, o que provoca um menor desejo de se expressar a opinião. Já em situações 

em que há grande presença social, como em uma discussão presencial, por exemplo, 

os que pertencem ao grupo majoritário se manifestarão no sentido de demonstrar suas 

opiniões. Segundo os autores, a imediaticidade do contato social pode aumentar o 

envolvimento e se refletir em uma forte motivação para o debate (MCDEVITT; 

KIOUSIS; WHAL-JORGENSEN, 2003). 

Neste estudo, abordamos a expressão do gosto em dois ambientes online: a 

plataforma para a formação de redes sociais Facebook e o aplicativo para troca de 

mensagens WhatsApp. Assim, o estudo considera o modo como fatores contextuais 
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podem afetar os processos sócio-psicológicos especificados pela teoria da Espiral do 

Silêncio. Nessa linha, propõe-se pensar como a suscetibilidade de um indivíduo 

expressar a opinião pessoal pode variar de acordo com o contexto comunicativo
32

. 

 

3.3. Espiral do silêncio e performances de gosto  
 

A partir da teoria da espiral do silêncio, conforme apresentada anteriormente, 

entendemos que os indivíduos tendem a analisar o ambiente social antes de manifestar 

qualquer opinião. Essa avaliação do clima presente e futuro de opinião é realizada 

com o objetivo de evitar sanções sociais, a exemplo do isolamento (NOELLE-

NEUMANN, 1974). Este trabalho estuda se e em quais condições a mesma avaliação 

ocorreria para a manifestação pública do gosto, isto é, este trabalho considera a 

possibilidade de influência da percepção do contexto na disposição das pessoas para 

manifestarem publicamente as suas preferências estéticas, o consumo de telenovelas 

ou, mais especifico, sua avaliação estética do modo de narrar específico de Velho 

Chico. 

Conforme discutido no capítulo anterior, entendo a manifestação pública do 

gosto como uma possibilidade de apresentação de si – cf. Goffman (1985). A 

apresentação do gosto em ambientes públicos seria um modo que os sujeitos podem 

dispor para representarem a si próprios para outros, uma vez que o gosto diz algo 

sobre quem gosta (LIU, 2007). O fato de um sujeito falar publicamente que gosta de 

novela diz algo sobre o ele, por isso o sujeito procuraria um contexto favorável para a 

apresentação dos próprios gostos sem sofrer sanções sociais. 

Entende-se que diante da percepção de que o ambiente é hostil para uma 

determinada expressão pública de gosto, o sujeito pode se adequar aos gostos 

socialmente valorados ou procurar um contexto que valore positivamente seu gosto. 

Em comunidades que comungam do mesmo gosto, ao perceberem que o gosto pelo 

Velho Chico é compartilhado e positivamente valorado, os sujeitos tenderiam a se 

expressar com mais liberdade e engajamento. 

A manifestação pública do gosto foi conceituada por Hennion (2001) como 

“performance de gosto”. Hennion (2001) estuda precisamente a música clássica e 

defende que o estudioso da performance de gosto deve entender este fenômeno como 
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 Uma discussão específica sobre o conceito de contexto comunicativo trabalhado nesta tese é 

apresentada no Capítulo 2.  



96 
 

um comportamento, que seria ao mesmo tempo uma atividade reflexiva e corpórea, 

estruturada, coletiva e ligada ao contexto, ao lugar e ao momento, bem como aos 

dispositivos através dos quais a obra é consumida. Antes, Bourdieu (2007) defendia 

que o gosto seria um marcador da diferença e da hierarquia entre as classes sociais, ao 

tempo em que a formação do gosto seria socialmente desigual por conta das 

demandas de capital econômico e social para tanto. A leitura prazerosa de uma obra 

de arte demandaria o domínio do código presente na obra. A habilidade para e o 

prazer ao consumir uma obra de arte seria “um produto da história reproduzido pela 

educação” (BOURDIEU, 2007, p. 10). Em último caso, mesmo a hierarquia entre as 

artes e suas escolas seria em função da hierarquia entre os consumidores. Para além 

da clássica relação entre gosto e classe social, feita por Bourdieu, Hennion (2001) 

entende que o gosto por uma determinada manifestação artística perpassa outras 

características sociais e de gosto dos sujeitos. Ao invés de ser um marcador de classe 

social, o gosto poderia ser interpretado como uma prática coletiva que constitui ele 

mesmo uma identidade. 

Fazendo um estudo específico sobre a performance de gosto musical no 

Facebook, Amaral e Monteiro (2013) concluíram que a performance de gosto pode se 

dar também em um contexto de disputa com outros e, retoricamente, por vezes essas 

disputadas são marcadas pelo emprego do humor. No caso estudado pelas autoras, a 

saber, a página Unidos Contra o Rock, hospedada no Facebook, a manifestação pelo 

gosto ou de crítica ao referido gênero musical seria permeada por indicadores da 

situação socioeconômica dos sujeitos e pela tentativa de estabelecer distinção entre os 

fãs e os haters de rock. 

Liu (2007) estuda como a apresentação de interesses e preferências culturais 

em perfis em plataformas para redes sociais podem ser entendidos como uma 

performance de gosto. O autor estudou especificamente as listas de preferências 

culturais dispostas em 127.477 perfis do MySpace para identificar padrões de gosto e 

descobriu que a demonstração de prestígio e a diferenciação são as principais razões 

para a expressão dos gostos, enquanto a demonstração de autenticidade e a 

teatralização do eu seriam motivações secundárias. O autor argumenta que tanto os 

perfis alinhados com os gostos mais populares quanto aqueles alinhados com gostos 

obscuros ou subculturais demonstraram mais coerência expressiva, isto é, os sujeitos 

tenderiam a demonstrar alinhamento com os gostos majoritários ou a empregar os 
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marcadores de gosto para se diferenciar, para se apresentar como tendo gostos 

divergentes da maioria. 

 

3.4. Comunidades Online 
 

As comunidades online
33

 têm sido objeto de grande atenção acadêmica desde a 

década de 1990. Neste tópico, o conceito de comunidades online será discutido a 

partir das abordagens de alguns autores que fizeram contribuições singulares para o 

desenvolvimento do conceito (RHEINGOLD, 1993; CASTELLS, 2001; LEMOS, 

2002; WELLMAN; GULIA, 1999). As comunidades online serão discutidas a partir 

do seguinte roteiro: a) a compreensão das comunidades online como espaços que 

cooperam e extrapolam os espaços físicos nos quais as demais formas de comunidade 

se estruturam; b) o modo como os membros da comunidade experienciam o tempo; c) 

o sentimento de pertencimento à comunidade online; d) as condições em que os 

membros da comunidade se relacionam entre si e as possibilidades de formação de 

redes. 

Considerado por muitos o primeiro estudioso que construiu um conceito 

referente à formação de comunidades materialmente baseadas em redes digitais de 

comunicação, Rheingold (1993) nomeia como comunidade virtual [virtual 

community], de modo amplo, os agrupamentos de pessoas que mediante o emprego de 

computadores estabelecem, com alguma frequência e não necessariamente em tempo 

real, um fluxo de comunicação entre si orientado por algum interesse em comum. A 

descrição daquilo que neste trabalho é nominado como comunidades online elaborada 

por Rheingold (1993) é ampla, porém apresenta contornos gerais dos elementos do 

fenômeno que ainda hoje têm sido reconhecidos como importantes de observar no 

fenômeno: as comunidades online são materialmente baseadas e deixam rastros de sua 

existência nos espaços online no qual as redes são constituídas. 

Desde o relato clássico de Rheingold (1993), sabe-se que as comunidades 

online constituem-se simbolicamente na interação entre as pessoas e apoia-se 

materialmente no emprego de equipamentos eletrônicos e conexões. Por mais que as 

comunidades online não estejam condicionadas pela contingência da presença dos 

seus membros, tal como em outras formas, trata-se de uma comunidade tão real como 
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 Optei pelo uso do termo “comunidade online” ao invés de comunidade virtual para evidenciar que se 

trata de uma comunidade constituída a partir da relação entre indivíduos através de redes digitais de 

comunicação, bem como para evitar a indesejável leitura do termo “virtual” como oposto ao real. 
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qualquer outra, uma vez que são pessoas que separam algum tempo em sua rotina 

para interagir com outros, discute-se problemas sociais, apresenta-se preferências 

políticas e estéticas. É verdade que as comunidades online propiciam uma experiência 

comunitária descontínua com o espaço, mas isso não implica a fuga da realidade, 

como atesta Rheingold (1993), por mais que eventualmente as pessoas adotem 

identidades e tratem de temas de modo que não fariam em ambientes off-line por 

conta de sanções sociais – cf. Noelle-Neumann – ou por não encontrar interlocutores 

interessados. As comunidades online foram descritas por Rheingold (1993) como 

espaços constituídos pela vontade e pelo prazer do encontro, ao invés de ser uma 

relação imperativa por qualquer necessidade. No livro seminal, o autor relata sua 

rotina diária de navegação em uma comunidade destacando que sua motivação era a 

possibilidade de conhecer pessoas e conversar sobre temas que dificilmente teria a 

oportunidade em situações presenciais. Conforme a conclusão de Matikainen (2015) 

as pessoas querem participar, produzir conteúdo especificamente, de comunidades 

online para interagir com outros.  

Neste sentido, Lemos (2002) entende as comunidades online como agregações 

orientadas pela partilha de interesse por parte de seus membros, sem 

constrangimentos impostos pelas limitações territoriais ou de fronteiras. O conceito 

formulado por Lemos (2002) para as comunidades existentes mediante as tecnologias 

digitais de comunicação enfatiza os indivíduos se reúnem na forma de uma 

comunidade motivados pela vontade sem que as distâncias físicas sejam consideradas 

impeditivas, destacando que nesta comunidade de pertencimento não mandatório, não 

imposta pela condição de nascimento, há que se estudar as motivações e os papeis 

desempenhados pelos sujeitos. Mas se a comunidade se desprende das fronteiras 

geográficas, não ocorre no vazio, se não em um espaço sócio tecnicamente construído 

na relação entre as pessoas e entre estas e os aparatos tecnológicos. 

Há que se destacar também que a constituição dos ambientes online, demanda 

também outra relação com o tempo. O otimista Rheingold (1993) argumenta que as 

comunidades online são uma possibilidade de viabilizar o contato entre pessoas que, 

em decorrência dos modos de vida contemporâneos, não gozam do tempo necessário 

para o encontro físico ou entre pessoas que não estão disponíveis para interações que 

demandam coincidência temporal. Em seu relato, pode-se dizer, etnográfico, o 

pesquisador relata a dedicação de ao menos duas horas por dia para a troca de 

mensagens com membros da comunidade da qual fazia parte. Tal prática demanda 
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alguma disciplina e vontade de dedicar tempo para isso e não raro desentendimentos e 

conflitos com seus familiares.  

A identificação de uma comunidade online, assim, nem sempre é perceptível 

mediante a investigação do espaço onde as interações se dão, eventualmente a 

identificação da existência de uma comunidade demanda a análise de um “território 

simbólico” (LEMOS, 2002) partilhado por um conjunto de pessoas, isto é, é 

necessário considerar os imaginários dos sujeitos envolvidos. Essa delimitação, 

mesmo que recorra a apenas certo sentimento de pertencimento, é importante para 

diferenciar as comunidades propriamente ditas de outros grupamentos que se 

configuram e não se entendem como comunidade.  

Desde 1993, Rheingold ressalta que é preciso cuidado para evitar confusões 

conceituais entre (a) a simples possibilidade técnica de comunicação entre as pessoas 

e (b) a formação de agrupamentos humanos que se reconhecem uns aos outros como 

parte de uma comunidade e que se importam com a preservação de certo modo de ser. 

Não se pode confundir a ferramenta que viabiliza as comunidades online com as 

comunidades propriamente ditas. Não obstante, Rheingold (1993) admite que a ideia 

de uma comunidade acessível através do computador pode fazer parecer que não 

ocorra o desenvolvimento de relações afetivas, mas que a prática tem demonstrado 

que as pessoas são capazes de um profundo engajamento uns com os outros, a ponto 

de dedicar muito do seu tempo para manter ativa a relação com essas pessoas. 

Castells (2001) explica que no primeiro momento, a formação de comunidades 

baseadas em comunicação online foi interpretada como o último passo de um 

processo histórico de separação entre a sociabilidade e o local, bem como havia uma 

expectativa de que a disseminação do uso da internet resultaria em isolamento social 

ou em comportamentos escapistas por parte de quem deseja fugir da realidade. 

Castells destaca que muito do assombro verificado no momento de surgimento da 

internet, e que permanece em alguns ambientes sociais, é explicado por uma 

observação limitada a poucos casos, falta de pesquisa empírica e uma posição 

ideológica que defende uma ideia histórica de comunidade harmônica como sendo a 

ideal.  

Neste sentido, Castells (2001) acaba por defender um conceito de comunidade 

que enfatize o entendimento destas como um ambiente oportuno para apoio entre seus 

membros. Ele entende que a análise das novas formas de sociabilidade online deveria 

enfatizar seu papel de suporte aos indivíduos e famílias e tirar a ênfase da cultura 
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gestada pela comunidade, bem como considerar que as comunidades podem ser 

constituídas tendo como base outros suportes materiais. Castells (2001) marca um 

momento importante nos estudos de sociedade e internet por propor que se entenda as 

comunidades online como redes. O autor argumenta que nem sempre se trata de 

comunidades, mas de redes que são estruturadas pelas escolhas pessoais a partir do 

suporte material da internet, particularmente sob a forma laços fracos em 

comunidades formadas a partir de interesses em comum. 

Comunidades formadas nestas condições teriam como funções principais a 

circulação de informações e o apoio social. Apesar de reconhecer a existência de 

casos que fogem a norma, Castells caracteriza as comunidades online como sendo 

efêmeras, com uma geometria e composição variando a depender dos interesses dos 

atores
34

. Os participantes seriam definidos basicamente a partir do tema central da 

comunidade. O autor cunha o termo individualismo em rede [networked 

individualism] para salientar a autonomia adquirida por cada indivíduo quanto as 

escolhas de ambientes nos quais se estar ou de conteúdo online que se consome. As 

redes resultantes das escolhas dos indivíduos são nomeadas pelo autor como 

comunidades especializadas, porque baseadas nos interesses dos sujeitos. Em que 

pese os custos baixos para entrar e extrema flexibilidade, essas comunidades são 

frágeis quanto às garantias de sua sobrevivência. 

Muitos dos argumentos de Castells sobre as comunidades online tem diálogo 

com os estudos desenvolvidos por Barry Wellman (1999). Na passagem do milênio, 

em 1999, Wellman publicou uma coletânea de 10 capítulos intitulada Networks in the 

Global Village na qual discute o modo como a experiência social da internet era 

percebida naquele momento. Wellman (1999) entende que as comunidades são redes 

constituídas por relações interpessoais que proporcionam aos seus membros uma 

experiência de sociabilidade, apoio social, garante a circulação de informação, de 

modo que as comunidades online poderiam ser entendidas como integradoras e 

promotoras da constituição de uma identidade. O autor considera o conceito 

tradicional de comunidade orgânica, constituída por laços fortes e geograficamente 

contida já não consegue explicar as novas formas de agrupamento das sociedades 

desenvolvidas. A internet não seria causa desse processo, mas uma consequência da 
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 Nas palavras do autor: “They are better understood as networks of sociability, with variable 

geometry and changing composition, according to the evolving interests of social actors and to the 

shape of the network itself” (CASTELLS, 2001, p. 130). 
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nova sociedade que teria sido gestada ao longo do tempo. Um novo modo de 

estruturação das relações sociais teria encontrado na internet um suporte material, tal 

fenômeno é definido por Wellman como individualismo em rede, conceito que orienta 

o trabalho de Castells sobre sociedade e internet. 

Particularmente em um dos capítulos da coletânea supracitada, Barry 

Wellman, em coautoria com Milena Gulia, destaca a importância das comunidades 

interpessoais como apoio social nos mais distintos problemas e dificuldades dos 

indivíduos, eventualmente essas necessidades seriam compradas no mercado ou 

fornecidas pelos governos, mas muito das necessidades dos humanos modernos 

seriam providos com custos mais baixos através das relações interpessoais. Quatro 

dimensões nos ajudariam a entender essas comunidades baseadas em redes pessoais: 

variedade [range], disponibilidade, densidade dos laços estabelecidos e a composição. 

A variedade indica o tamanho e a heterogeneidades das redes; a diversificação das 

redes apontaria para a existência de mais recursos disponíveis. A dimensão da 

disponibilidade trata do quanto os membros da rede estaria susceptível a receber 

informações sobre as necessidades dos outros. A densidade dos laços diz respeito ao 

questionamento se os membros da rede estão densamente unidos, ligados 

normativamente por um sentimento de obrigação, ou se os vínculos são esparsos e 

voluntariamente constituídos a partir de interesses comuns compartilhados. Por fim, a 

composição questiona o perfil dos membros da rede, tanto em variáveis como gênero, 

mas também a classe social, e suas implicações em termos de disposição para a ajuda 

de outros membros da rede (WELLMAN; GULIA, 1999). Conforme a precisa síntese, 

elaborada por Kaufman (2012), a internet oferece as condições materiais para a 

formação de comunidades mais amplas e mais diversificadas do que era possível 

antes. O aumento do tamanho e da diversidade dos membros que compõem as redes e, 

assim, as comunidades teriam como efeito o aumento da “sensação de proteção social 

e de pertencimento” (KAUFMAN, 2012, p. 212). 

Neste esteio e dentro da tradição dos estudos de Wellman e Castells, Raquel 

Recuero (2006) desenvolveu um dos conceitos de comunidade online com maior 

repercussão na academia brasileira. A autora entende que os ambientes estruturados 

pela comunicação digital podem serem considerados como uma comunidade a 

depender de como se dá as relações entre as pessoas. Esse conceito tem o mérito de 

destacar o elemento social como a dimensão definidora da ocorrência ou não de 

comunidades online. Recuero faz uma análise da formação de comunidades em torno 
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da produção e consumo de fotografias na plataforma Fotoblog e encontra três tipos de 

comunidades: as emergentes, as associativas e as híbridas. As comunidades 

emergentes apresentariam interação social mútua, laços relacionais, capital social 

diversificado e trocas comunicacionais. As comunidades associativas, por sua vez, 

apresentariam interação social reativa, laços associativos e capital social 

diversificado. Por fim, as comunidades híbridas apresentariam características de 

ambas as citadas anteriormente. 

As características das comunidades online vão depender, em grande parte, dos 

interesses de seus membros. Pensando especificamente as comunidades de leitores do 

jornalismo online, Edson Dalmonte (2009) trabalha o conceito de comunidades de 

experiência, entendidas como as comunidades que se formam para a leitura, 

ampliação dos argumentos apresentados e crítica dos conteúdos. Essas comunidades 

de leitores seriam interessantes, por parte dos jornais, porque permitem uma melhor 

compreensão das posições e preferências de seus leitores, enquanto viabiliza também 

a discussão dos conteúdos produzidos. Dalmonte (2009) argumenta, considerando a 

dinâmica de concorrência entre os jornais, que as comunidades de leitores agregam 

valor aos conteúdos dos jornais. Nessas comunidades, a experiência de consumo dos 

indivíduos é valorizada ao tempo em que estes passam a “colaborar com a divulgação 

do material em questão” (DALMONTE, 2009, p. 148). 

Enfim, a trajetória dos estudos que tratam das comunidades online é extensa e 

com muitos pontos a serem explorados, mas o presente tópico teve como objetivo 

apresentar sumariamente alguns dos principais autores e dos argumentos que 

historicamente tem tido influência dentro deste campo de estudos. Se ainda há muito 

que pode ser discutido, o percurso feito nos permite firmar posição de que as 

comunidades online podem ser definidas como o resultado do agrupamento de um 

conjunto de indivíduos ao longo do tempo suficiente para produzir uma cultura e uma 

identidade comunitária.  

As interações entre os membros da comunidade ocorrem de modo mediado 

pelas tecnologias digitais de comunicação, eventualmente deixando marcas e 

estabelecendo fronteiras nos ambientes digitais. Os membros das comunidades 

entendem-se como parte de um coletivo, não necessariamente orgânico como as 

comunidades tradicionais, orientado para as trocas simbólicas e o apoio aos seus 

membros. Em alguns casos, mas não necessariamente, as comunidades formalizam as 

relações a ponto de estabelecerem regras tácitas ou mesmo escritas de convivência, 
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bem como definem critérios para a admissão de alguém como membro da 

comunidade, mas essa não é característica definidora. As comunidades online seriam 

lugar para a partilha e busca por informações, mobilização em torno de causas 

comuns e gestação de uma identidade. As motivações para a participação das 

comunidades seriam justamente a busca pelos recursos que as comunidades oferecem 

para os seus membros. 

 

3.5. A comunidade de recepção da telenovela Velho Chico no Facebook e no 
WhatsApp 
 

3.5.1. O gosto por telenovela e a audiência de Velho Chico 
 

Desde o final de Avenida Brasil em 2012, as telenovelas da Rede Globo não 

têm conseguido emplacar grandes médias de audiência
35

. A cada telenovela que 

estreia no horário das 21h, há uma expectativa de resgatar altos índices de audiência 

para o horário. O primeiro capítulo de Velho Chico, que foi ao ar no dia 14 de março 

de 2016, atingiu picos de 37 pontos, configurando-se como a maior audiência de uma 

estreia de telenovela das 21h desde 2013. O primeiro capítulo foi marcado pela 

história da rivalidade entre o Coronel Jacinto de Sá Ribeiro e o Capitão Ernesto Rosa 

em Grotas de São Francisco, cidade fictícia do interior da Bahia. A estreia da trama 

também foi marcada pelas cenas de festa e romance vividos pelos personagens 

Afrânio e Iolanda em Salvador. Afrânio era filho do Coronel Jacinto e cursava a 

faculdade de direito em Salvador, onde conheceu Iolanda, uma cantora de origem 

espanhola, por quem se apaixonou. Viviam um tórrido e conturbado romance, já que 

sua mãe, Dona Encarnação, não aceitava Iolanda como companheira para o filho. O 

núcleo principal do elenco era composto por Rodrigo Santoro, Carol Castro, Selma 

Egrei, Tarcísio Meira, Rodrigo Lombardi, Fabíula Nascimento, Cyria Coentro e 

Chico Diaz. 

A primeira fase de Velho Chico tinha uma grande aposta: o retorno do ator 

Rodrigo Santoro para a teledramaturgia brasileira. Santoro interpretou Afrânio na 

                                                      
35

 Avenida Brasil foi escrita por João Emanuel Carneiro e exibida pela Rede Globo de 26 de março de 

2012 a 19 de outubro de 2012. Considerada um fenômeno de audiência da televisão brasileira, é um 

dos programas mais vendidos pela Globo ao exterior. Durante sua transmissão no Brasil alcançou 38,7 

pontos de média geral de audiência. Ver: Avenida Brasil – Memória Globo. Disponível em: 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/avenida-brasil/curiosidades.htm 

Acesso em: 10-05-2017. Ver: “A crise de audiência das novelas das nove da Globo”. Disponível em: 

http://sobretv.com.br/crise-audiencia-novelas-da-globo/  Acesso em: 10-05-2017. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/avenida-brasil/curiosidades.htm
http://sobretv.com.br/crise-audiencia-novelas-da-globo/
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juventude em Salvador e durante sua primeira fase como Coronel, após a morte de seu 

pai no final do primeiro capítulo da novela, o Coronel Jacinto, interpretado por 

Tarcísio Meira. Rodrigo Santoro é atualmente um dos atores brasileiros mais bem-

sucedidos. Sua última participação em um trabalho na Rede Globo havia sido em 

2012, na série As Brasileiras
36

. Seu último papel em uma telenovela brasileira havia 

sido em Mulheres Apaixonadas, novela de Manoel Carlos exibida no horário das 21h 

em 2003. A partir de 2006, principalmente com o papel na terceira temporada da série 

Lost (2004-2010)
37

, passou a se dedicar de forma mais intensa à sua carreira 

internacional, participando de séries e filmes, se afastando das telenovelas. O anúncio 

da volta de Rodrigo Santoro à Globo começou a circular desde outubro de 2015 e 

provocou grande expectativa
38

.  

Rodrigo Santoro não participava de uma telenovela havia 12 anos. Foi a 

convite do diretor artístico da trama, Luiz Fernando Carvalho, que aceitou o papel em 

Velho Chico. Santoro já havia trabalhado com o diretor Luiz Fernando Carvalho em 

um de seus últimos trabalhos de maior proeminência na Globo: as duas temporadas da 

minissérie Hoje é dia de Maria, produzida e exibida pela emissora em 2005. O 

Afrânio vivido por Rodrigo Santoro nos primeiros capítulos de Velho Chico aparecia 

em cenas de deslumbramento, conflito e paixão. Logo no primeiro capítulo, as cenas 

de sexo protagonizadas por ele e a atriz Carol Castro, que interpretou a cantora 

Iolanda durante a primeira fase da novela, movimentaram os comentários dos 

telespectadores na internet
39

. Nos capítulos subsequentes, Santoro interpretou mais 

cenas de romance, dessa vez com a atriz estreante Marina Nery, na pele da 

personagem Leonor, com quem o já coronel Afrânio se casa e tem dois filhos, Maria 

Tereza e Martim. Rodrigo Santoro permaneceu na trama como Afrânio apenas por um 

mês, quando o coronel, já mais velho, passou a ser interpretado pelo ator Antônio 

Fagundes até o fim da novela.   

                                                      
36

 Série produzida pela Rede Globo sob a direção geral de Daniel Filho, exibida em 22 episódios, de 

fevereiro a junho de 2012. A participação do ator Rodrigo Santoro aconteceu no episódio 9 (“A 

indomável do Ceará”), no qual interpretou o personagem Carioca.   
37

 Rodrigo Santoro aparece em sete episódios da terceira temporada da série Lost (2004-2010) 

interpretando o personagem Paulo.   
38

 Ver: “Globo confirma Rodrigo Santoro na novela „Velho Chico‟”. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/entretenimento/globo-confirma-rodrigo-santoro-na-novela-velho-chico/ Acesso 

em: 11-05-2017.  
39

 Ver: “Cena de sexo entre Carol Castro e Rodrigo Santoro esquenta estreia de 'Velho Chico'”. 

Disponível em: http://www.correio24horas.com.br/single-entretenimento/noticia/cena-de-sexo-entre-

carol-castro-e-rodrigo-santoro-esquenta-estreia-de-velho-

chico/?cHash=e72e9b91a1f588574e0fde71bce79ae2 Acesso em: 11-05-2017. 

http://veja.abril.com.br/entretenimento/globo-confirma-rodrigo-santoro-na-novela-velho-chico/
http://www.correio24horas.com.br/single-entretenimento/noticia/cena-de-sexo-entre-carol-castro-e-rodrigo-santoro-esquenta-estreia-de-velho-chico/?cHash=e72e9b91a1f588574e0fde71bce79ae2
http://www.correio24horas.com.br/single-entretenimento/noticia/cena-de-sexo-entre-carol-castro-e-rodrigo-santoro-esquenta-estreia-de-velho-chico/?cHash=e72e9b91a1f588574e0fde71bce79ae2
http://www.correio24horas.com.br/single-entretenimento/noticia/cena-de-sexo-entre-carol-castro-e-rodrigo-santoro-esquenta-estreia-de-velho-chico/?cHash=e72e9b91a1f588574e0fde71bce79ae2
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Apesar da expectativa do potencial da trama como resgatadora das audiências 

para a faixa de horário e do alvoroço provocado pela novela em seus primeiros 

capítulos, Velho Chico foi perdendo popularidade e não terminou como uma novela 

marcada por altos índices de audiência. Durante o período em que foi ao ar, Velho 

Chico chegou a perder a primeira posição no ranking dos programas mais assistidos 

da Globo para a então “novela das seis”
40

, ficando inclusive, em alguns momentos, 

atrás da então “novela das sete”
41

 em algumas medições diárias de audiência
42

, o que 

é algo difícil de ocorrer, dado que a famosa “novela das nove” se trata do principal 

produto audiovisual produzido e transmitido pela Rede Globo. Velho Chico fechou 

com média geral de 29 pontos em audiência, um ponto a mais que a antecessora, A 

Regra do Jogo, que fechou com 28 pontos, mas longe da possibilidade de ser 

considerada como um sucesso de audiência. 

Uma das explicações para a perda da popularidade de Velho Chico foi a 

concorrência com a emissora RecordTV, que exibia a segunda temporada da 

telenovela bíblica Os Dez Mandamentos
43

. Apesar de não ser exibida exatamente no 

mesmo horário (Os Dez Mandamentos era transmitida a partir das 20:30 e Velho 

Chico em torno de 21:15), a popularidade da telenovela bíblica poderia ocasionar ao 

menos a perda dos minutos iniciais dos capítulos da trama exibida pela Globo para os 

telespectadores que desejavam assistir às duas telenovelas. 

A novela imediatamente anterior a Velho Chico foi A Regra do Jogo, de João 

                                                      
40

 De acordo com os dados de audiência aferidos pela Kantar IBOPE Media, a novela Êta Mundo Bom 

(2016), de Walcyr Carrasco, esteve na primeira colocação do ranking consolidado dos dez programas 

de maior audiência de cada emissora em vários momentos durante sua exibição, principalmente nos 

meses finais da trama exibida no horário das 18h, julho e agosto de 2016. Um exemplo pode ser 

verificado no ranking da semana compreendida entre 04/07/2016 e 10/07/2016, em que Êta Mundo 

Bom (2016) aparece em primeiro lugar e Velho Chico (2016) em segundo. O ranking está disponível 

em: https://www.kantaribopemedia.com/dados-de-audiencia-nas-15-pracas-regulares-com-base-no-

ranking-consolidado-0407-a-1007-2/ Acesso em: 14/05/2017. 
41

 A novela Haja Coração (2016), de Daniel Ortiz, chegou a ocupar posição melhor do que a novela 

Velho Chico (2016) no ranking consolidado dos dez programas de maior audiência, em vários 

momentos durante sua exibição.  Os dados de audiência são aferidos pela Kantar IBOPE Media. Um 

exemplo pode ser verificado no ranking da semana compreendida entre 18/07/2016 e 24/07/2016, em 

que Êta Mundo Bom (2016) aparece em primeiro lugar entre as novelas mais assistidas, Haja Coração 

(2016) em segundo e Velho Chico (2016) em terceiro. O ranking está disponível em: 

https://www.kantaribopemedia.com/dados-de-audiencia-nas-15-pracas-regulares-com-base-no-ranking-

consolidado-1807-a-2407/ Acesso em: 14/05/2017.  
42

 Ver: “'Velho Chico' decepciona por baixa audiência e fica atrás de novela das seis”. Disponível em: 

http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/fernando-oliveira/2016/04/10001716-velho-chico-decepciona-por-

baixa-audiencia-e-fica-atras-de-novela-das-seis.shtml Acesso em: 11-05-2017. 
43

 Os Dez Mandamentos foi uma telenovela brasileira baseada na história bíblica do povo hebreu, 

produzida e exibida pela RecordTV em duas temporadas. A primeira temporada foi exibida entre 

março e novembro de 2015, a segunda temporada foi transmitida entre abril e julho de 2016. Bateu 

recordes de audiência em relação às médias alcançadas pela emissora, o que motivou a produção de 

versões para o cinema e para o teatro.     

https://www.kantaribopemedia.com/dados-de-audiencia-nas-15-pracas-regulares-com-base-no-ranking-consolidado-0407-a-1007-2/
https://www.kantaribopemedia.com/dados-de-audiencia-nas-15-pracas-regulares-com-base-no-ranking-consolidado-0407-a-1007-2/
https://www.kantaribopemedia.com/dados-de-audiencia-nas-15-pracas-regulares-com-base-no-ranking-consolidado-1807-a-2407/
https://www.kantaribopemedia.com/dados-de-audiencia-nas-15-pracas-regulares-com-base-no-ranking-consolidado-1807-a-2407/
http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/fernando-oliveira/2016/04/10001716-velho-chico-decepciona-por-baixa-audiencia-e-fica-atras-de-novela-das-seis.shtml
http://f5.folha.uol.com.br/colunistas/fernando-oliveira/2016/04/10001716-velho-chico-decepciona-por-baixa-audiencia-e-fica-atras-de-novela-das-seis.shtml
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Emanuel Carneiro, mesmo autor de Avenida Brasil, exibida em 2012. A Regra do 

Jogo contou com 167 capítulos, exibidos entre 31 de agosto de 2015 e 11 de março de 

2016. A trama principal era centrada na história de Romero Rômulo, um ex-vereador 

que se fazia de “herói do povo” mas era membro da maior facção criminosa do país. 

Era uma novela bastante urbana, ambientada no Rio de Janeiro, cujo mote principal 

era o combate aos crimes promovidos pela “Facção”, a investigação acerca dos 

envolvidos e a perseguição a seus líderes para uma consequente desarticulação do 

esquema criminoso. Tratava-se de um conflito policial recheado com histórias de 

romance. A proposta era de uma narrativa de ação, bem diferente da trama que a 

sucedeu. 

Quando Velho Chico começou, em março de 2016, os telespectadores que 

gostavam de A Regra do Jogo tiveram bastante dificuldade de adaptação. A proposta 

era bem diferente do que vinha sendo produzido há muito tempo no mesmo horário. O 

cenário era rural, a cidade era fictícia e os temas principais que circundavam a trama 

estavam relacionados à questão agrária. O retorno da ruralidade ao horário nobre foi 

na verdade uma aposta da Rede Globo na busca por aumentar os índices de audiência 

para o horário. A proposta era resgatar uma história mais tranquila, tendo como 

referência grandes sucessos da década de 1990 como Renascer (1993), O Rei do 

Gado (1996-1997) e Terra Nostra (1999-2000), todos escritos por Benedito Ruy 

Barbosa
44

. 

A mudança brusca de uma trama eminentemente urbana para uma narrativa 

rural tornou a transição mais difícil para muitos dos telespectadores que faziam parte 

dos grupos online, visto que muitos se desinteressaram pela temática e deixaram de 

participar dos grupos. Para aqueles que acompanhavam A Regra do Jogo, a 

comparação se tornou inevitável, principalmente nos grupos para discussão de Velho 

Chico que haviam sido formados com os membros dos grupos anteriores de 

telespectadores de A Regra do Jogo. No Facebook, durante os últimos dias de 

exibição da telenovela A Regra do Jogo, os administradores passaram a divulgar com 

frequência um novo grupo criado para a discussão de Velho Chico. O convite foi 

inclusive fixado no texto de descrição do grupo (Figura 5: ). Já o grupo “oficial” para 

discussão de A Regra do Jogo formado no WhatsApp pelos mesmos administradores 

                                                      
44

 Ver: “Novelas erram ao ignorar o Brasil rural, diz nova aposta da Globo”. Disponível em: 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/novelas-erram-ao-ignorar-interior-do-brasil-diz-eleita-da-

globo--9440#ixzz4hYXhvFfh Acesso em: 19-05-2017. 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/novelas-erram-ao-ignorar-interior-do-brasil-diz-eleita-da-globo--9440#ixzz4hYXhvFfh
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/novelas-erram-ao-ignorar-interior-do-brasil-diz-eleita-da-globo--9440#ixzz4hYXhvFfh
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do maior grupo de Facebook sobre a novela teve seu título alterado e passou, 

automaticamente, a ser dedicado à discussão de Velho Chico. No entanto, muitos de 

seus membros, ao não se adaptarem à nova trama das 21h, foram aos poucos deixando 

o grupo, o que com o tempo o tornou inativo. Mais tarde, novos grupos para discussão 

específica de Velho Chico foram criados no WhatsApp, com novos membros, 

diferentes daqueles que faziam parte do grupo de A Regra do Jogo. Os grupos eram 

divulgados dentro das comunidades de Facebook, agregavam bastante membros e 

possuíam uma movimentação intensa. No entanto, apesar de Velho Chico ter fechado 

com média de audiência um ponto à frente de sua antecessora, a adesão a grupos 

online sobre a novela A Regra do Jogo foi maior: no Facebook, o maior grupo 

formado para a discussão sobre A Regra do Jogo conseguiu agregar 15.083 membros 

ao final da exibição da novela
45

, já o maior grupo formado para a discussão sobre 

Velho Chico agregou 7.680 membros ao final de sua exibição
46

.  

 

 

Figura 5: Descrição do maior grupo formado no Facebook para discussão sobre a 

telenovela A Regra do Jogo (2015-2016), fixada durante o período de exibição de 

seus últimos capítulos. 

 

Mas as razões para o declínio nas médias de audiência de Velho Chico não são 

apenas extrínsecas. A telenovela também foi criticada pelo ritmo lento, pela falta de 

romance e pela caracterização dos ambientes e personagens na terceira fase da 

                                                      
45

 Dados retirados do Facebook em 12-03-2016. O último capítulo da novela foi exibido no dia 11-03-

2016. 
46

 Dados retirados do Facebook em 04-10-2016. O último capítulo da novela foi exibido no dia 30-09-

2016. 
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história, que supostamente se passava em um contexto contemporâneo. Nos grupos de 

Facebook e WhatsApp analisados neste estudo, comentários negativos sobre o 

figurino e as ambientações da história eram muito comuns. Alguns membros dos 

grupos chegaram a caracterizar os personagens e ambientes como “sujos” e 

“encardidos”, visto que os personagens aparentavam estar constantemente suados. 

Para Rômulo, participante de nossa pesquisa e administrador do Grupo 1, esses foram 

também os motivos que levaram a uma menor movimentação dentro do grupo que 

criou no Facebook para discussão sobre Velho Chico, comparado ao engajamento dos 

membros dos grupos das telenovelas Império (2014-2015) e A Regra do Jogo (2015-

2016), dos quais foi também criador e administrador. 

 

“Velho Chico desagradou pela imagem sépia e o excesso de drama. Por isso 

as pessoas ficaram desinteressadas em comentar a trama. (...) Faltou humor, 

e faltou uma trama mais simples. Com uma imagem tradicional, e com uma 

linguagem mais cativante. Velho Chico abusou do drama, de diálogos muito 

longos. Isso cansou o público.” (sic.) (Rômulo, 19 anos, Grupo 1)          

 

Esses e outros motivos possivelmente provocaram uma rejeição por parte de 

uma parcela dos telespectadores, o que levou executivos da Rede Globo a solicitar 

alterações relativas à narrativa e figurinos ao autor, Benedito Ruy Barbosa, e ao 

diretor artístico da trama, Luiz Fernando Carvalho
47

. A solicitação não agradou o 

diretor Luiz Fernando, que resistiu à realização de mudanças em seu trabalho
48

. Essa 

negociação entre os gestores da emissora e os criadores da telenovela, medida pelos 

índices de audiência, remonta a uma relação comercial estabelecida por meio da 

telenovela que tem início na década de 1970. De acordo com Souza (2004), a partir 

dos anos 1970, as telenovelas superaram a audiência dos populares programas de 

auditório, posição que teria despertado a atenção dos gestores e do mercado 

publicitário, mas também da ditadura militar. A estrutura básica de programação e 

temáticas das telenovelas que vigoram ainda hoje na TV Globo teria surgido neste 

momento: “O número de telenovelas diárias, assim como os horários, o público 

específico, o enfoque a ser dado, o número ideal de capítulos, a duração ideal do 
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 Ver: “Insatisfeita, cúpula da Globo encomenda mudanças em Velho Chico”. Disponível em: 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/insatisfeita-cupula-da-globo-encomenda-mudancas-em-

velho-chico--11047#ixzz4go7GhBok Acesso em: 11-05-2017. 
48

 Ver: “Diretor de Velho Chico rejeita mudanças e cria impasse na Globo”. Disponível em: 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/diretor-de-velho-chico-rejeita-mudancas-e-cria-impasse-

na-globo--11122#ixzz4go7Z25Cf Acesso em: 11-05-2017. 

http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/insatisfeita-cupula-da-globo-encomenda-mudancas-em-velho-chico--11047#ixzz4go7GhBok
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/insatisfeita-cupula-da-globo-encomenda-mudancas-em-velho-chico--11047#ixzz4go7GhBok
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/diretor-de-velho-chico-rejeita-mudancas-e-cria-impasse-na-globo--11122#ixzz4go7Z25Cf
http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/novelas/diretor-de-velho-chico-rejeita-mudancas-e-cria-impasse-na-globo--11122#ixzz4go7Z25Cf
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capítulo diário” (SOUZA, 2004, p. 184). A Globo passaria então a investir 

preferencialmente na faixa de horário entre 18h e 22h por conta de sua maior 

rentabilidade.  

Ao serem questionados sobre o porquê de Velho Chico não ter sido um grande 

sucesso em termos de audiência, alguns participantes desta pesquisa também 

apontaram as características do trabalho do autor e do diretor da novela, mas 

destacaram que, para eles, a falta de popularidade se deu por conta de uma 

incompreensão por parte do público a respeito do trabalho artístico que envolvia a 

produção da telenovela, conforme pode ser verificado nas falas a seguir:  

 

“Primeiro, o público da novela das 21:00 prefere novelas urbanas, a 

sociedade mudou com o passar dos anos e uma novela rural talvez não 

agrade mais esse público. Segundo, as obras do autor Benedito Rui Barbosa 

são mais lentas, o diretor quando pega uma obra do Benedito, ele explora 

demais a obra, então tende ser mais lenta uma novela dele e isso não agrada 

o público que quer algo mais dinâmico. Terceiro, o jeito como o Luiz 

Fernando dirige é algo inovador e acho q o público não vê por esse lado, os 

atores sempre estão chorando, de alegria ou tristeza, a tomada das cenas são 

diferentes, inovadoras, são amareladas as cenas das novelas, por exemplo, a 

cidade onde passa a novela é como se fosse uma cidade de conto de fadas, 

uma cidade na imaginação das pessoas e acredito que o público não 

acostumou com isso, é como se fosse uma obra-de-arte, e o público hoje quer 

é ação, independente qual termo for essa ação.” (sic.) (Zelão, 44 anos, 

Grupo 2)   

 
“A primeira fase simplesmente me arrebatou! Não houve um dia no qual eu 

não tenha me emocionado. Muitas vezes cheguei as lágrimas. Foi incrível. 

Na troca de fase demorei um pouco pra me adaptar mas com o passar do 

tempo fui gostando. Houve um período meio massante, a trama demorou a se 

desenrolar, meio cansativo até mas.... falando de um modo geral, eu amei a 

novela. Acho que ela realmente não era pra todo público. Os telespectadores 

estão mais acostumados com estórias do dia a dia, eixo Rio-SP, talvez por 

isso tenha recebido muitas críticas.” (sic.) (Louisa, 42 anos, Grupo 1) 

        

Velho Chico é mais uma obra fruto da parceria entre Benedito Ruy Barbosa e 

Luiz Fernando Carvalho. Benedito Ruy Barbosa foi autor de grandes marcos da 

teledramaturgia brasileira como Pantanal (1990), telenovela exibida pela extinta Rede 

Manchete, e Renascer (1993), exibida pela Rede Globo. Benedito Ruy Barbosa 

começou a trabalhar no campo das telenovelas na década de 1960. Desde esta fase, o 

autor teria apresentado as marcas autorais que até hoje o distinguem, a saber, “a 

presença da realidade brasileira por meio de personagens que pudessem representar os 

problemas sociais do País” (SOUZA, 2004, p. 182). Sua primeira novela exibida pela 
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Rede Globo foi Meu Pedacinho de Chão (1971-1972), que foi produzida e exibida 

inicialmente pela TV Cultura, a emissora pública do estado de São Paulo. Diante do 

sucesso e da audiência inesperada que a telenovela alcançou, passou a ser exibida 

também pela TV Globo. Meu Pedacinho de Chão (1971-1972) era uma trama rural de 

finalidade educativa. Foi a primeira telenovela educativa de sucesso e a primeira 

“novela das seis” exibida pela Globo. Em 2014 foi realizado um remake da 

telenovela, exibida também no horário das 18h pela Rede Globo.  

Até meados dos anos 1980, Benedito Ruy Barbosa era reconhecido por sua 

habilidade para fazer adaptações para o horário das 18h. Ele já trabalhou em 16 

telenovelas na Rede Globo como autor principal, das quais 11 foram exibidas no 

horário das 18h e cinco no horário das 20h/21h. A primeira “novela das oito” escrita 

por Benedito Ruy Barbosa foi Renascer (1993), uma novela que marcou época e 

serviu como entrada definitiva do autor no rol dos grandes autores de telenovelas.  

As narrativas construídas por Barbosa costumam se centrar em histórias de 

sagas familiares e explorar o universo rural brasileiro, exaltando a diversidade cultural 

e expondo conflitos relativos à questão agrária no Brasil. Souza (2004) sintetiza que 

Benedito esteve sempre envolvido com questões políticas e sociais e, de um modo 

especial, com a questão agrária, tema que aparece em Renascer (1993) e ganha força 

em O Rei do Gado (1996-1997). Segundo Souza (2004), Benedito entendia que seu 

estilo era realista, apesar de lidar com muitas adaptações de obras literárias. O 

realismo das novelas, nomeadamente quanto a sua disposição para abordar os 

problemas sociais e políticos do Brasil, viria a ser um dos principais critérios, 

empregados pela crítica, para reconhecer as produções de telenovelas. O realismo das 

histórias - ou a disposição para tratar dos problemas do cidadão comum - foi 

empregado como régua para o elogio ou a crítica de autores pelo menos desde a 

década de 1970 (SOUZA, 2004). 

Das 16 novelas de Benedito Ruy Barbosa na Rede Globo, seis tiveram Luiz 

Fernando Carvalho como diretor artístico. Luiz Fernando Carvalho é um diretor 

reconhecido por ter uma forte relação com a literatura. Ele já atuou em diversas 

adaptações de obras literárias para a televisão, como, por exemplo, as minisséries: 

Grande Sertão: Veredas (1985), do escritor Guimarães Rosa; Riacho Doce (1990), do 

romance homônimo de José Lins do Rego; Os Maias (2001), minissérie inspirada na 

obra homônima de Eça de Queiroz; A Pedra do Reino (2007), de Ariano Suassuna; 

Capitu (2008), baseado na personagem de Dom Casmurro, obra do escritor Machado 
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de Assis; Correio Feminino (2013), microssérie baseada em crônicas escritas por 

Clarice Lispector e apresentada como um quadro no Fantástico em 2013. As 

adaptações literárias também resultaram em telenovelas, como:  Helena (1987), de 

Machado de Assis, produzida e exibida pela extinta Rede Manchete; e Tieta (1989), 

baseada no romance do escritor Jorge Amado. Seu último trabalho de adaptação da 

literatura para a televisão foi a minissérie Dois Irmãos, baseada no romance 

homônimo de Milton Hatoum, produzida e exibida pela Rede Globo de 9 a 20 de 

janeiro de 2017. Velho Chico e Dois Irmãos foram seus últimos trabalhos na Rede 

Globo, empresa com a qual o diretor manteve um vínculo que durou mais de 30 anos.  

Em fevereiro de 2017, a Rede Globo comunicou que, em comum acordo com 

Luiz Fernando Carvalho, foi decidido que o seu contrato não seria renovado, mas que 

o diretor continuaria atuando de forma independente em alguns trabalhos da casa
49

. 

Apesar da motivação não ter sido amplamente divulgada, dentre as questões 

apontadas como possível causa para a tomada dessa decisão estão os desgastes entre 

os executivos da emissora e o trabalho de direção de Luiz Fernando Carvalho, 

principalmente com a resistência do diretor em atender às solicitações de mudança na 

direção artística de Velho Chico
50

. 

Em seu estudo sobre a representação do popular na telenovela Renascer 

(1993), primeira novela de Benedito Ruy Barbosa a ser veiculada no horário das 20h e 

primeiro trabalho de Luiz Fernando Carvalho como diretor geral em uma novela da 

Rede Globo, Souza (2004) afirma que Barbosa e Carvalho marcaram aquele momento 

da teledramaturgia brasileira, constituindo-se como “representantes de um novo modo 

de fazer telenovela” (SOUZA, 2004, p. 267). Para a autora, ainda que o escritor seja a 

figura central no que diz respeito a autoria de uma telenovela, uma investigação 

focada no exame das representações precisa lidar com o trabalho do autor e do diretor 

em conjunto, considerando a importância do ofício do diretor na conformação de uma 

linguagem específica para narrar a história a partir da gramática televisiva. De acordo 

com Souza (2004), “a preocupação dos diretores com a construção de uma linguagem 

própria da telenovela, também, traduz um dos temas do campo presentes nas disputas 

em torno de critérios de consagração e reconhecimento” (SOUZA, 2004, p. 217). Em 

                                                      
49

 Ver: “Contrato de Luiz Fernando Carvalho não é renovado”. Disponível em: 

http://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/noticia/2017/02/depois-de-30-anos-contrato-de-luiz-

fernando-carvalho-chega-ao-fim-e-nao-e-renovado-na-globo.html Acesso em: 14-05-2017. 
50

 Ver: “Desgastes internos motivaram saída de Luiz Fernando Carvalho da Globo”. Disponível em: 

http://telepadi.com.br/desgastes-de-bastidores-motivaram-fim-do-contrato-do-diretor-de-dois-irmaos-

na-globo/ Acesso em: 14-05-2017. 

http://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/noticia/2017/02/depois-de-30-anos-contrato-de-luiz-fernando-carvalho-chega-ao-fim-e-nao-e-renovado-na-globo.html
http://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/noticia/2017/02/depois-de-30-anos-contrato-de-luiz-fernando-carvalho-chega-ao-fim-e-nao-e-renovado-na-globo.html
http://telepadi.com.br/desgastes-de-bastidores-motivaram-fim-do-contrato-do-diretor-de-dois-irmaos-na-globo/
http://telepadi.com.br/desgastes-de-bastidores-motivaram-fim-do-contrato-do-diretor-de-dois-irmaos-na-globo/
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seu trabalho analítico, a autora parte do estudo da trajetória dos dois profissionais a 

fim de compreender o modo como são construídas as marcas de autoria empregadas 

em suas produções. Souza (2004) utiliza o conceito de campo e parte de um olhar 

histórico, com o objetivo de problematizar as relações entre o modo de fazer 

telenovela, a trajetória dos produtores e a representação do popular na televisão 

brasileira da década de 1990. 

As marcas de autoria são constantemente acionadas pela audiência durante a 

experiência de consumo de uma telenovela. O reconhecimento dessas marcas por 

parte do público faz parte do processo interpretativo dos elementos que compõem a 

narrativa. De acordo com Souza (2014), “o lugar dos criadores das telenovelas e das 

empresas produtoras é, pois, um elemento que impregna o imaginário do 

telespectador na experiência de recepção” (SOUZA, 2014, p. 14). Durante a pesquisa 

etnográfica realizada para fins deste estudo, foi possível observar a referência a 

Benedito Ruy Barbosa e Luiz Fernando Carvalho em vários momentos dentro das 

comunidades. Ocorreram, por exemplo, comparações com trabalhos anteriores tanto 

de Benedito Ruy Barbosa quanto de Luiz Fernando Carvalho, como a comparação 

com a novela O Rei do Gado (1996-1997), escrita por Barbosa e dirigida por 

Carvalho; e com a minissérie Hoje é Dia de Maria (2005), dirigida por Carvalho, por 

conta da estética adotada pela novela.  

Além dos comentários observados nos grupos online, várias respostas das 

entrevistas realizadas também continham referências aos nomes e características dos 

trabalhos do autor e do diretor. Vale ressaltar que em nenhum momento foi solicitado 

ou questionado aos informantes sobre aspectos referentes ao autor ou diretor da 

novela. Todas as citações a Benedito Ruy Barbosa e Luiz Fernando Carvalho durante 

as entrevistas foram espontâneas. Na maioria dos casos, elas parecem ter sido 

utilizadas como marcações de conhecimento do campo e como forma de reivindicar 

para si uma posição de apreciador que extrapola o texto mediado pela televisão, no 

esforço de reconhecer o processo de criação da obra. A referência ao trabalho de 

Barbosa e Carvalho parece servir também como elemento de avaliação e 

comprovação da qualidade do produto audiovisual. Os trechos transcritos abaixo são 

respostas a perguntas como “O que você achou da novela?” “Como descobriu o grupo 

e por que quis participar?” e são exemplos claros desse fenômeno, que é parte da 

recepção do texto. 
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“Pra começar, as obras do autor Benedito Rui Barbosa são sempre boas e 

com a direção do Luiz Fernando melhor ainda. Gostei demais pq abrangeu 

um assunto que sempre tem nas obras do Benedito que é a questão da terra, 

seja agrária, de latifundiários, de um pequeno produtor e isso é até fácil de 

entender seja qual pessoa ver a novela, é tratado da maneira mais simples e 

o jeito que o Luiz Fernando dirige é único” (sic.) (Zelão, 44 anos, Grupo 2) 

 

“eu não assistia nenhuma novela acho que havia uns dez anos. Porém, nas 

minhas férias em fevereiro, vi as chamadas de Velho Chico e em se tratando 

de uma novela do Benedito Rui Barbosa, resolvi assistir. Fiquei apaixonada 

pela trama (…) pra mim que adoro ler e gosto deste mundo mais lírico, foi 

uma experiência maravilhosa” (sic.) (Louisa, 42 anos, Grupo 1) 

 

“vi que Velho Chico era do Benedito (um cara com renome da TV brasileira) 

e dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho, um dos meus cineastas favoritos (o 

cara faz do ordinário, algo poético), é deveras lindo seus trabalhos mesmo. 

Vi os primeiros episódios e resolvi continuar. Não me arrependi. Hoje, com o 

fim, afirmo ser a melhor obra que assisti na TV brasileira na minha vida 

(obviamente não vi muita coisa), mas, compartilhando com tantas pessoas, 

Velho Chico trouxe tantos méritos estéticos que, pow, aumentou o nível. (...) 

vi que eram profissionais de peso. Pessoas de talento no meio artístico. E, 

convenhamos, só pelos 3 primeiros capítulos já sabíamos que não estávamos 

diante de uma novela qualquer”. (sic.) (Walter, 19 anos, Grupo 2) 

 

 

Como é possível notar, as falas transcritas acima apresentam um 

reconhecimento do trabalho do autor e do diretor a partir da trajetória deles. Louisa, 

Walter e Zelão, por exemplo, afirmam ter se interessado pela novela Velho Chico 

mesmo antes do início de sua exibição, por conta do autor e do diretor da novela. Ao 

afirmarem que “as obras do autor Benedito Rui Barbosa são sempre boas e com a 

direção do Luiz Fernando melhor ainda”, e “vi que Velho Chico era do Benedito (um 

cara com renome da TV brasileira) e dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho, um dos 

meus cineastas favoritos (o cara faz do ordinário, algo poético)” as fala de Zelão e de 

Walter convocam, historicamente, outros trabalhos realizados pela dupla como forma 

de referendar a relação positiva que eles próprios constroem com a telenovela Velho 

Chico. Além disso, Zelão demonstra conseguir identificar o percurso do autor e os 

temas recorrentes em suas obras, que é a questão agrária no Brasil, como visto 

anteriormente. Vale lembrar que Zelão, um dos sujeitos de nossa pesquisa, diz ser um 

grande fã de telenovelas de época e das temáticas rurais, não se interessando por 

novelas que estejam fora desse perfil. O próprio personagem escolhido por ele para 

sua identificação na pesquisa se trata de um personagem de Benedito Ruy Barbosa
51

.  

                                                      
51

 Nome fictício escolhido pelo entrevistado para caracterizá-lo na pesquisa. Refere-se ao personagem 

Zelão, de Meu Pedacinho de Chão (2014). 
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A fala de Louisa, por sua vez, ressalta as estratégias da emissora para a 

construção prévia de vínculos de uma telenovela com sua possível (e imaginada) 

audiência. Louisa afirma ter passado muitos anos sem assistir uma novela, mas 

decidiu assistir Velho Chico por conta das chamadas veiculadas na televisão e por 

saber, de antemão, que se tratava de uma novela de Benedito Ruy Barbosa. Para 

Souza (2014), as informações sobre o escritor autor que são disseminadas na mídia 

fazem parte de um sistema de preparação para cada nova telenovela que estreia. Ao 

fazer isso, a emissora remonta uma série de enunciados a respeito do autor que são 

acessados pelo telespectador ao avaliar, previamente, as possibilidades de 

acompanhar uma determinada narrativa. Louisa ainda torna evidente em sua fala a 

forma como a trajetória e as marcas do trabalho do diretor da telenovela dialogam 

com sua experiência de recepção a partir de seus gostos pessoais. Como dito 

anteriormente, o trabalho de direção de Luiz Fernando Carvalho tem sua trajetória 

marcada por uma forte relação com a literatura. As referências literárias estão bastante 

presentes em seus trabalhos, mesmo naqueles que não se tratam de adaptações diretas 

de obras da literatura para a televisão. Louisa afirma que ama ler e gosta “desse 

mundo mais lírico”, o que despertou seu interesse por Velho Chico e contribuiu para a 

construção de uma relação positiva com a telenovela – vale lembrar que o nome que 

escolheu para sua identificação não se refere a uma personagem de telenovela, mas de 

um livro que ela havia lido recentemente
52

.  

Walter, Rômulo e Zelão também deixam transparecer o reconhecimento das 

marcas do trabalho de Luiz Fernando Carvalho em suas falas, ainda que estas marcas 

sejam destacadas como um aspecto negativo, como é o caso da avaliação de Rômulo 

sobre a popularidade de Velho Chico, conforme é possível notar nos seguintes 

fragmentos destacados dos trechos das falas transcritas acima: 

   

“Velho Chico desagradou pela imagem sépia e o excesso de drama. (...) 

faltou uma trama mais simples. Com uma imagem tradicional, e com uma 

linguagem mais cativante. (...)” (Rômulo, 19 anos, Grupo 1) 

 

“(...) o cara faz do ordinário, algo poético (...)” (Walter, 19 anos, Grupo 2) 

 

“(...) a tomada das cenas são diferentes, inovadoras, são amareladas as 

cenas das novelas, por exemplo, a cidade onde passa a novela é como se 

fosse uma cidade de conto de fadas (...)” (Zelão, 44 anos, Grupo 2)  

                                                      
52

 O nome fictício escolhido pela entrevistada para caracterizá-la na pesquisa refere-se à personagem 

Louisa Clark, do livro Como eu era antes de você, de Jojo Moyes. 
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Todas as referências utilizadas por esses indivíduos dizem respeito ao modo 

como assumem seus gostos enquanto sujeitos consumidores de um produto 

audiovisual, o que implica na performance de gosto que adotam para si, seja fora da 

comunidade de recepção da telenovela ou mesmo dentro dela, como uma forma de se 

distinguirem dos demais membros do grupo. É interessante notar que vários desses 

telespectadores assumem gostar de Velho Chico por não se tratar de “uma novela 

qualquer”, como afirma Walter. Parece haver uma preocupação em dissociar o gosto 

por Velho Chico do gosto pelo gênero telenovela. 

Partindo da perspectiva adotada por Bourdieu em A distinção: crítica social 

do julgamento (2007) é possível problematizar a preocupação demonstrada pelos 

participantes da pesquisa com relação aos gostos que demonstram ter. Bourdieu 

(2007) conceitua que a distinção social promovida pelo gosto é um importante 

marcador de classe social. As pessoas modelariam a expressão de suas preferências - 

estéticas, poderíamos dizer - como um marcador social de pertencimento a uma 

determinada classe ou grupo social. Nas palavras do autor: “o gosto classifica aquele 

que procede à classificação: os sujeitos sociais distinguem-se pelas distinções que eles 

operam entre o belo e o feio, o distinto e o vulgar” (BOURDIEU, 2007, p. 13). Essas 

operações de gosto seriam um indicador da “posição desses sujeitos nas classificações 

objetivas” (BOURDIEU, 2007, p. 13), a exemplo da classe social da qual este sujeito 

é parte. 

Não se trata apenas de identificar a posição social do sujeito, mas também de 

hierarquizar os sujeitos. O gosto das pessoas seria julgado - no sentido de avaliado, 

considerado - para a identificação de um “gosto legítimo” geralmente elaborado pelas 

classes dominantes em oposição ao gosto médio ou popular. Não por acaso os gostos 

identificados como sendo das classes dominantes são considerados como os mais 

elaborados. Em função dos gostos, as relações sociais são estabelecidas. As pessoas 

com gostos similares tenderiam a se aproximar, reconhecerem-se como iguais. Ao 

mesmo tempo, tenderiam a se afastar das pessoas com gostos distintos. O consumo de 

bens culturais, assim, pode ser entendido como uma manifestação de gosto que indica 

o pertencimento (ou exclusão) de uma determinada classe ou grupo social. 

 

A negação da fruição inferior, grosseira, vulgar, venal, servil, em outras 

palavras, natural, que constitui como tal o sagrado cultural, traz em seu bojo 

a afirmação de superioridade daqueles que sabem se satisfazer com prazeres 
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sublimados, requintados, desinteressados, gratuitos, distintos, interditados 

para sempre aos simples profanos. É assim que a arte e o consumo artístico 

estão predispostos a desempenhar, independentemente de nossa vontade e de 

nosso saber, uma função social de legitimação das diferenças sociais 

(BOURDIEU, 2007, p. 14). 

 

Baym (2000) identifica algo muito parecido em seu estudo sobre fãs de soap 

operas norte-americanas. A autora pontua que a soap opera é comumente associada a, 

poderíamos dizer – nos termos de Bourdieu – uma “fruição inferior”. Por conta disso, 

Baym (2000) parte do pressuposto de que muitos fãs de soap opera simplesmente não 

assumem seus gostos para não serem mal interpretados, pois “não há um espaço 

público onde fãs de soap opera possam se assumir que o hábito deles não será visto 

como um defeito”
53

 (BAYM, 2000, p. 41). Em uma recente pesquisa sobre a cena 

musical do pagode baiano, Chagas (2017) relata ter observado um efeito de vergonha 

sobre o próprio gosto em algumas das respostas das entrevistas realizadas em sua 

pesquisa sobre o consumo de pagode. Em nosso caso, não identifiquei esse efeito de 

vergonha em relação à apreciação da telenovela Velho Chico por parte de nenhum dos 

participantes da pesquisa, no entanto, alguns dos respondentes demonstraram uma 

nítida preocupação em elaborar um quadro argumentativo que tornasse a valoração 

positiva de uma telenovela e o hábito de assisti-la como algo socialmente aceitável. 

Em algumas das respostas, observa-se um esforço em distanciar o fato de gostar de 

Velho Chico da imagem do/a telespectador/a que costumamos chamar de 

“noveleiro/a”. Alguns fizeram questão de pontuar claramente que não são 

“noveleiros/as”, conforme verifica-se nos fragmentos a seguir:  

  

“Não Sou Noveleira. Detesto tv. Na verdade andava sem paciência. Só 

violência. Dai vi a propaganda da novela, fotografia, trilha sonora, atores 

diferentes e disse: vamos reviver a Tv, quero ver esta novela!” (Malvina, 51 

anos, Grupo 1) 

 

“eu não assistia nenhuma novela acho que havia uns dez anos. Porém, nas 

minhas férias em fevereiro, vi as chamadas de Velho Chico e em se tratando 

de uma novela do Benedito Rui Barbosa, resolvi assistir.” (Louisa, Grupo 1, 

42 anos) 

 

   “Não sou noveleira. Se assisto é porque gosto.” (Ana, 35 anos, Grupo 1) 

 
“Pode parecer grosseiro (ou egoísta), mas a população brasileira está muito 

mal acostumada com TV. O nível da nossa teledramaturgia é baixíssimo 

                                                      
53

 Tradução da autora para: “There are no public spaces where soap fans can assume that their habit 

will not be seen as a flaw.” 
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cria-se personagens tão estereotipados e unidimensionais, engraçadinhos, 

bons ou ruins (sem meio termo), humanos caricatos, pouco humanos. São 

seres que, convenhamos, não existem. E as pessoas se acostumaram com 

isso. (…) Velho Chico trouxe uma imagem diferente do Brasil (no sentido de, 

bem, esse é o nosso país), fora do eixo São Paulo-Rio, ainda discutiu 

questões relevantes (…) Sabe, são tantos personagens bidimensionais (são 

boas, mas fazem coisas más), ou más (e fazem coisas boas). Em rigor, acho 

as pessoas querem se contentar com o banal, fútil e grosseiro acontecimento. 

A população não quer refletir, só quer ver sua novela antes de dormir, 

entende?” (Walter, 19 anos, Grupo 2) 

 

 

Diversas motivações podem levar os telespectadores a assistirem uma 

determinada telenovela. Ao estudar padrões de consumo de telenovelas brasileiras em 

Portugal, Raquel Ferreira (2015) aponta a existência de diferentes fatores que podem 

motivar alguém a assistir uma telenovela, divididos em: motivo de hábito; motivos de 

gerenciamento do humor; motivos de integração social e 

aprendizagem/aconselhamento (FERREIRA, 2015). Em nosso estudo, observamos a 

existência de dois modos como os telespectadores definem a si próprios na relação 

com a telenovela: a/o noveleira/o e a/o não noveleira/o. Essas duas categorias de 

diferenciação pouco tem a ver com a novela em específico (que em nosso caso é 

Velho Chico), ela trata da relação estabelecida com o gênero telenovela em si e o 

modo subjetivo como cada sujeito entende sua identidade.  

A categoria utilizada pelos respondentes da pesquisa para caracterizar as 

motivações para assistir Velho Chico evidencia o lugar da telenovela enquanto 

produto cultural no contexto brasileiro. A própria existência de uma categoria 

específica (“noveleiro/a”), utilizada para caracterizar o que poderíamos chamar 

simplesmente de “fãs de telenovela”, demonstra a força do gênero e o fato de que essa 

é uma categoria culturalmente disseminada e, portanto, um conhecimento 

pressuposto. Mas o que faria de alguém um/a noveleiro/a? Se envolver 

profundamente com a história e o ritual diário de assistir a uma única novela é 

suficiente para caracterizar uma pessoa como noveleira?  

Geralmente, costumamos chamar de noveleiras aquelas pessoas que assistem 

muitas novelas e estão sempre atualizadas sobre o assunto, o que não quer dizer que 

apenas as pessoas que consomem muitas novelas irão assistir uma telenovela em 

específico. A fala de Ana é bastante reveladora do que se entende sobre o que é ser 

noveleiro/a: “Não sou noveleira. Se assisto é porque gosto”. Ao dizer que só assiste 

uma novela quando realmente gosta da trama, Ana deixa entender, implicitamente, 
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que, caso fosse noveleira, assistiria à telenovela mesmo que não desenvolvesse uma 

relação positiva de gosto com aquela narrativa em específico. Isso torna evidente que 

a categoria “noveleiro/a” tem uma forte relação com o ritual. Diz respeito a uma 

questão de hábito e de um vínculo estabelecido com o gênero, mais do que uma 

relação com uma telenovela em sua unidade – ainda que possa existir também uma 

forte relação com uma determinada telenovela enquanto produto individual. 

Noveleiros e noveleiras estariam, portanto, dispostos a acompanhar uma telenovela 

mesmo que tenham um alto grau de críticas negativas à narrativa. É um gosto pelo 

gênero e, mesmo quando o gosto por um produto em específico não seja estabelecido, 

o gosto pelo gênero telenovela continua a existir.  

Ao serem questionados sobre a possibilidade de assistirem à novela que 

substituiu Velho Chico, que foi A Lei do Amor, alguns dos respondentes fizeram 

questão de deixar claro que o fato de assistirem a Velho Chico se tratava de uma 

relação específica com a trama e não de um hábito referente ao consumo de 

telenovelas em geral.  Em suas respostas, Catarina, Louisa, Walter e Zelão destacaram 

que não costumavam assistir telenovelas e, por algum critério relativo a seus gostos 

pessoais e às especificidades que envolviam a trama, Velho Chico era uma exceção: 

 

 “O que atrai nas novelas é o elenco tbm. Quando ha atores "mais do 

mesmo" perco a vontade de ver. O grande diferencial do Velho Chico com 

certeza é o elenco (...) Nunca fiquei assim por novela nenhuma. A próxima 

não parece ser tão boa (...) ja estou rejeitando sem saber. Gosto mais de 

novelas típicas sabe. Que mostram cultura.” (sic.) (Catarina, 41 anos, Grupo 

2) 

 

“Não. Não pretendo. Voltei a rotina da TV desligada e um livro na mão.” 

(Louisa, 42 anos, Grupo 1) 

 

“Voltamos ao eixo São Paulo/Rio. E nada contra, mas, convenhamos, texto 

medíocre, cinematografia pobre e personagens caricatos. Foram 6 meses de 

paz, infelizmente.(…) Diante do que presenciei hoje [o primeiro capítulo de A 

Lei do Amor], de maneira alguma. Luiz nos fez pensar num horário nobre 

digno de novelas nobres. Mas como disse, apenas por 6 meses.” (Walter, 19 

anos, Grupo 2) 

 

“essa nova novela, não faz meu estilo, não gosto de novelas urbanas (...) não 

gosto de novela assim, prefiro as de época ou rurais, ou algo diferente como 

foi Cordel Encantado, no nordeste mas com uma pintada de magia.” (Zelão, 

44 anos, Grupo 2) 

 

 

Por outro lado, algumas pessoas entrevistadas para esta pesquisa, quando 

questionadas sobre suas motivações para participar de uma comunidade online sobre a 
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telenovela Velho Chico, responderam, sem constrangimento algum, que são grandes 

fãs do gênero. Helô, 43 anos, era administradora do Grupo 3 (grupo de WhatsApp 

analisado neste estudo e destinado à discussão sobre telenovelas em geral) e afirmou 

fazer parte também de um grupo no Facebook, especificamente sobre Velho Chico. 

Quando perguntei a ela por que decidiu fazer parte de um grupo sobre a novela e, 

inclusive, administrar um grupo de WhatsApp, ela me respondeu sem rodeios: “sou 

noveleira, quando não posso assistir o pessoal me conta”. Outra participante desta 

pesquisa, Chay (39 anos, membro do Grupo 1), afirmou ser “viciada” em novelas da 

Globo. Durante nossa conversa via WhatsApp, Chay parou diversas vezes para 

assistir às novelas que estavam passando na televisão naquele momento. Ela me 

explicou que liga a televisão as 3h da tarde para assistir à sessão de reprises Vale a 

Pena Ver de Novo e só desliga após o final da última novela, por volta das 10:30 da 

noite. Chay disse ainda se empenhar bastante na sua relação com as telenovelas, 

chegando até mesmo a “brigar” com autores de novelas via internet quando não 

concorda com algo relacionado à trama.  

Atena, 36 anos, criadora e administradora do Grupo 2, também admitiu com 

muita clareza seu hábito de assistir telenovelas cotidianamente. Ao ser perguntada 

sobre o início da inserção das telenovelas em sua rotina, ela me respondeu: “Desde 

quando me conheço por gente. Comecei assistir com minha mãe e avó”. Rômulo, 19 

anos, criador e administrador do Grupo 1, também pode ser considerado um 

noveleiro, mas de um modo não tão convencional. Quando perguntei se ele estava 

acompanhando a telenovela Velho Chico, ele afirmou: “Sempre acompanho a última 

semana de qualquer novela da Globo”. O grupo de Velho Chico no Facebook foi o 

quarto grupo para discussão de uma “novela das nove” criado e administrado por 

Rômulo, que criou grupos da telenovela Império (2014-2015), Babilônia (2015), A 

Regra do Jogo (2015-2016) e já havia criado um novo grupo para a novela A Lei do 

Amor (2016-2017), que iria substituir Velho Chico. Apesar de não se definir 

claramente como “noveleiro”, Rômulo não teve preocupações em demonstrar o modo 

como aprecia telenovelas a ponto de criar grupos online para discutir com outras 

pessoas sobre elas. Rômulo explicou por que decidiu criar um grupo no Facebook 

para discussão da novela Império (2014-2015), seu primeiro grupo sobre uma 

telenovela: “era uma novela que fazia muito meu estilo. Tinha romance e suspense. 

Então decidi criar, para comentar com outras pessoas que gostavam”. 

É interessante perceber que, ao passo que aqueles que não se consideraram 
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como noveleiros tiveram uma clara intenção de demarcar essa posição e construir um 

referencial argumentativo para tanto, os que se admitiram noveleiros não 

demonstraram grandes preocupações em afirmarem-se consumidores frequentes de 

telenovelas. Enquanto não noveleiros procuraram elaborar boas justificativas para 

embasar suas motivações para assistir à telenovela Velho Chico e participar de um 

grupo online sobre ela, resultando em respostas longas, os noveleiros não 

demonstraram preocupações em desenvolver uma justificativa para além do fato de 

serem noveleiros, o que resultou em respostas bem mais curtas. Outro detalhe 

interessante de ser pontuado diz respeito aos personagens escolhidos para 

identificação dos sujeitos na pesquisa: todos os participantes citados como os mais 

noveleiros escolheram seus nomes para identificação facilmente, optando por 

personagens muito atuais. Atena e Romero são personagens de A Regra do Jogo 

(2015-2016), novela imediatamente anterior a Velho Chico; Helô é personagem de A 

Lei do Amor (2016-2017), novela imediatamente posterior a Velho Chico; e Chay é 

personagem de Cheias de Charme (2012), que começou a ser reprisada na sessão Vale 

a Pena Ver de Novo em setembro de 2016, durante a última semana em que Velho 

Chico foi ao ar. 

Como é possível notar, não obstante todas as questões apresentadas relativas à 

audiência da trama, Velho Chico atraiu diferentes públicos, divididos em duas grandes 

categorias: os noveleiros e os não noveleiros. Dentre os não noveleiros, existem 

aqueles que poderiam ser considerados noveleiros eventuais, que são os que avaliam 

cada narrativa para verificar a real possibilidade de acompanhá-la ou aqueles que 

acompanham sempre narrativas de um único tipo (como histórias rurais, por 

exemplo). Além desses, há ainda aqueles que afirmam não se interessarem por 

telenovela e, mais radicalmente, não apreciarem produtos televisivos de modo geral, 

mas que se interessaram por Velho Chico por sua aproximação com a linguagem do 

cinema e da literatura.  

O modo subjetivo como um indivíduo se posiciona na comunidade de 

recepção da telenovela e a forma como uma pessoa considera o seu consumo de 

telenovela (ou seja, se é “noveleira” ou não) é uma variável que pode influenciar o 

modo como se relaciona com os outros membros da comunidade de recepção, suas 

motivações para a adesão a um grupo online destinado à discussão daquele produto e 

os laços que constrói com a telenovela e com a comunidade, conforme será visto no 

tópico a seguir e no capítulo 4 desta tese. O gosto pelo gênero telenovela, portanto, é 
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uma variável que determina o modo como cada indivíduo se posiciona na comunidade 

de recepção, o que, consequentemente, pode influenciar a interação que acontece em 

ambientes online voltados para a discussão de seus elementos. 

 

3.5.2. A adesão ao grupo: motivações e lógicas de funcionamento 
  

Após caracterizar, em linhas gerais, a audiência da telenovela Velho Chico, 

partimos para uma investigação acerca das comunidades online e das lógicas de 

funcionamento desses ambientes, a fim de compreender o que leva os indivíduos, uma 

vez parte da audiência, a aderirem e se manterem vinculados a grupos sobre a 

telenovela. A partir de uma análise das entrevistas feitas com os informantes chave 

desta pesquisa, identificando as expressões de gosto contidas nas respostas, foi 

possível delinear diferentes perfis de consumo existentes entre telespectadores de 

Velho Chico. Todos os perfis de consumidores representados pelos indivíduos 

caracterizados no tópico anterior – somado a outros tantos indivíduos que 

acompanharam Velho Chico – fazem parte da comunidade de recepção da telenovela.  

No entanto, fazer parte da comunidade de recepção da telenovela não 

pressupõe a existência de interação entre os telespectadores. Ainda que entendamos 

que o consumo da telenovela por si só já se trata de um consumo social, dado o 

potencial agregador dos signos e referências que são compartilhados por todos que 

fazem parte da recepção, há que se admitir que uma parte das pessoas que integra essa 

grande comunidade de recepção não experiencia o consumo da telenovela de modo 

compartilhado em grupos online. Por isso, ao que nos interessa compreender neste 

estudo, buscamos investigar as dinâmicas que envolvem a formação de uma 

comunidade online para discussão de um determinado produto, a fim de 

problematizar a experiência televisiva que se configura de modo conjunto à 

experiência de interação entre os telespectadores membros dessas comunidades.  

Utilizamos a teoria dos conjuntos
54

 para tornar mais clara a nossa concepção a 

respeito do modo como compreendemos a relação entre o que chamamos de 

comunidades online e a comunidade de recepção da telenovela. Entendemos a 

comunidade de recepção como um grande conjunto formado por todos aqueles que 

fazem parte da audiência da telenovela. Dentro desse conjunto de indivíduos que 

                                                      
54

 Teoria matemática elaborada a partir dos trabalhos do matemático russo Georg Cantor por volta de 

1872. Dedica-se ao estudo da associação entre elementos com uma mesma propriedade. 
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consome o produto televisivo, estão contidos subconjuntos variados de indivíduos que 

estão associados por possuírem propriedades em comum.  

Em primeiro lugar, portanto, é preciso situar qual característica será utilizada 

para estabelecer a associação entre os sujeitos pertencentes aos subconjuntos. Dado 

que o objeto deste estudo é a experiência televisiva, a propriedade que utilizamos para 

determinar os subconjuntos de indivíduos é o modo como eles experienciam a 

telenovela - se off-line, online e, mais especificamente, em grupos privados para a 

discussão da telenovela em plataformas digitais. Desse modo, chamamos de recepção 

online o conjunto de indivíduos que faz parte da parcela da audiência que está 

presente em espaços online de modo geral, participando de grupos específicos ou não 

– outras ambiências online são, por exemplo, blogs especializados, sites da emissora, 

sites de notícias em geral etc. - para acessar conteúdos sobre a novela ou mesmo 

assisti-la. Existe uma parte dessa recepção online que se reúne em grupos privados - 

em plataformas online diversas, como o Facebook e o WhatsApp, por exemplo – 

estabelecendo diálogo e interação entre si, é o que chamamos, neste estudo, de 

comunidades online. É importante ressaltar que compreendemos que, ainda que entre 

os membros de uma comunidade online possam existir aqueles que não acompanham 

efetivamente a telenovela, o fato de estarem presentes em um espaço cuja finalidade é 

discutir sobre aquele produto televisivo os torna, mesmo que de forma indireta, 

também parte da recepção. Temos, portanto, que as comunidades online são 

subconjuntos da recepção online, que, por sua vez, é subconjunto da comunidade de 

recepção da telenovela. À parcela da audiência que não faz parte da recepção online, 

ou seja, aqueles que não acessam nenhum tipo de dispositivo online para buscar 

qualquer conteúdo relativo ao produto televisivo, chamamos de recepção off-line. 

Para ilustrar nossa compreensão a respeito da relação entre comunidades 

online e a comunidade de recepção da telenovela, representamos as relações entre os 

conjuntos a partir de um diagrama de Venn-Euler
55

 (Diagrama 3). Como é possível 

notar a partir da visualização do diagrama acima, existe uma interseção entre os 

conjuntos formados por grupos de Facebook e grupos de WhatsApp. Isso acontece 

porque os dois conjuntos não são excludentes, o que significa dizer que existem 

membros de grupos no Facebook sobre a telenovela que participam também de 

                                                      
55

 Representação utilizada na matemática para ilustrar as relações entre conjuntos numéricos por meio 

de círculos, desenvolvida a partir dos estudos de Leibniz e Leonhard Paul Euler durante os séculos 

XVII e XVIII e aperfeiçoada por John Venn no século XIX. É atualmente incorporada ao currículo 

escolar formal de matemática, sendo comumente chamada de diagrama de Venn-Euler ou Euler-Venn.  
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grupos no WhatsApp. Vale salientar que Facebook e WhatsApp são utilizados acima 

como representação das inúmeras possibilidades de plataformas onde podem surgir 

comunidades online em torno dos produtos televisivos. 

  

 
Diagrama 3: Comunidade de recepção da telenovela Velho Chico ilustrada por um 

diagrama de Venn-Euler. 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

De acordo com a literatura existente discutida neste estudo (RHEINGOLD, 

1993; CASTELLS, 1999, 2003; LEMOS, 2002), comunidades online podem ser 

formadas em plataformas diversas, sendo estabelecidas em grupos de indivíduos, 

espacialmente fechados ou não. Assim, entendemos que pode-se chamar de 

comunidade online o agrupamento de indivíduos que possuem uma cultura de práticas 

e/ou interesses em comum, estabelecendo uma relação entre si ao longo de um tempo. 

Não obstante, para a realização da pesquisa aqui proposta, optamos por delimitar 

nosso escopo à análise de comunidades formadas por grupos fechados em ambientes 

de sociabilidade online de ampla popularidade. Facebook e WhatsApp foram, 

portanto, as plataformas escolhidas para compor o corpus de análise, sendo o foco 

para onde nosso olhar está voltado no esforço empírico aqui empreendido.  

O Diagrama 4 apresenta as relações entre as comunidades de Facebook e 

comunidades de WhatsApp analisadas neste estudo. Uma vez parte de uma 

comunidade online em grupos no Facebook ou WhatsApp, os membros possuem 

diversas formas para a expressão e interação com os outros membros a partir das 

ferramentas oferecidas em cada um desses ambientes. 
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Diagrama 4: Comunidades online sobre a telenovela Velho Chico (Facebook e 

WhatsApp). 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

No entanto, como visto no capítulo anterior, uma parcela muito pequena da 

comunidade interage diretamente entre si de modo explícito: no período analisado, 

apenas 2,1% dos membros do Grupo 1 (Facebook) realizaram publicações; 4,9% dos 

participantes do Grupo 2 (Facebook) publicaram; e 17,2% dos membros do Grupo 3 

(WhatsApp) participaram da conversação ocorrida no período. Vários participantes da 

pesquisa também destacaram nas entrevistas que não publicavam regularmente nos 

grupos. Quando questionadas sobre o comportamento que adotavam dentro do grupo, 

Catarina, Louisa e Malvina ofereceram as seguintes respostas: 

 

“Posto raramente, mais curto e comento de outras pessoas mas não aqueles 

que eu discordo pra não gerar discussão. Quando eu posto as vezes é uma 

reflexão minha sobre certo personagem. O último foi sobre o funeral do 

Domingos, pois alguns fãs se sentiram ofendidos por não poder participar. 

Achei isso o fim e falei um monte” (Catarina, 41 anos, Grupo 2)  

 

“Qdo entrei eu interagia bastante. Publicava alguma observação sobre os 

capítulos, comentava nas outras publicações. Depois fiquei mais como 

expectadora apenas” (sic.) (Louisa, 42 anos, Grupo 1) 

 

“Eu não sou de postar muito, mas já postei” (Malvina, 51 anos, Grupo 1)  

 
 
 A partir das falas acima transcritas, é possível observar que, apesar de 

demonstrarem-se engajadas e conhecedoras das questões que envolvem a 
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comunidade, as informantes admitem não publicar conteúdos na comunidade com 

frequência. Catarina chega a afirmar que evita, inclusive, fazer comentários em 

publicações das quais ela discorda para não provocar discussões. Já Louisa diz que, de 

início, costumava publicar bastante, mas com o tempo passou a se comportar como 

“espectadora”. A resposta de Louisa evidencia, mais uma vez, a importância das 

audiências imaginadas ou, nos termos de Goffman (1985), a plateia que faz parte das 

interações, tópico que foi discutido no capítulo anterior. Mesmo sem realizar 

publicações, Louisa interage, indiretamente, com cada membro do grupo que pensa 

em publicar algo. A presença silenciosa de Louisa, provavelmente, é, para ela própria, 

uma forma de se manter inteirada sobre os acontecimentos da novela e sobre a forma 

como os telespectadores estão pensando os acontecimentos que envolvem a trama. 

Para os outros participantes da comunidade, mesmo sem dizer nada, a presença de 

Louisa - bem como a presença de inúmeros participantes que aderiram ao grupo e 

nunca sequer publicaram uma saudação - é uma maneira de se construir uma ampla 

rede de identificação e apoio que pode vir a influenciar o modo como os indivíduos se 

expressam sobre a novela dentro e até mesmo fora do grupo.     

 A fala de Zelão transcrita abaixo revela, para além de seu comportamento 

dentro do grupo, a relação dos dois dispositivos – televisão e internet – em sua própria 

experiência de consumo da telenovela. Zelão explica que costuma dedicar sua atenção 

inteiramente ao produto televisivo consumido no horário de sua transmissão, 

guardando os possíveis comentários a serem publicados nos grupos online para os 

intervalos da transmissão televisiva. Ao final de sua fala, Zelão ainda reitera a 

discussão deste estudo sobre a quantidade de pessoas que efetivamente realizam 

publicações dentro das comunidades. A afirmação de Zelão de que “tem um grupo 

restrito de 20 ou 25 pessoas q sempre estão juntos nos assuntos e eu sou uma dessas 

pessoas” (sic.), além de corroborar com os resultados das análises deste estudo, 

demonstra a existência de uma certa noção entre os próprios membros dos grupos a 

respeito da movimentação interacional que acontece dentro das comunidades e de 

quem são os participantes mais ativos nas conversações.   

   

“Quando eu vejo a novela, eu espero passar propaganda para comentar 

algo, na hora não comento nunca, pra mim, quando tô vendo algo que quero 

ver mesmo, não gosto de fazer outra coisa ao mesmo tempo, isso vale tanto 

para novela, filmes, séries ou algum jogo do Flamengo kkkk, é só eu e a tv e 

mais nada rsrsrsrs. (...) Eu não publicava muito, eu respondia sobre o que os 

outros colocavam, curtia, falava alguma coisa só para distrair o grupo, é 
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lógico que eu sabia do meu limite para não virar bagunça (...) tem um grupo 

restrito de 20 ou 25 pessoas q sempre estão juntos nos assuntos e eu sou uma 

dessas pessoas. Mas eu leio coisas q são publicadas sobre a novela e 

comento normalmente” (sic.) (Zelão, 44 anos, Grupo 2) 

 

A movimentação e as atividades de um grupo online, ou seja, aquilo que é 

publicado dentro do ambiente da comunidade, não ocorre de modo completamente 

aleatório e sem restrições. Durante minha imersão etnográfica nos vários grupos de 

Facebook e WhatsApp dos quais participei, percebi que haviam regras, em alguns 

casos de modo claro, em outros, não. No entanto, parece haver um conjunto de regras, 

como um “código de conduta”, que são estabelecidas a fim de gerir a convivência 

entre os membros de grupos online de forma geral. Em alguns casos, essas regras não 

são explícitas (não estão visíveis publicamente como em uma postagem fixada no 

grupo), mas o conhecimento delas parece ser algo disseminado entre aqueles que 

costumam participar de comunidades online. Todos os membros da comunidade têm 

liberdade para realizar as publicações que desejarem, desde que as regras sejam 

observadas. Os três grupos analisados neste estudo possuíam regras de convivência, 

as quais os participantes desta pesquisa reconheceram existir e afirmavam obedecer, 

conforme pode ser observado a partir da fala de Zelão transcrita abaixo.  

 

“não desacatar ou brigar com alguém do grupo, falar só sobre a novela 

Velho Chico, pq aparecia gente lá falando de outra novela, se existia um 

grupo para essas novelas, não publicar imagens eróticas, não chegar e 

falando mal ou difamando algum ator, vc podia falar q não gostava do ator, 

mas falar coisas impublicáveis não podia, e outra coisas q nao me lembro 

agora, pq senão vc era analisado e expulso do grupo.” (sic.) (Zelão, 44 anos, 

Grupo 2) 

 

 A Figura 6: e a Figura 7: apresentam as regras estabelecidas no Grupo 1 e no 

Grupo 2, respectivamente. As publicações com orientações para a convivência 

permaneciam visíveis nos grupos, pois foram configuradas como publicações 

fixadas
56

. O Grupo 3, comunidade formada no WhatsApp, não possuía uma lista de 

regras ou uma orientação pública de forma delimitada e visível como nos grupos de 
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 As mensagens publicadas em grupos de Facebook são organizadas cronologicamente de modo 

decrescente, de acordo com o momento de ocorrência de atividades relativas a elas (publicação de uma 

nova mensagem original ou de um comentário referente a uma mensagem). Dessa forma, as últimas 

mensagens publicadas no grupo, ou aquelas que receberam comentários por último, se encontram no 

topo da timeline do grupo. Os administradores podem “fixar” uma publicação quando desejam que a 

mensagem permaneça visível no topo da página para todos os membros que acessam o grupo. O 

administrador pode selecionar a opção “Fixar publicação” ao publicar uma mensagem, o que só é 

desfeito por meio da opção “Desafixar publicação” ou pela remoção da mensagem.     
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Facebook. Uma possível explicação para tanto é a característica de instantaneidade e 

os recursos de publicação disponibilizados pela própria plataforma. Não há uma 

forma de “fixar” uma publicação a fim de torná-la visível a todos por um tempo 

determinado, como acontece com os grupos de Facebook. Porém, ainda que não 

existissem regras delimitadas como no Facebook, os membros do grupo no WhatsApp 

pareciam estabelecer entre si, de modo implicitamente reconhecido, um certo modelo 

de comportamento que não prejudicasse a convivência entre os membros do grupo.  

 

 

Figura 6: Regras de convivência - Grupo 1 
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Figura 7: Regras de convivência - Grupo 2 

 
Diferente do Facebook, no entanto, os participantes do grupo no WhatsApp 

tinham liberdade para conversar sobre qualquer assunto, mesmo que não estivesse 

relacionado à telenovela Velho Chico (até porque o grupo era formado para a 

discussão sobre telenovelas de modo geral). Qualquer assunto era bem-vindo no 

grupo de WhatsApp, desde que tratado de forma cordial, sem ofensas a outros 

membros e sem provocar confusões. Outra diferença é a obrigatoriedade ou 

“vigilância” da participação: como discutido no capítulo anterior, há uma demanda 

por uma participação regular entre membros de grupos no WhatsApp, o que não 

acontecia nos grupos de Facebook. A despeito das diferenças apontadas, há algo que 

parece ser comum a todos os grupos: a evidência de que confusões não são desejáveis 
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e ofensas e brigas são terminantemente proibidas. Nota-se, assim, que a comunidade é 

entendida como local de partilha, onde a convivência deve se pautar por relações 

positivas e amigáveis, e não por discussões que possam levar à existência de relações 

negativas dentro do grupo.       

O cumprimento das regras da comunidade é algo levado a sério pelos seus 

membros. A violação de uma regra leva à advertência e até mesmo à expulsão do 

membro da comunidade. Como exemplo, posso relatar algo que aconteceu comigo em 

uma das comunidades que eu participava, mas que não faz parte do corpus de análise 

desta pesquisa. Eu participava de um grupo de WhatsApp também destinado à 

discussão de Velho Chico, formado por membros de um dos grupos de Facebook que 

faz parte deste estudo. No início da criação do grupo, as regras da comunidade foram 

publicadas e todos deviam confirmar o conhecimento e a obediência a essas regras 

sob o risco de exclusão do grupo. Uma das regras da comunidade era participar das 

conversas com regularidade e não ficar no grupo apenas “observando”. Os usuários 

que permaneciam no grupo apenas observando, sem publicar mensagens, eram 

chamados de “plantinhas”. Como eu não costumava participar com frequência, logo 

fui identificada como uma “plantinha”, após passar vários dias sem realizar 

publicações. A não participação nas conversas no grupo levou à minha exclusão 

daquela comunidade.        

Os responsáveis pelo estabelecimento e pela verificação do cumprimento das 

regras são os administradores dos grupos. Cada comunidade possui seus criadores 

(comumente chamados também de “donos”), que são aqueles que efetivamente 

criaram o grupo; os administradores, que gerenciam as atividades dentro do grupo e 

as relações entre os participantes; e os membros em geral, que são todos aqueles que 

aderem ao grupo. Os criadores são também administradores dos grupos, mas, além 

deles, existem os administradores instituídos pelos criadores para auxiliarem o 

gerenciamento da comunidade. Embora alguns membros dos grupos possam não ter 

conhecimento sobre quem são os administradores, vários deles são reconhecidos entre 

os participantes e respeitados como tal. Ao ser perguntado sobre sua percepção a 

respeito do papel dos administradores do grupo, Zelão explica:   

 

“o administrador tinha que evitar brigas, ficar de olho no pessoal que 

falavam de outra novela dentro do grupo da novela, se vinham com 

grosserias o administrador pedia para a pessoa ter mais calma nos 

comentários, recebia um aviso se continuasse assim, seria excluido do grupo. 
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Acho q eram duas pessoas, uma conheço muito, virou minha amiga aqui na 

net, a outra não aparece tanto no grupo” (sic.) (Zelão, 44 anos, Grupo 2) 

 

 

 Zelão evidencia em sua fala o papel do administrador enquanto moderador da 

boa convivência entre os membros do grupo. Atena, criadora e administradora do 

grupo do qual Zelão fazia parte (Grupo 2), destacou as mesmas responsabilidades 

apontadas por ele em sua fala. Em resposta às perguntas “como foi sua experiência 

como administradora do grupo? quais eram suas funções?” e depois “você pretende 

criar outros grupos?”, Atena diz:  

 

“Foi muito boa! Sou dona do grupo. Excluir publicações que não tem nada a 

ver com a novela, comentários ofensivos, banir quem ofende (só 1x 

aconteceu isso) ou membros que está com vírus no face e fica mandando no 

grupo. Qdo isso aconteceu, entrei em contato com o membro.” (sic.) (Atena, 

36 anos, Grupo 2) 

 

e 

  

“Já criei para a próxima novela 'A Lei do Amor' e 'Supermax'.” (Atena, 36 

anos, Grupo 2) 

 

Rômulo, criador e administrador do Grupo 1, e Helô, administradora do Grupo 

3, apontam um outro papel que parece ser também uma função delegada aos 

administradores: o de motivador das atividades dentro do grupo. Quando o perguntei 

sobre sua experiência como criador e administrador do grupo no Facebook sobre a 

novela Império (2014-2015), primeiro grupo sobre novela que Rômulo criou, ele 

respondeu:    

 
“Foi bem movimentado. Postava resumo dos capítulos da novela, criava 

enquetes para o pessoal se interagir junto, e postava minha opinião sobre os 

personagens. Na época, Império fez um concurso na novela para escolher 

um samba enredo. Lembro que pedi no grupo para que o pessoal votasse em 

um candidato, e ele acabou ganhando. Foi um grupo de boa repercussão.”  

(sic.) (Rômulo, 19 anos, Grupo 1)              

 

Já quando perguntado sobre a movimentação do grupo sobre a telenovela 

Velho Chico, Rômulo evidencia mais uma vez seu papel como motivador, dizendo:  

 

“Depois de Império, o único grupo que fez sucesso foi o de A Regra do Jogo. 

Os grupos de Babilônia e o de Velho Chico não despertaram o interesse das 

pessoas. Eu mesmo me desmotivava e não postava frequentemente nesses 

dois grupos” (Rômulo, 19 anos, Grupo 1) 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 Helô, administradora do Grupo 3, disse que o grupo no WhatsApp estava 

“fraco”, sem muitas conversas acontecendo constantemente. Ao perguntar a ela 

porque ela achava que o grupo estava, de certa forma, enfraquecendo, em termos de 

movimentação, ela respondeu:  

 

“Saiu muita gente. Eu e mais uns três que animava o grupo. Eles saíram” 

(sic.) (Helô, 43 anos, Grupo 3)              

 

Em outro momento da entrevista, Atena também acaba por admitir função 

semelhante enquanto administradora do Grupo 2. Conforme visto a partir dos 

resultados apresentados no capítulo anterior, o Grupo 2 possuía maior movimentação 

do que o Grupo 1, apesar de possuir menor número de membros. Quando perguntei a 

Atena sobre o porquê do Grupo 2 possuir uma movimentação intensa entre os 

membros, a partir das impressões dela, ela respondeu:  

 

“Acredito que as pessoas se sintam mais a vontade, talvez pq eu me interajo 

com eles. Não sei te dar uma resposta certa” (sic.) (Atena, 36 anos, Grupo 2) 

   

A resposta de Atena faz sentido, principalmente se considerarmos a resposta 

dada por Rômulo, transcrita acima. O Grupo 1, administrado por Rômulo, era o maior 

grupo do Facebook, em número de membros, sobre a telenovela Velho Chico. Não 

obstante, como já discutido, a movimentação no Grupo 2 era maior. Rômulo admitiu 

em sua resposta ter se desmotivado a realizar regularmente publicações sobre Velho 

Chico no grupo, o que pode ter resultado em uma movimentação menor entre os 

membros. Atena, por outro lado, afirma ter interagido com as pessoas que faziam 

parte do grupo, o que, realmente, pode ter incentivado a participação delas dentro da 

comunidade. Vale pontuar aqui que todas as entrevistas foram realizadas 

individualmente e em nenhum momento foi informado aos respondentes sobre quem 

eram os outros informantes da pesquisa, nem que haviam outros grupos sendo 

analisados ao mesmo tempo. Isso deixa claro que não existe a possibilidade de Atena 

ter oferecido uma resposta como contrapartida à comparação que seria estabelecida 

entre o Grupo 1 e o Grupo 2.  

A partir da observação das atividades dos três grupos desde o início até o fim 

da transmissão da novela Velho Chico, juntamente com a análise das respostas 
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adquiridas por meio das entrevistas com os 10 informantes-chave, bem como a análise 

das mensagens publicadas nos grupos entre 14 de setembro e 04 de outubro de 2016, 

buscamos elencar as categorias necessárias para a compreensão da formação das 

comunidades online sobre uma telenovela, as motivações para a criação de um grupo 

fechado e para a adesão de indivíduos a ele, e suas lógicas de funcionamento. 

Tomando como base o referencial teórico discutido neste capítulo, chegamos, assim, a 

cinco pontos principais que se mostraram os mais proeminentes enquanto 

sintetizadores de uma caracterização das comunidades online analisadas, são eles: 

identificação; informação; compartilhamento de experiências, ideias e opiniões; apoio 

social; e mobilização em torno de objetivos comuns. Cada ponto será apresentado e 

discutido a seguir a partir das evidências adquiridas dos resultados da análise deste 

estudo. A principal fase empírica que embasa a organização dos pontos a seguir são as 

entrevistas, no entanto, dados extraídos a partir da observação participante e da 

análise das mensagens publicadas foram utilizados como material complementar às 

evidências coletadas, conforme será demonstrado.   

 

Identificação  
 

Diversas pesquisas têm se dedicado à investigação das motivações que levam 

as pessoas a se engajarem em comunidades online (DHOLAKIA; BAGOZZI; 

PEARO, 2004; LAMPE et al., 2010; FREELAND; ATISO, 2015). Além disso, existe 

um volume de estudos voltados à compreensão e à caracterização do que se entende 

por comunidades online, como vimos no presente capítulo (WELLMAN, 1999; 

CASTELLS, 2001; LEMOS, 2002). Dentre os pontos citados pela literatura composta 

pelos trabalhos realizados na área, o elemento principal de agregação de indivíduos 

em torno de um determinado tema, opinião ou objeto de interesse, parece ser a 

identificação. Se, de um lado, Wellman (1999) entende as comunidades online como 

entidades de integração e constituição de uma identidade, Rheingold (1993) destaca 

que a existência de um interesse em comum é um pressuposto para o estabelecimento 

de uma comunidade e a posterior adesão de mais membros a ela. Desse modo, a 

comunidade pode ser entendida como um local de reforço das identidades, uma vez 

que a participação em uma comunidade fortalece os vínculos com o objeto em torno 

do qual a comunidade se organiza e com os outros indivíduos que fazem parte do 
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grupo, como veremos no capítulo quatro deste trabalho, ao discutirmos a respeito do 

fortalecimento de laços sociais na experiência televisiva.  

Em seu estudo a respeito de comunidades online sobre soap operas 

americanas, Baym (2000) aponta a liberdade de expressão como um dos fatores que 

motivam a participação em grupos fechados para a discussão de um determinado 

tema. Se pensarmos na expressão do gosto por uma telenovela brasileira ou uma soap 

opera americana, por exemplo, podemos entender o porquê de muitas pessoas, 

provavelmente, demonstrarem receio de se expressar abertamente sobre seus gostos, 

por conta do risco de julgamento alheio. A participação em grupos online, nesse caso, 

pode se tornar uma alternativa para o refúgio de pessoas que não irão estigmatizar 

umas às outras por conta do gosto, já que ele é comum a todos que fazem parte 

daquele ambiente. Além disso, muitas pessoas procuram os grupos especializados 

para conversar sobre um determinado assunto porque sabem que lá encontrarão 

interlocutores, garantindo assim que suas mensagens serão compreendidas e terão 

maior probabilidade de receber atenção de outros.   

Quando questionados sobre as conversas e publicações que realizavam sobre a 

telenovela Velho Chico na internet, vários dos entrevistados afirmaram que as 

interações que possuíam sobre a novela se restringiam ao grupo (ou grupos) que 

participavam. Ana, por exemplo, revelou que se sentia isolada fora do grupo, porque 

as pessoas que faziam parte de sua rede pessoal no Facebook não se interessavam pela 

novela Velho Chico. Por conta da falta de interesse de seus amigos pelo assunto sobre 

o qual Ana gostaria de dialogar, ela optou por realizar publicações sobre a novela 

apenas dentro da comunidade, conforme pode ser conferido no trecho de sua fala 

transcrito abaixo:  

 

“Só no grupo. As pessoas no meu Face só queriam saber de Os Dez 

Mandamentos. Eu não gosto das novelas da Record. Me sentia meio jogada 

de lado. Me encontrei no grupo.” (Ana, 35 anos, Grupo 1) 

 

Além disso, quando perguntei sobre o que ela mais gostava em sua 

experiência com o grupo, Ana também destacou mais uma vez a identificação de 

gosto com outras pessoas. Segundo ela, essa identificação levou à formação, 

inclusive, de um laço de amizade entre os membros:  

 

“Nunca tinha feito parte do grupo de uma novela. Achei mais legal. É bom 
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saber que outras pessoas também gostam da mesma coisa que você. Ver o 

ponto de vista dos outros. No início vi algumas discussões por causa do casal 

Olivia e Miguel, mas aos poucos as amizades foram mais fortes. E foi bom 

ver isso.” (Ana, 35 anos, Grupo 1) 

 
 Catarina também apontou a presença de interlocutores que acompanhavam a 

novela como possível motivação para o fato de publicar conteúdos sobre a novela 

apenas no grupo. Na mesma linha, Zelão explicou que nunca comentou sobre novelas 

com seus amigos e, portanto, não sabia se eles se interessavam pelo assunto ou não. 

Na sequência, deixou claro que discutia sobre a novela apenas na comunidade. Louisa 

também afirmou que não realizava publicações sobre a novela fora do grupo, mas 

disse desconhecer os interesses de parte de seus amigos. Ela afirmou que alguns de 

seus amigos se interessavam pela novela, mas explicou: “trabalho com mais homens 

do que mulheres. Elas se interessaram, eles, se gostavam, não diziam”. A experiência 

de Walter era um tanto parecida, porém com uma diferença: Walter se identificou 

como cinéfilo e também fazia parte de grupos voltados à discussão sobre cinema. 

Segundo ele, poucos de seus amigos se interessavam pela novela. Walter, no entanto, 

afirmou realizar publicações sobre Velho Chico também em grupos de cinema dos 

quais participava, mas não costumava fazer isso em sua página pessoal. As respostas 

de Catarina, Zelão e Walter podem ser conferidas a seguir: 

     

“Não, apenas no grupo. Hum não sei ao certo, mas por achar que no grupo 

seria melhor para interagir com as pessoas que acompanham” (sic.) 

(Catarina, 41 anos, Grupo 2) 

 

“nunca comentei nada de novelas com eles. Não, só no grupo.” (Zelão, 44 

anos, Grupo 2) 

 

“Poucos. Mais os que se diziam cinéfilos, mas aqueles que não ligavam, 

creio que tampouco assistiam. (…) Não. Talvez postei um ou outro 

comentário, mas sem qualquer costume. Mais nos grupos de cinema 

mesmo.” (sic.) (Walter, 19 anos, Grupo 2) 

 

As únicas pessoas que afirmaram realizar publicações sobre a novela Velho 

Chico fora do ambiente do grupo foram Chay e Malvina. Em sua entrevista, Chay fez 

questão de evidenciar o quanto é fã do gênero telenovela – o termo que ela usou para 

se definir foi “viciada”. Chay disse estar sempre nos sites de redes sociais e na 

internet de forma geral procurando e publicando conteúdos sobre telenovelas. Quando 

a perguntei se ela costumava publicar sobre a novela em sua página pessoal no 

Facebook, a resposta dela foi certeira: “Até no insta”. Ao oferecer uma resposta que 
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foge à convenção do que seria considerado uma resposta adequada à estrutura de 

minha pergunta (“sim” ou “não”), Chay fornece uma informação, além de enfatizar a 

intensidade de sua ação: ela demonstra querer dizer que costuma realizar tantas 

publicações sobre a telenovela, que elas não se restringem apenas ao grupo e nem 

mesmo ao Facebook. Quando Chay fala em “insta” ela se refere ao Instagram, site de 

redes sociais voltado ao compartilhamento de fotos e vídeos. Vale lembrar que foi 

pelo Instagram que Chay relatou conseguir entrar em contato com autores de novelas 

para “brigar” quando não concordou com o enredo. Chay disse que alguns de seus 

amigos também gostavam da novela e que ela dividia as publicações que fazia entre 

sua página pessoal e o grupo.  

 Malvina, por outro lado, afirmou ter realizado algumas publicações fora do 

grupo, mas aparentemente elas não aconteciam com tanta frequência. Malvina 

destacou que suas publicações tinham relação com a trilha sonora da novela e com 

“lições de vida” contidas em falas dos personagens:  

 

“Publiquei 2 musicas trilha sonora da novela, uma delas aquela q tocava 

pro Santo nas batalhas! E acho que umas 2 citações, fala dos personagens 

...tipo lição de vida!” (sic.) (Malvina, 51 anos, Grupo 1) 

 

A importância da identificação com outras pessoas aparece mais uma vez na 

fala de Malvina quando a perguntei sobre o que ela mais gostava em sua experiência 

com o grupo. Malvina afirmou respeitar a opinião de todos, mas disse gostar de 

encontrar pessoas que pensam como ela a respeito da novela e que, inclusive, se 

incomoda com as pessoas que têm uma posição negativa sobre Velho Chico – ou, nas 

palavras dela, pessoas que veem a novela “pelo lado errado”.   

 

“Gosto da galera que vê Velho Chico com os mesmos olhos que eu! Uma 

coisa positiva, exemplos e lições de vida, simplicidade, poesia! Fico 

chateada com esta galera negativa que vê a novela pelo lado errado, pelo 

lado macabro, baixo astral, tristeza!! Mas tb cada um com sua opinião. Mas 

gosto de tudo! As notícias e comentários! E tb por outro lado bom ver uma 

visão contraria pra pensar sobre aquilo” (sic.) (Malvina, 51 anos, Grupo 1) 
 

A identificação é um tópico que aparece em diversos momentos, por vezes de 

forma diluída, nas falas dos informantes desta pesquisa. Sem dúvida, trata-se do 

elemento de maior importância na formação e manutenção dos laços entre os 

membros de uma comunidade online. Como veremos mais adiante, esses participantes 

são completamente desconhecidos entre si em um momento inicial e, ainda que 
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existam aqueles que constroem amizades que extrapolam o ambiente do grupo e até 

mesmo o espaço online, estes constituem-se como minoria. A identificação torna-se, 

portanto, o elemento que agrega essas pessoas que se desconhecem e se encontram 

geograficamente distantes. Ela é imprescindível para que haja o interesse de interação.  

Falas como a de Ana, quando diz “É bom saber que outras pessoas também 

gostam da mesma coisa que você”, e a de Malvina, ao afirmar “Gosto da galera que 

vê Velho Chico com os mesmos olhos que eu”, revelam o quanto as pessoas se 

sentem confortáveis na presença de outros que possuem gostos e/ou opiniões 

semelhantes as delas. A identificação também serve como um marcador de atenção e 

compreensão do assunto tratado. Quando Catarina explica que só realiza publicações 

sobre a novela dentro da comunidade “por achar que no grupo seria melhor para 

interagir com as pessoas que acompanham”, está, implicitamente, afirmando que suas 

mensagens provavelmente não receberiam a mesma atenção e não seriam 

prontamente compreendidas por públicos que desconhecem as referências do assunto. 

Isso não quer dizer que não possa existir diálogo entre alguém que acompanha a 

novela e alguém que não acompanha. Ele pode acontecer (e efetivamente acontece 

inúmeras vezes). No entanto, certamente, esse diálogo não se desenvolverá do mesmo 

modo que uma interação entre duas pessoas que já possuem, previamente, 

conhecimento a respeito do tema - visto que será importante oferecer as referências 

necessárias para uma melhor compreensão da mensagem. A possibilidade de estar em 

um ambiente onde todos compartilham interesse e conhecimento sobre a telenovela é, 

portanto, um importante elemento de motivação à adesão às comunidades online 

analisadas, levando à construção de vínculos mais fortes com o produto televisivo e 

com o grupo.   

 

Informação  
 

 Comunidades online são ambientes de grande circulação de informação 

(WELLMAN, 1999; CASTELLS, 2001). Muitas pessoas aderem a grupos online pois 

procuram por informações sobre um determinado tema. Outras costumam produzir 

conteúdo e procuram um ambiente onde as pessoas estejam interessadas nos 

conteúdos produzidos. Essa é uma característica com forte potencial em comunidades 

sobre telenovelas brasileiras. Historicamente, o consumo de telenovela está muito 
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ligado ao consumo de informações em torno da trama, dos personagens, dos 

atores/atrizes e do seu processo de produção. De acordo com Lopes (2003), a 

concepção de uma telenovela já prevê a circulação de informações sobre ela: 

inúmeras narrativas são constantemente construídas em torno da telenovela e seus 

elementos. Essas narrativas são construídas por especialistas, críticos, jornalistas, mas 

também por telespectadores em geral, “pessoas comuns”. Revistas especializadas, 

jornais diários de toda espécie, pesquisas de opinião, cartas de leitores, reportagens, 

entrevistas e sátiras em programas de televisão e rádio, são alguns exemplos dos 

espaços em que as informações sobre telenovelas costumam circular (LOPES, 2003). 

Telenovelas são produtos diários de longa duração ininterrupta, são vários 

meses de acompanhamento diário – Velho Chico, por exemplo, contou com 172 

capítulos transmitidos em seis meses e meio. É muito comum as pessoas começarem a 

assistir a partir de um certo ponto e manterem-se telespectadoras fiéis até o final de 

sua transmissão, sem se importarem com os capítulos iniciais perdidos. Também é 

comum que vários capítulos não sejam assistidos e isso faz pouca diferença na 

experiência de consumo e no envolvimento da maioria dos telespectadores com a 

narrativa. Nem todos os participantes desta pesquisa, por exemplo, começaram a 

assistir à novela desde a primeira fase. Ana disse ter começado a assistir à novela 

apenas a partir da chegada do personagem Miguel, interpretado pelo ator Gabriel 

Leone, o que aconteceu no fim de abril, mais de um mês após o início da novela. Por 

conta disso, Ana explicou que encontrou o grupo procurando por informações sobre a 

fase da trama que ela não tinha assistido:  

 

“Comecei a acompanhar da chegada do Miguel em diante. Acompanhava 

pelas redes sociais, revistas, etc, pois sempre gostei do Domingos. O vi desde 

de o primeiro trabalho na Globo. Encontrei o grupo procurando algo para 

saber mais da novela, pois não tinha visto o começo.” (sic.) (Ana, 35 anos, 

Grupo 1) 

  

Assim, as comunidades online surgem como fonte de informação para seus 

inúmeros telespectadores. Alguns dos respondentes desta pesquisa afirmaram que 

usam as comunidades como fonte de informação sobre seus capítulos, por exemplo. 

Helô afirmou que faz parte de grupos sobre novelas por conta disso: “sou noveleira, 

quando não posso assistir o pessoal me conta”. Louisa também explicou que quando 

não podia assistir a um capítulo da novela, ela perguntava a respeito para suas amigas 

do trabalho e “procurava no grupo comentários sobre o que havia acontecido”. Zelão 
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também decidiu fazer parte de seu primeiro grupo sobre uma telenovela - o grupo de 

Meu Pedacinho de Chão (2014) – porque não podia assistir no horário que a novela 

era transmitida pela televisão, às 18h. Zelão explicou que foi baixando os capítulos 

pela internet e quando entrou no grupo a novela já nem estava mais sendo transmitida 

pela televisão. 

 A morte de Domingos Montagner evidenciou também o caráter informativo da 

comunidade. Como dito anteriormente, além de ter sido um dos dias de 

movimentação mais intensa nos grupos sobre a telenovela Velho Chico, muitas 

pessoas aderiram aos grupos naquele dia, provavelmente por conta do acontecimento, 

buscando por informação e/ou apoio. Atena, administradora do Grupo 2, disse que foi 

no grupo mesmo que recebeu a notícia do acidente com o ator. Louisa, por outro lado, 

disse que recebeu a notícia de uma amiga, que tinha visto algo na internet. Quando as 

notícias do desaparecimento do ator começaram a circular, ninguém tinha 

informações concretas. Muitos, então, procuraram por informação nas comunidades. 

Perguntei a Louisa se ela entrou no grupo aquele dia:   

 

“Sim, por alguns minutos. Queria saber se alguém teria notícias. (...) A 

maioria estava como eu, chocados. As notícias eram das mais diversas 

fontes, todas de sites, todas diziam as mesmas coisas.” (sic.) (Louisa, 42 

anos, Grupo 1) 

 

Outro tipo de informação que circula constantemente em comunidades sobre 

telenovelas são os spoilers. Spoilers são informações sobre a narrativa que circulam 

antes que as cenas sejam veiculadas. De acordo com Gray e Mittel (2007), os spoilers 

podem ser adquiridos por meio de informações vazadas de bastidores da produção de 

um produto, mas podem resultar simplesmente por conta das diferenças de fusos 

horários e datas de exibição de alguns programas. Várias séries americanas, por 

exemplo, são disponibilizadas para outros países depois de já terem sido transmitidas 

nos Estados Unidos, o que faz com que os conteúdos sejam conhecidos por vários 

telespectadores antes de serem disponibilizados para todos. Para Gray e Mittel (2007), 

“à medida que as narrativas televisivas se tornaram mais elaboradas e serializadas na 

última década, os spoilers de televisão começaram a fluir rápido e de forma gratuita, 
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complicando as formas em que as narrativas são consumidas e promovidas
57
” 

(GRAY; MITTEL, 2007, p. 3). 

Na verdade, partindo da perspectiva de quem recebe a informação, qualquer 

informação sobre os acontecimentos da trama pode ser considerada um spoiler. Se 

quem leu o conteúdo não assistiu uma determinada cena e pretende assisti-la 

posteriormente pela internet, por exemplo, a informação sobre um capítulo – mesmo 

que ele já tenha sido transmitido pela televisão - é considerada um spoiler. Acontece 

que, como visto anteriormente, muitos telespectadores de telenovelas costumam 

perder, por motivos diversos, vários capítulos da trama, mas continuam assistindo 

sem se importarem com o capítulo perdido. Para esse tipo de telespectador, as 

informações oferecidas a partir dos comentários dos outros membros de um grupo 

online não são spoilers, são na verdade informações que o ajudarão a compreender os 

próximos acontecimentos da trama.   

Muitos telespectadores de telenovelas brasileiras procuram tomar 

conhecimento dos acontecimentos de forma antecipada, como uma prática atrelada ao 

consumo da novela. Entre os participantes desta pesquisa, Ana e Zelão admitiram que 

não se incomodam com spoilers. Ana afirmou que na verdade gosta desse tipo de 

informação e que, inclusive, procura por spoilers tanto no grupo de Velho Chico 

quanto em grupos de outros produtos televisivos dos quais ela também fazia parte:  

 

“Nunca me incomodei com os famosos spoilers. Pelo contrário, até gosto. No 

The Blacklist Brasil também procuro por spoilers.” (sic.) (Ana, 35 anos, 

Grupo 1) 

 

“Não ligava não, as vezes lia e depois ia ver a novela numa boa, mas os 

spoilers que tinha eram só sobre determinada cena e não sobre a novela 

toda, e isso não tinha problema algum para mim.” (sic.) (Zelão, 44 anos, 

Grupo 2) 

 

 

Já Catarina e Louisa afirmaram que não se incomodavam com spoilers, no 

entanto, explicaram que preferiam evita-los pelo risco de frustração, visto que nem 

todos são oferecidos por fontes confiáveis. Em resposta à pergunta “Você se 

incomodava com spoilers?”, Catarina e Louisa afirmaram, respectivamente:  
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 Tradução da autora para: “as television stories have become more elaborate and serialized in the past 

decade, television spoilers have begun to flow fast and free, complicating the ways narratives are 

consumed and promoted.” 
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“apenas não lia. Não me incomodo mas procuro não ler o que vai acontecer. 

(...) Senão cria uma expectativa. Por exemplo disseram que a Luzia ia pra 

Paris kkkkkk” (sic.) (Catarina, 41 anos, Grupo 2)         

 

“Não muito. Mais com as notícias falsas que publicavam de algum site sem 

credibilidade.” (sic.) (Louisa, 42 anos, Grupo 1)    

 

Por outro lado, apesar do consumo de informação antecipada sobre os 

acontecimentos da trama ser uma prática inerente ao consumo de telenovelas, nem 

todos costumam segui-la. Alguns dos entrevistados desta pesquisa afirmaram que não 

gostam dos spoilers sobre a novela - o que foi uma surpresa, já que o pressuposto, no 

senso comum, é de que consumidores de telenovelas costumam frequentemente 

consumir informações antecipadas sobre seus capítulos. Esse foi o caso de Chay, 

Malvina e Walter, conforme pode ser verificado nas falas transcritas abaixo.   

 

“Não gosto (...) brigo” (Chay, 39 anos, Grupo 1) 

 

“eu nem Entrava no grupo pra não ler os comentários e ficar sabendo! Tb 

não Gosto de saber o Q vai acontecer, ficar lendo! Fiz a besteira de ler uns 

dias e a novela foi Perdendo a graça, eu já sabia o q ia acontecer e me 

preparava! Dai Parei de ler e ficou Mais legal” (sic.) (Malvina, 51 anos, 

Grupo 1) 

 

“O que eu não gostava era as constantes notícias sobre a novela 

(acontecimentos futuros, spoilers, coisas do tipo), não dá. Não entendo a 

necessidade das novelas liberarem o conteúdo dos capítulos. Sinopses 

bastam.” (sic.) (Walter, 19 anos, Grupo 2) 

 

 

Para Gray e Mittel (2007), os telespectadores que gostam de consumir spoilers 

assistem aos produtos audiovisuais para verem efetivamente como o episódio vai 

acontecer, mesmo que não experimentem as surpresas que a narrativa apresenta, do 

mesmo modo como os outros telespectadores. De acordo com Lopes (2003), o ato de 

consumir conteúdos relativos à telenovela está atrelado à própria prática de consumo 

dela: “tão importante quanto o ritual de assistir aos capítulos das novelas 

cotidianamente são a informação e os comentários que atingem a todos, mesmo 

àqueles que só de vez em quando ou raramente veem a novela” (LOPES, 2003, p. 30). 

Revistas especializadas, jornais impressos, websites e blogs especializados costumam 

divulgar, semanalmente, detalhes futuros da trama sobre o que está por acontecer na 

história. Apesar de não terem 100% de confiabilidade, essas previsões se concretizam 
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boa parte das vezes. A própria Rede Globo oferece vários detalhes sobre os próximos 

acontecimentos da trama nos sites e revistas da empresa. Esse tipo de informação 

permite ao telespectador se preparar para o acontecimento – como a morte de um 

personagem, por exemplo – e pode funcionar como um agente para o aumento da 

expectativa por parte do público, apesar de suprimir as possíveis surpresas que a 

narrativa poderia provocar caso nenhum detalhe fosse revelado. Além disso, o 

conhecimento prévio de vários acontecimentos na trama pode mobilizar os 

telespectadores no sentido de tentarem mudar o rumo da história, conforme será visto 

no último subtópico desta seção. 

 

Compartilhamento de experiências, ideias e opiniões 
 

Comunidades online são também ambientes de partilha de interesse (LEMOS, 

2002), onde seus membros podem compartilhar suas experiências, ideias e opiniões. 

De acordo com Lopes (2003), a telenovela movimenta comentários constantemente, 

que acontecem desde o momento de sua exibição. Assim, a telenovela é um produto 

construído de modo a promover debates, comentários, conversas em geral, em torno 

da narrativa: “a força e a circulação da novela mobilizam cotidianamente uma 

verdadeira rede de comunicação, através da qual se dá a circulação dos seus sentidos e 

provocam a discussão e a polêmica nacional” (LOPES, 2003, p. 31). Os comentários e 

debates promovidos pela telenovela aos quais Lopes (2003) se refere em seu texto não 

dizem respeito, de forma direta, àqueles que acontecem em ambientes de 

sociabilidade online como Facebook e WhatsApp. A formação de comunidades online 

em torno de telenovelas nessas plataformas é um fenômeno bem mais recente, dado 

que o Facebook foi lançado em 2004 e o WhatsApp em 2009. Portanto, é importante 

destacar que, conforme apontado por Lopes (2003), o potencial da telenovela como 

agente movimentador dessa “rede de comunicação” é algo constituído muito antes da 

popularização da internet. Dessa forma, esse potencial da telenovela, somado à 

capacidade interacional dos ambientes de sociabilidade online, pode promover um 

fluxo conversacional bastante intenso entre telespectadores dentro das comunidades 

online.    

Vários participantes desta pesquisa afirmaram que procuraram um grupo sobre 

a novela para conhecer a opinião de outras pessoas sobre a trama, compartilhar as 
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próprias opiniões a respeito, debater, trocar experiências e ideias. A compreensão da 

comunidade como ambiente propício para o compartilhamento de experiências, ideias 

e opiniões aparece nas respostas de Ana, Chay, Louisa e Malvina, ao questionamento 

do porquê procuraram um grupo online sobre a telenovela para se filiarem:  

 

“Encontrei o grupo procurando algo para saber mais da novela, pois não 

tinha visto o começo.  Queria saber a opinião dos outros sobre o que tinha 

acontecido antes de eu começar a assistir. Eu nunca tinha acompanhado 

uma novela fazendo parte de grupo assim. É bem legal. Já acompanho The 

Blacklist do mesmo jeito e por isso procurei um grupo da novela. (...) Faço 

parte de três grupos. Da novela Velho Chico, do programa O Sócio do 

History e da série The Blacklist.” (sic.) (Ana, 35 anos, Grupo 1) 

 

“Porque eu posto as coisas dou opinião. Gosto tbm de debater” (sic.) (Chay, 

39 anos, Grupo 1) 

 

“Fiquei apaixonada pela trama e então decidi procurar um grupo no 

Facebook pra trocar experiências sobre a estória.” (sic.) (Louisa, 42 anos, 

Grupo 1)    
 

“nunca pensei nesta hipótese! Mas me envolvi tanto nesta novela que queria 

ouvir, falar, discutir, trocar ideias sobre. E pensei nisso. De participar de 

grupo. No face” (sic.) (Malvina, 51 anos, Grupo 1) 

 

 

Quando pedi que explicassem por que gostavam de participar do grupo e o que 

mais gostavam na experiência com a comunidade, Ana, Louisa, Malvina, Walter e 

Zelão também destacaram a oportunidade de conversar com outras pessoas e 

compartilhar sobre o que pensavam a respeito da narrativa.  

 

“Gostava de compartilhar opiniões, torcidas, sentimentos. Foi único.” (Ana, 

35 anos, Grupo 1) 

 

“Gostava muito de ver como uma mesma situação na estória poderia ser 

interpretada de maneiras diferentes por outras pessoas. De discutir 

saudavelmente os pontos de vista.” (sic.) (Louisa, 42 anos, Grupo 1) 

 

“Gosto da galera que vê Velho Chico com os mesmos olhos que eu! Uma 

coisa positiva, exemplos e lições de vida, simplicidade, poesia! Fico 

chateada com esta galera negativa que vê s novela pelo lado errado, pelo 

lado macabro, baixo astral, tristeza!! Mas tb cada um com sua opinião. Mas 

gosto de tudo! As notícias e comentários! E tb por outro lado bom ver uma 

visão contraria pra pensar sobre aquilo (...) respeito à opinião  de todos mas 

tb coloco a minha no post” (sic.) (Malvina, 51 anos, Grupo 1) 

 

“Poder compartilhar ideias e pensamentos sobre a novela foi sempre 

agradável pra mim. (...) gostava de poder compartilhar com as pessoas 

minhas impressões sobre a novela. Gostava de ler as impressões alheias.” 

(sic.) (Walter, 19 anos, Grupo 2) 
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“gosto de prestar bem atenção nos diálogos, e essa novela envolvia questão 

política, terras, sobre o Rio São Francisco, a cultura do região do nordeste e 

eu gosto muito disso” (sic.) (Zelão, 44 anos, Grupo 2) 

 

A publicização de opiniões e ideias sobre a telenovela provoca, 

inevitavelmente, várias divergências entre os participantes dos grupos online. Isso 

acontece porque, partindo da explicação oferecida por Baym (2000) a partir de seu 

estudo sobre soap operas, cada pessoa se insere na história a partir dos personagens 

com os quais se identifica e interpreta os acontecimentos a partir de suas próprias 

experiências. Assim, as interpretações da narrativa são as mais diversas. Malvina 

destaca a divergência de opiniões e afirma se incomodar com as opiniões negativas a 

respeito da novela Velho Chico, mas pondera dizendo que pontos de vista contrários 

aos dela são importantes por provocarem reflexão a respeito. Essa diversidade 

interpretativa é reconhecida também por Louisa, que afirma, em sua fala, gostar de 

“discutir saudavelmente os pontos de vista”. A discussão “saudável”, conforme 

destacada por Louisa, é importante para garantir a boa convivência entre os membros 

de uma comunidade apesar da possibilidade de discordâncias em torno do produto. 

Por conta disso, muitos membros dos grupos parecem evitar entrar em discussões pelo 

receio de provocarem confusões maiores, como visto no subtópico sobre apoio social 

a partir dos relatos de Ana e de Catarina.  

É possível notar, portanto, que o compartilhamento de experiências, ideias e 

opiniões a respeito da narrativa movimenta as comunidades: as pessoas querem saber 

o que as outras pensam e querem também falar de suas próprias interpretações. Esse 

compartilhamento pode gerar discussões e debates que devem obedecer às orientações 

de convivência estabelecidas nos grupos, de modo a favorecer a troca argumentativa e 

garantir o bem-estar da comunidade como um todo.   

 

Apoio social  
 

 Ainda que o ambiente online seja caracterizado pelo estabelecimento de 

relações nas quais não há presença física dos envolvidos, as comunidades online são 

locais onde as pessoas podem encontrar suporte social relativo às suas questões, 

dilemas e dramas, principalmente àqueles que se referem ao objeto de interesse a 

partir do qual o grupo se organiza. Seguindo o argumento defendido por Rheingold 
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(1993), ao procurarem por uma comunidade online, as pessoas podem estar 

procurando por um ambiente de acolhimento onde possam compartilhar algum dilema 

vivido, ao invés de buscarem uma fuga da realidade. Assim, as comunidades online se 

configuram como importantes redes de apoio social para uma variedade de problemas 

e dificuldades vividas por seus membros de forma individual, ou pela comunidade de 

modo coletivo (WELLMAN; GULIA, 1999). Ao proporcionar o encontro entre 

indivíduos que se identificam entre si, a comunidade online se torna um ambiente 

onde existem pessoas interessadas em compartilhar das questões relacionadas ao tema 

e com menores riscos de sanções sociais – nos termos da teoria da Espiral do Silêncio 

(NOELLE-NEUMANN, 1974).  

Durante o período de observação dos grupos analisados nesta pesquisa foi 

possível perceber, em vários momentos, uma forte importância da comunidade como 

ambiente propiciador de apoio social entre os membros. Várias respostas das 

entrevistas também tornaram esse papel da comunidade bastante evidente. Malvina, 

Walter e Zelão, por exemplo, destacaram a união, atenção e simplicidade das pessoas 

que faziam parte do grupo. Zelão ressalta a função do grupo como ambiente de 

acolhimento e Walter chega a dizer que, caso decida acompanhar uma nova novela, 

irá procurar um grupo para participar. Abaixo estão destacadas algumas das respostas 

recebidas à pergunta “qual a sua impressão sobre os membros do grupo de forma 

geral?”.  

“Minha impressão é mais positiva. Acho a galera unida.” (Malvina, 51 anos, 

Grupo 1) 
 

“sempre me interagi bem com a galera e foi uma experiência legal. Caso, 

num futuro, decida acompanhar alguma novela, tentarei, sim, entrar em 

grupos específicos. (…) Pessoas de todas regiões do país, educadas, 

atenciosas, enfim, foi um período legal.” (sic.) (Walter, 19 anos, Grupo 2) 

 

“Acho a maioria do pessoal do grupo, pessoas bem simples, cada um tem um 

problema e se sentem bem ali, acho isso bem legal” (sic.) (Zelão, 44 anos, 

Grupo 2) 

 

Com a morte do ator Domingos Montagner, em 15 de setembro de 2016, a 

função do grupo como ambiente de apoio social se tornou bastante nítida
58

. Durante 

aquela tarde de quinta-feira foi possível observar um grande aumento na 

movimentação de todos os grupos da novela Velho Chico, tanto no Facebook quanto 
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 Uma discussão específica sobre a morte do ator Domingos Montagner e a relação dos grupos online 

com esse acontecimento é realizada no Capítulo 4 desta tese. 
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no WhatsApp. As pessoas procuravam por notícias, queriam entender mais detalhes 

sobre o acidente, faziam correntes de oração. Com a confirmação da morte do ator, o 

que aconteceu por volta das 18 horas, os grupos foram tomados por mensagens de dor 

e acalento. Foi um momento de choque. Rômulo, administrador do Grupo 1, e Atena, 

administradora do Grupo 2, explicaram que esse foi o momento de maior 

movimentação dos grupos até então: 

 

“Muitas postagens. Aliás, a minha postagem lamentando a morte dele, foi a 

de maior repercussão desde a criação do grupo. Quase 500 curtidas. (…) 

Pegou todos de surpresa. E abriu muitos questionamentos também, por ele 

ter morrido de uma forma tão parecida, como seu personagem na novela.” 

(sic.) (Rômulo, 19 anos, Grupo 1)          

 

“qdo as pessoas souberam dessa notícia, tiveram interesse em entrar no 

grupo. Foram muitas pessoas pedindo para entrar. Fiquei doida aqui. Rs... O 

grupo entupiu de postagens a respeito. Mas fiquei tão triste que não tinha 

cabeça para acompanhar o grupo direito. Tudo o que eu via (inclusive 

alguns videos), me fazia chorar mais ainda. Foi uma grande perda msm!” 

(sic.) (Atena, 36 anos, Grupo 2)  
 

Provavelmente, muitas pessoas procuraram os grupos específicos da novela 

Velho Chico no dia em que aconteceu o acidente com o ator Domingos Montagner 

porque buscavam um local onde encontrassem, além de informações a respeito, 

pessoas com as quais pudessem compartilhar o sentimento de profunda tristeza que 

estavam vivendo, conforme muitos relatavam em suas mensagens no Facebook e 

WhatsApp. A busca pelos grupos especializados se deve, possivelmente, ao 

pressuposto de que seus membros compreenderiam a dor que estavam sentindo, já que 

também compartilhavam do interesse pela novela. Ana, Helô e Malvina destacaram o 

apoio do grupo nesse dia. As três relataram ter vivido uma experiência de grande 

tristeza, que foi amenizada por conta da interação com o grupo, conforme pode ser 

observado nas transcrições abaixo:    

 

“Foi uma noite muito difícil. Mas a dor foi menor com o apoio do grupo. Um 

consolava o outro.” (Ana, 35 anos, Grupo 1) 

 

“Foi um conforto pra mim porque eles acompanhava a vida dele e a novela 

também” (sic.) (Helô, 43 anos, Grupo 3) 

 

“Qdo entrei logo dps colocaram o post da informação com a Foto dele e 

começou a Comunicação da galera. Todo mundo muito triste. Um deu força 

pro outro. Foi treta” (sic.) (Malvina, 51 anos, Grupo 1) 

 

A função da comunidade como lugar de apoio social também fica evidente 
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quando refletimos a respeito das regras gerais para a convivência entre os membros 

dos grupos. Como visto, a comunidade é considerada um local onde confusões devem 

ser evitadas ao máximo, sendo expulso o membro que ofender outro participante do 

grupo ou se referir à qualquer pessoa (como atores e atrizes da novela, por exemplo) 

de modo ofensivo. Quando perguntei a Chay o que ela menos gostava no grupo, ela 

respondeu: “brigar”. Ana, Catarina e Louisa também destacaram que a comunidade 

não era ambiente para comentários ofensivos e depreciativos, atitudes que elas 

reprovavam quando acontecia dentro do grupo. Ana relatou que quando entrou no 

grupo observou algumas confusões por conta das discussões acerca do casal Olívia e 

Miguel - personagens que eram inicialmente meios-irmãos, mas que mais tarde 

descobriram não possuir nenhum vínculo consanguíneo, o que os possibilitou viver 

um romance. De acordo com Ana, as confusões aconteciam porque nem todos 

concordavam com a possibilidade de romance entre eles (por serem considerados, 

inicialmente, meios-irmãos). Além disso, também provocava discussão as diferentes 

soluções sugeridas – alguns membros sugeriram a possibilidade dos dois serem 

primos, o que também não agradava a uma parte dos participantes da comunidade. 

Ana, que afirmou preferir não entrar em discussões quando não concordava com o 

que estava sendo apresentado, disse que aconselhou uma pessoa que fez um 

comentário ofensivo, pedindo que ela não repetisse o comportamento.    

 
“Dou minha opinião, mas não gosto de entrar em briga.  Dei um conselho 

para essa garota. Para que ela desse sua opinião sem agredir os outros. Ela 

chamou quem era a favor do casal de retardados. Isso não seria bom para o 

grupo, pensei. Se ela pode, todos iriam querer fazer o mesmo e viraria 

baixaria. Também denunciei uma pessoa que colocou a foto do suposto 

cadáver do Domingos no grupo. Foram só esses dois problemas que tive.” 

(sic.) (Ana, 35 anos, Grupo 1) 

 

  Do mesmo modo que Ana, Catarina também evidenciou que não costuma 

fazer comentários em resposta a publicações das quais discorda para não fomentar 

possíveis confusões no grupo. No entanto, Catarina afirmou se incomodar 

profundamente com mensagens misóginas e machistas, o que a fez, inclusive, deixar 

de participar de um outro grupo do qual fazia parte. Sua fala pode ser conferida 

abaixo: 

 
“Em alguns comentários percebo certo teor de machismo e misoginia tbm. 

Mesmo sendo ficção as pessoas expõem suas opiniões e seus caráter né (...) 

eu não tenho costume de invadir posts que eu não concordo pra rebater. Na 

vdd teve um só que o rapaz quis levar pra discussão mas eu cortei. (...) O que 
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não gostava era de posts misóginos e machistas. Nessa hora o senso da 

sororidade ficava em alerta. Eu estava em um grupo e sai por causa disso. 

Nossa era terrível.” (sic.) (Catarina, 41 anos, Grupo 2) 

 

A fala de Catarina chama atenção por destacar um incômodo relativo aos 

discursos contidos em mensagens que eventualmente circulam nos grupos: trata-se do 

machismo e da misoginia. Nesse caso, o incômodo de Catarina não era apenas uma 

questão de discordância de opinião. Quando Catarina diz “nossa era terrível”, ela 

demonstra que, como mulher, se sentia particularmente afetada com discursos desse 

tipo. Misoginia e machismo não são questões enfrentadas exclusivamente por 

comunidades online. Ações e discursos de aversão às mulheres e/ou de superioridade 

masculina circulam em todas as esferas sociais. As comunidades online não estão 

isentas disso, mesmo, como se pode ver, aquelas formadas em torno de um produto 

por muito tempo considerado de apreciação feminina, que é o caso da telenovela 

brasileira. Tudo isso deixa claro, mais uma vez, o modo como as comunidades online 

são também espaço de enfrentamento onde surgem pontos de conflito que permeiam 

as relações sociais como um todo. A importância do apoio social nas comunidades 

online mostra-se aqui pelo incômodo provocado pela ruptura do espaço de 

acolhimento que o grupo deve proporcionar.  

Louisa, por sua vez, aponta outra questão: o julgamento do gosto alheio. A 

questão do gosto é algo que tem relação com as motivações para a adesão a 

comunidades online, sendo um fator de identificação entre os membros que fazem 

parte do grupo. A fala de Louisa, portanto, evidencia a função da comunidade como 

contexto acolhedor àqueles que se encontram reunidos por possuírem determinado 

gosto em comum, sendo inadmissível, para ela, a existência de comentários 

depreciativos a respeito desse gosto dentro do ambiente do grupo. Assim como na fala 

de Catarina, a importância do apoio social é evidenciada aqui pelo rompimento da 

expectativa de suporte e acolhimento que os membros têm em relação à comunidade, 

conforme pode ser verificado na fala de Louisa:    

 

“O que eu menos gostava era das opiniões de quem não assistia e mesmo 

assim entrou no grupo apenas para dizer que detestava. Penso que se não 

gosto de algo, não vou assistir e muito menos entrar em um grupo apenas 

para depreciar o gosto alheio.” (Louisa, 42 anos, Grupo 1) 

 

Por fim, Ana e Zelão destacam os vínculos construídos entre os membros do 

grupo, que, para eles, se tornou uma rede de suporte à questões individuais e 
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coletivas. Ana explica que o grupo da telenovela Velho Chico no Facebook foi a 

primeira comunidade online sobre novela da qual participou. Ana chega a comparar 

sua experiência com a telenovela juntamente com o grupo a uma “terapia”. Zelão, por 

outro lado, revela o quanto o grupo pode incentivar a formação de redes de 

conversação que extrapolam o tema a partir do qual aquele conjunto de pessoas 

inicialmente se reuniram. Em sua fala, Zelão demonstra profundo envolvimento com 

o grupo e diz que muitas pessoas relatam se sentir melhor após a experiência com a 

comunidade.  

 

“Foram bons momentos no grupo. Curtiamos, choravamos, lutavamos e 

riamos juntos. (...) Vivemos sentimentos muito intensos juntos. Acho que 

saimos mudados depois disso tudo. (...) Entrei pensando que seria um 

passatempo moderno, mas virou uma terapia.” (sic.) (Ana, 35 anos, Grupo 1) 

 

“acho q todos gostam de conhecer outras pessoas nesse mundo cada vez 

mais virtual e a internet nos dá essa oportunidade de conhecer pessoas q vc 

nunca imaginaria q existisse. E como a gente vê a novela, temos a 

oportunidade de falar sobre tal personagem, tal ator, tal cena, a gente se 

interage e isso é gostoso. Esses outros assuntos q falamos, as vezes sai cada 

uma, q a gente dá gargalhada de tanta bobagem e isso é legal, pq tem gente 

no grupo muito retraído, triste e ali a gente se diverte muito e isso ajuda 

essas pessoas, inclusive algumas falam q o grupo foi de uma importância 

grande na vida deles. E isso é legal. (...) tem pessoas que melhoraram por 

causa do grupo” (sic.) (Zelão, 44 anos, Grupo 2) 

 

As evidências de apoio social dentro dos grupos analisados são muitas. O 

apoio social diz respeito às relações efetivamente construídas entre os membros de 

uma comunidade. Como visto, desde as orientações de convivência está previsto que 

o grupo deve se pautar por vínculos positivos entre os participantes. Ainda que exista 

espaço para discussão, essas devem culminar em uma relação amigável entre os 

membros. No caso específico deste estudo, a função da comunidade como espaço de 

apoio social se mostrou bastante intensa por conta da morte do ator Domingos 

Montagner, o que motivou a adesão de mais membros às comunidades e intensificou 

a relação entre os membros que já faziam parte delas. Conforme foi demonstrado, as 

evidências de apoio social aparecem aqui, principalmente, a partir: das impressões 

que os entrevistados relataram ter a respeito dos membros dos grupos; da importância 

do grupo como suporte após o acidente e morte do ator protagonista da novela; da 

reprovação a mensagens ofensivas e depreciativas; e do valor positivo proporcionado 

pela comunidade nas experiências pessoais. Os resultados aqui apresentados 
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demonstram que as novas formas de sociabilidade online propiciam suporte a 

indivíduos e famílias que se relacionam com outros desconhecidos e espacialmente 

distantes, mas que compartilham de experiências e problemas semelhantes, dentro de 

espaços comunitários movidos por temas diversos.  

 

Mobilização em torno de objetivos comuns 
 

De longo tempo a literatura tem registrado o emprego da internet para a 

mobilização de pessoas em torno de questões comuns, a organização cooperada de 

esforços para a realização de atividades de interesse comum que só seriam possíveis 

com o engajamento de muitas pessoas. Esse fenômeno tem sido observado em uma 

série de campos, mas as mobilizações que ocorrem em dois deles são particularmente 

relevantes na experiência de sociabilidade online contemporânea e, assim, para este 

trabalho, a saber: a mobilização em torno de produtos da cultura e as mobilizações 

para ações políticas (CASALEGNO; MCARA-WILLIAN, 2003; GOMES, 2017; 

CHADWICK, 2006). Mesmo que se reconheçam as diferenças quanto aos objetivos, 

temos percebido que as estratégicas e os discursos presentes nas mobilizações online 

que ocorrem nestes dois campos sociais guardam entre si grande similaridade 

(JENKINS et al., 2009), em boa medida porque as tecnologias digitais dão aos 

indivíduos as condições para atuarem de modo ativo nos processos sociais 

(COLEMAN; BLUMLER, 2012). 

Jenkins et al. (2009) caracterizam as práticas de mobilização como parte de 

uma cultura participativa, que seria entendida como uma crença disseminada de que a 

participação de cada pessoa importa, na qual as pessoas estabelecem algum nível de 

relação entre si. O novo cenário teria diminuído as barreiras para a expressão de si, 

tanto em termos artísticos, quanto em termos políticos. O autor e sua equipe 

identificam quatro características dessa cultura participativa: a) afiliação, entendida 

como a participação de comunidades formais e informais centradas em torno de 

diferentes tipos de plataformas; b) fluxos expressivos, dada a possibilidade de 

produção da expressão em novas e criativas formas, a exemplo do recorte e 

modelagem de conteúdos digitais, a produção de fãs de produtos culturais; c) a 

resolução colaborativa de problemas, vide a capacidade que os sujeitos desenvolvem 
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de trabalhar em equipes, formais e informais, para a realização de tarefas e a produção 

de conhecimento; d) novas possibilidades de circulação de conteúdos midiáticos.  

Seria neste cenário sociocultural que as recentes práticas de mobilização se 

tornariam, de uma perspectiva, tecnicamente possíveis, e de outra, uma prática 

cultural frequente e importante para a experiência social contemporânea. Esse 

ambiente cultural, segundo Jenkins et al. (2009), teria como consequência o 

desenvolvimento de novas habilidades que capacitam as pessoas a atuarem 

coletivamente, a exemplo da habilidade para adotar performances identitárias, a 

capacidade de experimentação, a habilidade de buscar informações, apropriar-se de 

conteúdos e produzir conhecimento coletivamente, entre outras habilidades. Em 

grande medida, as habilidades para atuar neste ambiente social seriam natural e 

gradativamente aprendidas pelas novas gerações ao passo que se engajam em 

comunidades e relações em torno de produtos da cultura de massa, a exemplo de 

artistas, filmes, programas de TV, entre outros. 

A própria disseminação do termo “participação” para referir-se tanto à 

participação de cunho político, quanto à participação em torno de produtos culturais 

pode ser tomada como um indicativo da popularidade de um certo modo de 

sociabilidade neste momento histórico. Conforme o argumento de Zuñiga, Jung e 

Valenzuela (2012), o termo “participação política” tem se tornado um termo popular 

na internet para referir-se ao processo de manifestar a própria opinião com o propósito 

de influenciar os resultados de algumas questões e temas políticos. Poderíamos citar 

também a popularização de outros termos nativos do campo político que têm sido 

popularmente utilizados para descrever processos de mobilização online de todos os 

tipos, a exemplo dos termos engajamento e ativismo. 

Alguns autores têm considerado que o primeiro registro da organização de 

uma comunidade de fãs de um produto audiovisual se deu no final da década de 1960, 

a partir de mobilizações de telespectadores para que a rede americana NBC 

mantivesse a série Star Trek no ar e, posteriormente, para que a série voltasse a ser 

exibida (JENKINS, 1992; SCARDAVILLE, 2005). Em relação ao consumo de soap 

operas, no entanto, Scardaville (2005) pontua que os fãs do gênero têm sido 

recorrentemente identificados como espectadores passivos. Mas a autora destaca que, 

ao contrário do que se pensa frequentemente, um influxo recente de pesquisas tem 

demonstrado o contrário: a audiência de soap operas é uma audiência bastante ativa, 

característica que pode ser observada desde o tempo em que essas produções eram 
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veiculadas no rádio. Scardaville (2005) relata que, nos tempos do rádio, a audiência 

tinha a possibilidade de enviar correspondências e presentes para os personagens e, 

mesmo na passagem das produções para a TV, a prática se manteve, particularmente 

quando personagens de repente morriam.  

Contudo, nas décadas de 1960 e 1970, não teriam surgido ainda grupos 

organizados para apresentar demandas à produção de soap operas. Uma hipótese 

apresentada Scardaville (2005) para tanto seria o fato de os telespectadores terem a 

percepção de que não influenciavam o modo como a história se desenrolava, visto que 

a obra era transmitida ao vivo ou gravada pouco tempo antes de ir ao ar. Outra 

hipótese teria relação com as características do principal público das soap operas 

naquele momento, formado por uma maioria de mulheres donas de casa, com recursos 

de tempo, dinheiro e espaço limitados, o que restringia muito a possibilidade de se 

organizarem para apresentar demandas para a produção dos programas televisivos 

(SCARDAVILLE, 2005).  

De acordo com Scardaville (2005), as comunidades online em torno de soap 

operas começaram a surgir a partir da década de 1990, contudo esse fenômeno ganha 

um novo impulso quando, nos anos 2000, os atores começaram a fazer páginas 

pessoais e revelar partes da história antes que a imprensa tomasse conhecimento, 

enviando mensagens para fãs e estimulando conversas sobre a vida profissional e 

pessoal deles. Particularmente em relação ao vazamento de informações, a autora 

pontua que a internet aumentou muito a segurança para quem deseja vazar 

informações sobre a trama sem ser descoberto. De modo geral, segundo Scardaville 

(2005), todas essas transformações que vieram no bojo da internet teriam produzido 

mudanças importantes no modo como fãs de soap opera se mobilizam: ao tempo que 

as comunidades se formam, os fãs percebem que têm capacidade de influenciar e 

sentem-se empoderados. 

Uma prática constante e muito comum nas comunidades online analisadas, 

tanto no Facebook quanto no WhatsApp, é a avaliação da telenovela. Essa avaliação 

pode ser positiva ou não. As pessoas estão constantemente observando 

detalhadamente o que acontece na novela, criticando e expondo suas opiniões a 

respeito das soluções narrativas, com as quais, muitas vezes, não concordam. De 

acordo com Lopes (2003), essa é uma prática muito relacionada ao modo de consumo 

da telenovela por conta do envolvimento que as pessoas têm com a história e com os 

personagens. Para a autora, “as novelas provocam a torcida por personagens que se 
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encontram em confronto ou sobre o que elas devem fazer ou sobre a mudança que 

deve haver no seu comportamento” (LOPES, 2003, p. 31).  

Rômulo relatou que durante a novela Império (2014-2015), quando criou o seu 

primeiro grupo sobre uma telenovela no Facebook, aconteceu um concurso que 

contou com a votação do público. O concurso a que Rômulo se refere visava escolher 

um samba enredo para a “União de Santa Teresa”, escola de samba fictícia da 

telenovela. A votação aconteceu no site oficial da novela e os três finalistas 

escolhidos pelo público foram anunciados no Fantástico
59

. O vencedor foi escolhido 

pela direção e foi anunciado na própria telenovela em uma cena especial que teve a 

participação dos três finalistas
60

. De acordo com Rômulo, a votação mobilizou os 

membros do grupo que havia criado sobre a telenovela no Facebook. O candidato 

para o qual Rômulo fez campanha dentro do grupo foi o candidato que saiu vencedor.  

 

“Na época, Império fez um concurso na novela para escolher um samba 

enredo. Lembro que pedi no grupo para que o pessoal votasse em um 

candidato, e ele acabou ganhando. Foi um grupo de boa repercussão.” (sic.) 

(Rômulo, 19 anos, Grupo 1)  
 

A articulação dos membros do grupo para a votação no samba enredo da 

novela Império (2014-2015) é um exemplo de mobilização do grupo em torno de um 

objetivo que tinham em comum. Outro exemplo bastante evidente, dentro de um dos 

grupos sobre Velho Chico no Facebook, analisado neste estudo, aconteceu por conta 

da notícia antecipada a respeito da possível morte do personagem Martim, 

interpretado pelo ator Lee Taylor. Martim era filho do coronel Afrânio (Antônio 

Fagundes), com quem vivia um intenso conflito por não concordar com as práticas 

políticas e econômicas adotadas por ele. Martim lutava por melhores condições para a 

população da cidade fictícia de Grotas do São Francisco, o que ia de encontro com as 

práticas de dominação e corrupção perpetradas por gerações por sua família. O 

personagem era bastante querido entre os membros dos grupos analisados e a notícia 

de sua morte gerou uma insatisfação quase que generalizada dentro dos grupos
61

. No 

Grupo 1, um membro chegou a publicar uma mensagem em que convocava os outros 
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 Programa semanal no formato revista eletrônica transmitido aos domingos pela Rede Globo.  
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 Ver: “Conheça os finalistas do concurso do samba-enredo de José Alfredo”. Disponível em: 

http://gshow.globo.com/novelas/imperio/extras/noticia/2015/01/conheca-os-finalistas-do-concurso-do-

samba-enredo-de-jose-alfredo.html Acesso em: 22-06-2017. 
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 Uma análise específica sobre a relação dos membros das comunidades analisadas com a morte do 

personagem Martim será apresentada no Capítulo 4. 

http://gshow.globo.com/novelas/imperio/extras/noticia/2015/01/conheca-os-finalistas-do-concurso-do-samba-enredo-de-jose-alfredo.html
http://gshow.globo.com/novelas/imperio/extras/noticia/2015/01/conheca-os-finalistas-do-concurso-do-samba-enredo-de-jose-alfredo.html
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participantes a realizarem um protesto contra a morte do personagem, justificada pelo 

fato de que Martim era herdeiro da família de Sá Ribeiro e deveria assumir o posto do 

Figura 8. 

     

 
Figura 8: Mensagem de convite a protesto contra a morte do personagem Martim - 

Grupo 1 

 

 De acordo com o autor da mensagem, o protesto era dirigido aos autores da 

novela, a fim de não permitir que eles “matassem” o personagem. A mensagem 

mobilizou vários membros do grupo, que, em resposta, publicaram comentários de 

apoio ao protesto. A publicação foi a que recebeu maior número de comentários 

durante o período analisado no Grupo 1. A adesão ao protesto era caracterizada pela 

própria publicação dos membros do grupo no Facebook. A ideia era mobilizar um 

grande volume de publicações a respeito, demonstrando insatisfação com a possível 

morte do personagem, na expectativa de que houvesse um monitoramento por parte 

da direção da telenovela que possibilitasse que as mensagens publicadas dentro do 

grupo chegassem à produção da Globo, fazendo-os tomar conhecimento da opinião 

dos telespectadores sobre as soluções narrativas planejadas para a trama. A Figura 9 e 

a Figura 10 apresentam exemplos de mensagens em resposta ao convite, publicadas 

na seção de comentários da publicação.  

 

 

Figura 9: Comentário em resposta à mensagem de convite a protesto contra a morte 

do personagem Martim - Grupo 1 
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Figura 10: Comentário de apoio em resposta à mensagem de convite a protesto 

contra a morte do personagem Martim - Grupo 1 

 
Ao que parece, a ideia era publicar mensagens no grupo afirmando a 

discordância a respeito da morte do personagem e esperar que a produção da novela, 

de alguma forma, tomasse conhecimento da insatisfação dos telespectadores e 

alterasse o desenrolar da história. Para tanto, os membros do grupo pareciam tentar 

negociar com o que entendiam que era preocupação da emissora: a possibilidade de 

perda de audiência. Um exemplo desse tipo de negociação pode ser verificado em um 

dos comentários publicados em resposta à mensagem de convite ao protesto (Figura 

10). No comentário em destaque, a/o participante demonstra não concordar com as 

possíveis mortes dos personagens que faziam parte do núcleo principal da novela, 

ameaçando deixar de assistir a qualquer programa da emissora caso os personagens 

morressem.  

Por outro lado, houve também quem não acreditasse na possibilidade de 

interferência dos telespectadores na produção da telenovela. Conforme pode ser 

verificado na Figura 11, uma participante afirma que os telespectadores não podem 

“induzir” o autor a modificar a narrativa.  

 
 

  
Figura 11: Comentário em resposta à mensagem de convite a protesto contra a morte 

do personagem Martim - Grupo 1 

 

Em resposta ao comentário da participante, o autor da mensagem de convite 

ao protesto argumenta que o mecanismo que propõe é válido e sustenta seu argumento 
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apresentando duas premissas básicas: a primeira é a de que a novela é orientada por 

pesquisas realizadas a respeito da opinião dos telespectadores nas redes sociais; no 

segundo ponto que apresenta, o autor cita um exemplo bem-sucedido em que a 

opinião dos telespectadores supostamente interferiu na narrativa (o caso do romance 

entre os personagens Olívia e Miguel). Apesar da impossibilidade de ser comprovada 

em sua integralidade, a primeira premissa apresentada pelo autor da mensagem é, ao 

menos parcialmente, verdadeira. A escrita de uma telenovela (e outros produtos 

audiovisuais em geral) pressupõe a realização de diversas pesquisas, formais e 

informais, para que a produção tome conhecimento da opinião dos sujeitos receptores. 

De acordo com Lopes (2003), “os autores declaram expressamente à imprensa que 

procuram pessoas na rua para saber as suas opiniões sobre o que estão escrevendo 

para assim ter ideias sobre o desenvolvimento dos personagens” (LOPES, 2003, p. 

31). Assim, tornar públicas suas opiniões em ambientes nos quais existe a 

possibilidade de monitoramento por parte da instância produtora da novela parece 

uma estratégia válida por parte dos telespectadores, considerando o potencial de que 

as mensagens sejam capturadas pela produção e afetem, de alguma forma, o 

desenrolar da narrativa.  

Para comprovar a afirmação que faz em sua primeira premissa, o autor da 

mensagem cita como exemplo o caso do romance entre Miguel e Olívia. Interpretado 

por Gabriel Leone, o personagem Miguel era filho de Maria Tereza (Camila Pitanga) 

e Santo (Domingos Montagner). No entanto, Miguel só descobriu ser filho de Santo 

depois de adulto, pois o romance entre Tereza e Santo, do qual era fruto, era um 

romance proibido e, por conta disso, Miguel foi registrado e criado por Carlos 

Eduardo (Marcelo Serrado), com quem Tereza havia casado pouco antes do 

nascimento de Miguel. Olívia (Giullia Buscacio) era filha de Luzia (Lucy Alves) e 

Santo (Domingos Montagner). Antes de saber que era filho de Santo, Miguel se 

interessou por Olívia e os dois sentiam uma possibilidade de romance que esbarra na 

primeira revelação do passado de um deles: a informação de que Miguel era filho de 

Santo e não de Carlos Eduardo, o que o tornava meio-irmão de Olívia. Os dois, então, 

vivem um conflito por conta do sentimento que nutriam um pelo outro.  

O público, que torcia pelo romance, começou a especular a respeito do 

parentesco dos dois, levantando a hipótese de que, já que Miguel era realmente filho 

de Santo, Olívia pudesse não ser. Nos grupos, os participantes comentavam 

insistentemente e torciam para que algo os desimpedisse de se relacionar. A primeira 
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cena em que o interesse de Miguel por Olívia surge foi exibida no dia 27 de maio de 

2016
62

. Desde então, a torcida pelo casal já começou a acontecer entre os 

telespectadores. No entanto, em 29 de julho de 2016 o site oficial da novela publicou 

a informação de que um dos autores da novela havia revelado que Olívia não era fruto 

de uma traição de Luzia com o cunhado Bento (Irandhir Santos), hipótese que o 

público havia levantado
63

. A grande revelação que mudou o rumo do casal aconteceu 

apenas em 22 de agosto de 2016, quando Luzia contou a Olívia que ela não era filha 

de Santo e que, na verdade, ela era fruto de um estupro
64

. Após a revelação de que 

Olívia e Miguel não eram irmãos, acontece o primeiro beijo do casal e o romance 

finalmente se concretiza, culminando no casamento dos dois e na gravidez de Olívia 

ao final da novela.  

A concretização do romance entre Olívia e Miguel deu aos telespectadores a 

percepção de que suas opiniões acerca do casal haviam influenciado a produção da 

telenovela. Foram quase três meses de torcida e reviravoltas na trama até que os dois 

finalmente se tornassem, de fato, um casal. Por ser um assunto recorrente nos grupos, 

os membros acreditaram, assim, que as opiniões insistentemente publicadas foram 

eficazes. Dessa forma, ao citar esse caso como exemplo, o autor da mensagem sobre o 

protesto contra a morte do personagem Martim deixa transparecer o modo como 

acredita que o mecanismo de manifestação da opinião dos telespectadores na 

comunidade do Facebook pode interferir na produção da novela. Nessa perspectiva, 

publicar opiniões contrárias a respeito da possível morte do personagem Martim seria, 

para ele, uma forma válida na tentativa de impedir que os autores “matassem” ele.   

Na relação entre a comunidade de recepção e a telenovela, a internet seria o 

ambiente onde a recepção ganha voz e a comunidade online é o espaço onde os 

indivíduos que fazem parte dessa audiência conseguem se articular com outros a fim 

de se mobilizarem em torno de objetivos determinados. É certo que a produção da 

telenovela - e de produtos audiovisuais em geral – sempre teve como base pesquisas 

feitas com a audiência. A diferença aqui não está na possibilidade de interferência que 

                                                      
62

 Ver: “Miguel se interessa por Olívia”. Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/velho-

chico/resumo-da-novela/noticia/2016/05/miguel-se-interessa-por-olivia.html Acesso em: 23-06-2017. 
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 Ver: “Autor de „Velho Chico‟ descarta hipótese levantada pelo público e diz: „Olívia não é filha de 

Bento‟”. Disponível em: http://gshow.globo.com/tv/noticia/2016/07/autor-de-velho-chico-descarta-
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 Ver: “Olívia descobre que não é filha de Santo e que pai está morto”. Disponível em: 

http://gshow.globo.com/novelas/velho-chico/vem-por-ai/noticia/2016/08/olivia-descobre-que-nao-e-

filha-de-santo-e-que-pai-esta-morto.html Acesso em: 23-06-2017. 
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a recepção tem sobre o fazer da telenovela, mas na iniciativa da audiência para tal 

devido à percepção de eficácia que esses indivíduos têm a respeito da atuação deles 

na produção da telenovela. Organizando-se conjuntamente, a comunidade de recepção 

tenta se fazer ouvir pelas instâncias de produção, que é quem pode agir diretamente na 

narrativa.  

 

3.6. Comunidades online e Espiral do Silêncio: possíveis efeitos 
 

Para compreender as motivações para a formação de comunidades online em 

torno de uma telenovela, bem como suas lógicas de funcionamento, traçamos uma 

relação entre o entendimento sobre comunidades online e o conceito de contexto 

comunicativo, conforme proposto no Capítulo 2 desta tese. Após a análise dos dados 

apresentados neste capítulo, retornamos à reflexão teórica na tentativa de construir um 

quadro explicativo para o fenômeno a partir da aplicação do conceito de contexto 

comunicativo aos pressupostos da teoria da Espiral do Silêncio (NOELLE-

NEUMANN, 1974). Em primeiro lugar, entendemos que a configuração da 

comunicação afeta o desejo dos indivíduos em expressar seus pontos de vista, fazendo 

com que a espiral do silêncio aconteça de forma diferente nos vários contextos 

comunicativos. A expressão de si – que, para nós, pode dizer respeito a uma 

identidade, discurso ou opinião - parece estar ligada a um conjunto de fatores que se 

relacionam com todas as características específicas de cada meio, em conjunto com os 

efeitos dos fatores sócio-psicológicos que operam na espiral do silêncio. Assim, faz-se 

necessário compreender as características contextuais e diferenças de cada cenário no 

meio online. Nesse sentido, os efeitos que atuam na espiral do silêncio podem ser 

atenuados em certos espaços e potencializados em outros.  

Esse percurso reflexivo nos permitiu chegar a uma proposta explicativa que 

busca pensar no modo como o processo cognitivo da espiral do silêncio acontece 

associado ao contexto comunicativo, o que pode levar, por exemplo, à formação de 

comunidades bem específicas para a discussão de um determinado tema. Para tanto, 

extrapolamos a ideia inicial defendida pela espiral do silêncio, que diz respeito à 

opinião pública, e arriscamos aplicar os mesmos pressupostos a qualquer forma de 

expressão que possamos entender como “apresentação de si” (GOFFMAN, 1985) em 

um cenário interacional. Desse modo, poderíamos pensar nos efeitos da espiral do 

silêncio tanto para a expressão de uma opinião (que é o pressuposto inicial da teoria), 
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quanto para a expressão de um gosto, discurso ou identidade, já que todas elas dizem 

respeito a uma apresentação de si. Dessa perspectiva, é importante notar que muitas 

vezes essa expressão não se refere, necessariamente, a uma expressão de fala, mas ao 

modo como um indivíduo atua na troca interativa, ao modo de apresentar-se, de forma 

geral, o que inclui pistas não verbais.   

O Diagrama 5 apresenta a proposta de compreensão do processo cognitivo da 

espiral do silêncio à qual foi possível chegar a partir dos resultados deste estudo.  
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Diagrama 5: Processo cognitivo da espiral do silêncio considerando o contexto comunicativo. 
Fonte: Elaboração da autora. 



Optamos por manter, na apresentação do diagrama, o termo “opinião” por se 

tratar do referente inicial da teoria. No entanto, é importante ressaltar que, como 

esclarecido anteriormente, propomos extrapolar a aplicação da expressão de opinião 

para qualquer tipo de expressão que entendemos fazer parte de uma apresentação de si. 

Assim, o modelo delineado leva em conta não apenas o que impede o indivíduo de se 

expressar, mas, ao considerar que essa expressão é sempre dependente do contexto 

comunicativo na qual a interação se circunscreve, propomos pensar no processo 

cognitivo da espiral do silêncio, na verdade, como um mecanismo que leva o indivíduo, 

uma vez motivado a falar sobre um dado tema, a buscar contextos que considere mais 

adequados para se manifestar. Vale lembrar que o contexto comunicativo, conforme 

proposto no Capítulo 2, diz respeito, ao mesmo tempo, ao ambiente físico onde a 

interação acontece, com as ferramentas disponíveis para a troca interativa, e as pessoas 

presentes naquele ambiente, que são as audiências imaginadas pelo indivíduo que avalia 

o risco de se expressar naquele contexto.     

O modelo proposto oferece boas pistas para pensarmos a motivação dos 

indivíduos para criar, aderir e se manter vinculados a comunidades online, por exemplo. 

De acordo com o modelo explicativo, um indivíduo motivado a falar sobre um 

determinado assunto não irá se silenciar por completo. Ao avaliar que um contexto não 

é favorável para a expressão de si, esse indivíduo irá buscar um outro contexto onde 

avalie que possa se manifestar. Assim, haveria um processo cíclico no qual o indivíduo, 

avaliando um primeiro contexto como hostil à sua expressão, procuraria um novo 

contexto propício para se expressar e, enquanto estiver motivado a falar sobre um 

assunto, continuaria procurando por esse ambiente até encontrá-lo, ou, uma vez 

desmotivado a falar, se silenciaria. As comunidades online formadas em grupos 

privados no Facebook e no WhatsApp aparecem, então, como contextos apropriados 

para a conversação sobre os temas específicos aos quais essas comunidades se destinam. 

Se uma comunidade se destina à discussão sobre uma telenovela, por exemplo, é óbvio 

que esse assunto é bem-vindo nesse espaço. Além disso, as “orientações de 

convivência” estabelecidas nesses ambientes ajudam a manter uma certa ordem que 

administra as interações, diminuindo, assim, os riscos para os indivíduos que se 

expressam ali.   

Partindo do processo cognitivo delineado, é possível sugerir que um indivíduo 

muito motivado a se expressar, não encontrando um contexto apropriado para tanto – e 

mantendo-se ainda muito motivado – pode ele mesmo, em algum momento, criar esse 
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novo contexto propício. Esse foi o caso de Rômulo, respondente desta pesquisa. Criador 

do Grupo 1 sobre Velho Chico (2016), analisado neste estudo, Rômulo explicou que o 

primeiro grupo que decidiu criar no Facebook sobre uma telenovela, foi um grupo para 

discussão da novela Império (2014-2015). Segundo ele, “era uma novela que fazia 

muito meu estilo. Tinha romance e suspense. Então decidi criar, para comentar com 

outras pessoas que gostavam”. Nesse caso, essa ação demanda a iniciativa de um 

indivíduo que, não observando a existência de um contexto favorável, cria esse 

contexto. A criação de um grupo com uma finalidade específica tornaria possível, 

assim, a adesão de outras pessoas que também estivessem à procura de um ambiente 

propício para discutir sobre um determinado tema. Dessa forma, seria possível observar 

a formação, por exemplo, de diversos tipos de comunidades online.  

Como demonstrado neste capítulo a partir da análise das respostas das 

entrevistas realizadas para esta pesquisa, foi possível perceber que uma parte das 

pessoas que consome telenovela não costuma conversar sobre o assunto com amigos 

mais próximos, restringindo a conversa sobre o produto ao ambiente das comunidades 

online específicas das quais esses sujeitos fazem parte. Dentre as explicações oferecidas 

pelos respondentes estão afirmações como “por achar que no grupo seria melhor para 

interagir com as pessoas que acompanham” (Catarina, 41 anos, Grupo 2) ou “As 

pessoas no meu Face só queriam saber de Os Dez Mandamentos” (Ana, 35 anos, Grupo 

1). Ana chegou a afirmar que se sentia, literalmente, isolada entre seus amigos do 

Facebook: “Me sentia meio jogada de lado. Me encontrei no grupo”. Já Malvina (51 

anos, Grupo 1) demonstra o quanto o envolvimento com a novela (que podemos 

entender como a motivação em falar sobre o assunto) a levou a procurar um grupo no 

qual ela soubesse que encontraria interlocutores para interagir sobre o tema: “me 

envolvi tanto nesta novela que queria ouvir, falar, discutir, trocar ideias sobre. E pensei 

nisso. De participar de grupo. No face” (sic.).  

O medo de isolamento na internet, no entanto, pode se configurar de forma 

bastante difusa. De um lado, os indivíduos podem se sentir mal simplesmente por 

perceberem que seus pares não estão interagindo com um determinado conteúdo 

publicado por ele/a em seu perfil pessoal, o que pode provocar uma sensação de que 

seus amigos estão ignorando-o/a. Por outro, pode haver ainda um receio de que a 

expressão de determinado gosto ou opinião ofereça algum risco para sua imagem 

pessoal em um determinado contexto, o que pode levar a sanções que afetem as relações 

sociais de um indivíduo para além daquele espaço imediato (como no ambiente de 
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trabalho ou familiar, por exemplo). Assim, o indivíduo procuraria ambientes mais 

privados, e é esse o momento em que as comunidades online aparecem. Os grupos 

privados no Facebook, WhatsApp - e em outras plataformas - se configurariam como 

espaços onde o indivíduo tenderia a ter uma melhor noção de quem são as pessoas 

presentes (as audiências imaginadas), aumentando as chances de participar de 

discussões mais qualificadas sobre o tema e diminuindo os riscos de ser ignorado ao 

publicar um conteúdo relacionado ao assunto, bem como do julgamento alheio sobre 

sua imagem pessoal.  

Uma vez dentro de uma comunidade, o indivíduo encontra um ambiente 

caracterizado pelos elementos discutidos neste capítulo, são eles: identificação; 

informação; compartilhamento de experiências, ideias e opiniões; apoio social; e 

mobilização em torno de objetivos comuns. É válido ressaltar que os elementos 

elencados por esta pesquisa são fruto dos resultados do esforço empírico aqui 

empreendido, que toma como objeto o estudo de comunidades sobre uma telenovela 

brasileira. Assim, os pontos indicados por este estudo funcionam como elementos 

sintetizadores de uma caracterização das comunidades online analisadas, mas podem 

servir de base para o estudo de comunidades construídas em torno de objetos e temas 

diversos. Além disso, outras aplicações que tomem os pontos levantados aqui como 

base podem ainda encontrar outros elementos importantes para a caracterização de uma 

comunidade online.  

Conforme pode ser observado no Diagrama 6 que apresenta o modo como 

entendemos, neste estudo, a organização dos elementos que compõem a experiência em 

comunidades online, esses elementos se relacionariam entre si como fazendo parte, 

metaforicamente, de uma pirâmide. No ambiente da comunidade, então, o indivíduo se 

depara com um contexto que, em primeiro lugar, oferece um senso de identificação 

entre seus membros. Por isso, a identificação é a base da pirâmide. Dizer que os 

membros de uma comunidade se identificam entre si, no entanto, não significa dizer que 

todos eles possuem uma posição completamente homogênea em relação a todos os 

pontos que dizem respeito a um determinado assunto. Em nosso estudo, por exemplo, 

observamos vários eventos em que ocorreram sérias divergências entre os membros. 

Não obstante, os sujeitos participantes das comunidades continuavam possuindo algo 

em comum que era, no mínimo, o interesse em relação àquela telenovela. Assim, se uma 

comunidade é organizada para a discussão a respeito de uma telenovela, isso não 

significa que todos os seus membros terão a mesma avaliação sobre todas as questões 
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que a envolvem, mas pressupõe-se que a maioria possua uma relação positiva com a 

trama ou com o gênero. Nesse sentido, é pressuposto que naquele ambiente existirão 

interlocutores mais qualificados para a conversação sobre o assunto, visto que, se 

alguém adere a um grupo, ele/a possui ao menos um interesse mínimo no tema. Além 

disso, a chance de encontrar congruência entre a valoração que um indivíduo faz sobre 

uma determinada telenovela e a valoração da maioria presente neste contexto aumenta 

consideravelmente. 

 

 

Diagrama 6: Elementos que compõem a experiência em comunidades online. 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

 

A informação e o compartilhamento de experiências, ideias e opiniões são 

elementos que estão bastante interligados, pois tratam de modo direto da materialização 

da sociabilidade entre os membros da comunidade. No entanto, consideramos a 

informação como elemento anterior ao compartilhamento de experiências, ideias e 

opiniões por entendermos que a publicação e o consumo de informações dentro do 

ambiente da comunidade são atividades menos complexas do que o compartilhamento 

de experiências. Além disso, a troca de experiências, ideias e opiniões se configura 

como um ato que diz mais respeito à individualidade do sujeito, visto que esse tipo de 

compartilhamento implica falar de si, em certa medida, enquanto que o ato de publicar 

e/ou consumir informações sobre a novela não demanda, necessariamente, uma 

manifestação de cunho pessoal.  
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O apoio social surge como elemento que resulta do sentimento de suporte que o 

indivíduo percebe a partir dos três primeiros pontos. Uma vez verificada a identificação, 

a circulação de informação e o compartilhamento de experiências, ideias e opiniões em 

torno de um determinado assunto, surge um sentimento de acolhimento entre os 

membros dos grupos, que passam a se configurar como contextos acolhedores e 

confortáveis para a busca de apoio social relativo ao tema do grupo. Nesse sentido, o 

apoio social fornecido pelo grupo é algo mais complexo do que a circulação de 

informações e o compartilhamento de experiências relativas ao tema. O apoio social 

pode se configurar como um ato concreto (como no caso do processo de luto vivido 

pelos membros das comunidades analisadas por conta da morte do ator Domingos 

Montagner), mas pode também se tratar de um sentimento bastante subjetivo e 

individual (como a percepção positiva dos membros dos grupos a respeito da relação 

existente entre eles). Mesmo que não houvesse um caso bastante específico como 

ocorreu neste estudo, que foi a morte do protagonista da novela, quando os sujeitos 

entrevistados falam da impressão dos membros das comunidades como “uma impressão 

positiva”, “pessoas legais” e “uma galera unida”, demonstram a existência de um 

sentimento de suporte entre eles. Assim, o apoio social é, na verdade, a percepção que 

um indivíduo tem a respeito do suporte que pode encontrar no grupo. 

A mobilização seria a ponta mais visível desses grupos privados, é o elemento 

que conecta o ambiente interno ao ambiente externo à comunidade. Mas a mobilização 

não é algo que acontece constantemente, mobilizações são eventos pontuais. Ainda que 

possam existir grupos formados especificamente para a organização de protestos e 

manifestações que se estruturem e se mantenham dentro do próprio ambiente online ou 

que sejam estabelecidas para o encontro em espaços físicos, esse não parece ser o caso 

dos grupos analisados. A mobilização não parece ser, necessariamente, o objetivo 

primeiro que levaria à criação e/ou adesão a uma comunidade sobre a telenovela. No 

entanto, percebendo a possibilidade de produzirem efeitos em relação ao desenrolar da 

narrativa - como é o caso da telenovela - por meio da organização coletiva, os membros 

das comunidades, entendendo o grupo como ambiente de apoio social, veem a 

comunidade como um lugar possível para a mobilização. Dessa forma, a mobilização 

aparece no topo da pirâmide, pois trata-se do ato mais complexo entre todos os 

elementos identificados por este estudo, sendo dependente de todos os outros para que 

seja efetivada. Não obstante, a mobilização não é um elemento necessariamente 

presente em toda comunidade online. Trata-se, na verdade, de uma ação que pode 
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ocorrer ou não. Diferente dos outros elementos, que parecem constituir, 

necessariamente, a caracterização das comunidades online, a mobilização é um 

potencial que pode não se concretizar, a depender do tema ao qual a comunidade se 

relaciona ou às pessoas que compõem o grupo. Vale ressaltar que, apesar de serem 

pensados em uma ordem de complexidade, os elementos apontados na pirâmide 

apresentada no Diagrama 6 não acontecem de forma sequencial, eles estão sempre 

interligados.  

Tomando como base os elementos que compõem o Diagrama 6, associado ao 

modelo explicativo proposto no Diagrama 5, um avanço importante da pesquisa aqui 

realizada seria avaliar em que medida a participação em comunidades online modifica o 

padrão comportamental de seus membros fora das comunidades. As respostas de 

algumas das entrevistas realizadas neste estudo oferecem indícios de que existe uma 

consciência de que o grupo é capaz de promover um efeito em seus membros de forma 

individual para além da relação endógena, como é possível observar nas seguintes falas: 

“Vivemos sentimentos muito intensos juntos. Acho que saímos mudados depois disso 

tudo” (sic.) (Ana, 35 anos, Grupo 1); “tem pessoas que melhoraram por causa do grupo” 

(sic.) (Zelão, 44 anos, Grupo 2). Pensando a partir do modelo proposto no Diagrama 5, 

seria avaliar como um indivíduo, motivado a se expressar a respeito de um determinado 

tema, avalia um primeiro contexto comunicativo (contexto 1) como hostil à sua posição 

e procura por um contexto propício para se expressar. Considerando que o indivíduo 

encontre esse novo contexto (contexto 2) e supondo, por exemplo, que se trate de uma 

comunidade online, o indivíduo se sente à vontade para se expressar, visto que há uma 

identificação entre os membros daquele grupo, circulação de informação, troca de 

experiências e, consequentemente, um sentimento de apoio social. Assim, levantamos a 

hipótese de que, uma vez percebendo que possui apoio social, o indivíduo que se sentiu 

à vontade para se expressar apenas no contexto 2, inicialmente, se sentirá mais seguro 

para expressar-se no contexto 1, quando retornar a ele.  

Mesmo que a mobilização organizada entre os membros de uma comunidade 

não aconteça, é importante pensar no modo como o apoio social percebido a partir da 

participação em comunidades especializadas em um tema pode vir a influenciar a 

expressão de gostos e opiniões ou, de modo mais amplo, a performance de si, para além 

do ambiente comunitário, visto que a percepção de apoio social pode fortalecer a 

identidade social de um indivíduo. Além disso, a circulação de informações e as 

discussões que ocorrem dentro das comunidades podem oferecer novos insumos a 
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serem acrescentados ao referencial discursivo de um indivíduo. Desse modo, a 

percepção de apoio social, somada à circulação de informações e referências 

argumentativas em comunidades online, pode influenciar o desejo de manifestação de 

um indivíduo, aumentando a suscetibilidade da sua expressão (de um gosto ou opinião) 

quando exposto a um contexto que considere hostil à sua posição.  

É importante pontuar que a multiplicidade de ambientes e a consequente 

possibilidade de encontrar contextos comunicativos favoráveis à expressão dos mais 

variados gostos e opiniões é uma característica muito relacionada ao meio online. Em 

ambientes de sociabilidade online como os grupos formados para a discussão de um 

tema específico, a disposição para conversar sobre o tema é mais importante do que as 

pessoas que fazem parte dele. Então, é possível fazer parte de um grupo sem nunca ter 

tido contato pessoal com nenhum de seus membros. E, muitas vezes, é possível fazer 

parte do grupo e não manter um contato em nível pessoal ou individual com nenhum de 

seus membros, mesmo depois de um tempo convivendo com essas pessoas no ambiente 

da comunidade - é possível, inclusive, manter-se anônimo em todo o tempo. Tudo isso é 

praticamente impensável em interações no meio off-line. Se um indivíduo não se sente à 

vontade para se expressar em um determinado contexto off-line, muito dificilmente 

encontrará um contexto propício, também off-line, em que possa se expressar sem que 

precise conhecer as pessoas que fazem parte deste contexto, além de que jamais 

conseguiria fazer isso anonimamente.      

Assim, a proposta de aplicação do conceito de contexto comunicativo aos 

pressupostos da espiral do silêncio pode nos ajudar a compreender, mais do que o modo 

como grupos minoritários se silenciam, como esses grupos que se entendem 

minoritários, na verdade, podem se fortalecer para entrar na disputa discursiva em 

ambientes de sociabilidade online. Embora o escopo desta pesquisa seja a análise de 

comunidades online sobre telenovelas brasileiras, esperamos que o estudo aqui 

delineado e os resultados aos quais chegamos, conforme foi apresentado neste capítulo, 

sejam contributivos para a realização de investigações envolvendo comunidades online 

construídas a partir de temáticas variadas. Ademais, ainda que este estudo trabalhe com 

a expressão de gostos e, mais especificamente, do gosto relacionado ao consumo de um 

produto audiovisual (a telenovela), outras questões podem ser problematizadas, como a 

expressão de opiniões, por exemplo, fazendo um retorno ao conceito original 

estabelecido pela teoria da Espiral do Silêncio (NOELLE-NEUMANN, 1974). 
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Capítulo 4  
 

Laços sociais na experiência televisiva: luto e 
sentimento de perda em Velho Chico 

 

 
Após o estudo das motivações que levam os indivíduos a criarem e/ou aderirem 

a comunidades online em torno da telenovela, bem como das lógicas de funcionamento 

desses espaços, o próximo passo é buscar compreender as relações entre os indivíduos 

dentro desses ambientes. A fim de compreender como essas relações entre os sujeitos 

são construídas, realizamos uma análise dos laços sociais estabelecidos nesses grupos. 

Visto que os ambientes de sociabilidade online têm a conversação como principal modo 

de interação, a verificação dos laços aqui apresentada se deu por meio da análise de 

mensagens publicadas nos grupos, tendo a observação participante e as respostas das 

entrevistas como material complementar. 

Para tanto, buscamos na especificidade do objeto deste estudo os elementos que 

se destacariam enquanto operadores de evidência e fortalecimento dos laços entre os 

membros dos grupos na relação com a própria comunidade e com a telenovela Velho 

Chico (2016). O processo de luto relacionado ao falecimento do protagonista da novela, 

o ator Domingos Montagner, e o sentimento de perda em relação aos personagens, à 

novela como um todo e à comunidade, então, apareceram como elementos importantes 

no que diz respeito à evidência e fortalecimento dos laços existentes entre os membros 

das comunidades. Esses elementos foram identificados como fortes experiências de 

rompimento na relação com a telenovela Velho Chico (2016). A partir dessas 

experiências, foi verificada uma movimentação intensa nos grupos analisados, conforme 

foi demonstrado no Capítulo 2 desta tese, além da evidência da existência e do 

fortalecimento dos laços dos membros dessas comunidades entre si e na relação com a 

própria telenovela.   

A ideia de laços sociais como sendo uma relação, um vínculo, um contato entre 

os indivíduos, está presente tanto na tradição de estudos sobre a produção e consumo da 

televisão, quanto nos estudos sobre a internet e a sociabilidade online. O esforço do 

presente capítulo, no que diz respeito à busca pela literatura, é justamente recuperar 

argumentos e pressupostos dos dois campos supracitados com o propósito de criar 
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condições para uma análise fundamentada a respeito de comunidades online em torno 

de um produto televisivo como a telenovela. Assim, para este estudo, a análise dos laços 

sociais que envolvem a telenovela Velho Chico (2016) e sua comunidade de recepção se 

deu a partir de três eventos: a morte do personagem Martim; a morte do ator Domingos 

Montagner; e o fim da novela com a consequente transição dos grupos. A escolha pelos 

momentos de rompimento se deu por entendermos essses eventos como ocasiões em 

que os laços são mais facilmente observados. Partimos da compreensão de que os laços 

sociais são construídos pela interação contínua, mas são em circunstâncias de ruptura – 

como uma despedida e a morte de um dos envolvidos na relação – que eles se tornam 

mais visíveis e são até mesmo fortalecidos (PARKES, 2009), conforme será 

demonstrado neste capítulo.  

 

4.1. Laços sociais e televisão 
 

A literatura que trata da sociabilidade em torno da televisão tem identificado que 

que um dos efeitos da televisão tem sido a criação, o fortalecimento e a manutenção de 

laços sociais entre os membros da audiência. A TV teria desempenhado ao longo da 

segunda metade do século XX, em toda parte, o importante papel de forjar identidades e 

valores comuns entre indivíduos dispersos em uma sociedade de massa na qual não há 

um fundo comum a partir do qual a experiência social poderia se estruturar. 

Provavelmente um dos maiores expoentes desta posição, o sociólogo francês 

Dominique Wolton (1996) adota uma posição de defesa da importância da televisão na 

sua capacidade de alcançar amplas audiências, uma vez que entende que a questão das 

sociedades neste ponto da história não seria o risco de massificação, se não “a questão 

da manutenção e desenvolvimento de mecanismos de solidariedade e de laços sociais 

numa sociedade cujo problema principal, a nosso ver, é o da afirmação e do 

aprofundamento das diferenças” (WOLTON, 1996, p. 122-123). 

Partindo do pressuposto de que a TV deve ser estudada em sua integralidade, 

como um todo com lógica e funções, Wolton (1996) argumenta que a televisão foi por 

algum tempo criticada por produzir os seus conteúdos de acordo uma lógica generalista, 

isto é, os conteúdos eram produzidos com o objetivo de ter como audiência o maior 

número possível de pessoas (rebaixando o gosto, massificando, diria um filiado à Teoria 

Crítica). Assim, conta Wolton, quando a TV passou pelo conhecido processo de 

fragmentação de seus conteúdos, muitos foram os que viram neste processo uma 
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possibilidade de diversificação dos conteúdos, fato que, para o autor, afetaria a 

experiência comum - caracterizada por ele como common knowledge - que a televisão 

consegue prover para a sua audiência. 

A esta altura é importante lembrar que o conceito de “laço social” em Wolton 

(1996) é empregado em sentido metafórico e diferente do uso mais recorrente na 

sociologia. Segundo o autor, “o espectador, ao assistir à televisão, agrega-se a esse 

público potencialmente imenso e anônimo que a assiste simultaneamente, estabelecendo 

assim, como ele, uma espécie de laço invisível” (WOLTON, 1996, p. 124). Assim, há 

uma dimensão neste laço que depende da expectativa por parte do telespectador de que 

outros estejam consumindo os mesmos conteúdos
65

. Eventualmente, mesmo que o 

sujeito não tenha demonstrações empíricas de que outros efetivamente consumiram os 

mesmos conteúdos, a imaginação da existência de uma audiência abstrata promove um 

sentimento de partilha, o sentimento de que se tem algo em comum com alguém, 

mesmo quando esse alguém não é conhecido em absoluto. Essa forma peculiar de 

construção de laços, argumenta Wolton (1996), atenderia demandas da sociedade 

contemporânea ao respeitar ao mesmo tempo a liberdade dos indivíduos e promoção da 

coesão social: “trata-se, portanto, de um laço social tênue, menos forte e menos 

limitador do que as situações institucionais ou as interações sociais” (WOLTON, 1996, 

p. 124). 

Neste sentido, Torres (2011) explica que a televisão teria conseguido de tal 

modo a atenção e o respeito das pessoas, que seria socialmente reconhecida como uma 

instituição capaz de moldar comportamentos e prover formação ética. De acordo com o 

autor, a televisão seria vista a um só tempo “como ferramenta de unificação e de 

conformação da população à ideologia dominante” (TORRES, 2011, p. 29) e um 

cimento social que “mantinha as pessoas em casa, em família, ligava gerações e 

pessoas” (TORRES, 2011, p. 29).  

A posição de Wolton (1996) tem fomentado a reflexão em torno da importância 

da televisão para os laços sociais, particularmente, em escala nacional, uma vez que há 

pouco em comum entre as pessoas das democracias pluralistas contemporâneas, a partir 
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 No trabalho de Wolton (1996), há também o reconhecimento da existência de um segundo tipo de laço, 

a saber, o laço que resulta do reconhecimento da representação das próprias características: “ao fazer a 

sociedade refletir-se, a televisão cria não apenas uma imagem e uma representação, mas oferece um laço 

a todos aqueles que a assistem simultaneamente” (WOLTON, 1996, p. 124). Desse modo, a televisão é 

descrita como um “espelho” mediante o qual a “sociedade se vê”. Esse segundo tipo de laço tem tido 

importância acentuada na tradição de estudos da representação de identidades, mas na tradição que o 

próprio Wolton se filia – e em alguma medida cria – o primeiro tipo de laço social é preponderante. 
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de uma compreensão de que a televisão “constitui também o laço social de uma 

comunidade nacional” (WOLTON, 1996, p. 123). A esta altura, o papel agregador da 

televisão ganha importância central para a experiência na política democrática, sendo 

que é pela e através da televisão que se forma compreensões comuns sobre a 

comunidade nacional. 

Ao estudar o contexto latino-americano, Martín-Barbero (2003) entende a 

televisão como lugar estratégico visto que possui papel importante “nas dinâmicas da 

cultura cotidiana das maiorias, na transformação das sensibilidades, nos modos de 

construir imaginários e identidades” (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 25), ao tempo que 

fez uma mediação histórica marcada pelo hibridismo “de certas formas de enunciação, 

certos saberes narrativos, certos gêneros novelescos e dramáticos das culturas do 

Ocidente e das mestiças culturas de nossos países” (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 27). 

Quanto aos efeitos da televisão na sociabilidade, Martín-Barbero (2003), contudo, não 

pressupõe que a televisão tenha capacidades ilimitadas de influência ou que a audiência 

seja simplesmente um receptáculo de conteúdo. Pelo contrário, o autor defende a tese de 

que as audiências processam criticamente os conteúdos midiáticos, atuando ativamente 

no processo de leitura dos conteúdos televisivos. 

Tendo como horizonte a realidade de Portugal, Torres (2011) afirma que a TV 

seria o meio que tornou possível a formação de “comunidades imaginadas”, nos termos 

de Benedict Anderson (2006), produzindo uma nova compreensão de país. Contudo, as 

condições contextuais que fizeram da TV uma instituição que promove a formação de 

laços entre amplas audiências – ou mesmo entre um país inteiro – estariam em 

transformação em Portugal, como de resto estaria em toda parte. Torres (2011) explica 

que diante da impossibilidade de contar com maiorias, entre outras razões por conta da 

grande oferta de conteúdos, os programadores de TV estariam optando por produzir 

conteúdos para garantir a audiência de minorias e isso traz implicações importantes para 

o conteúdo, que teria se tornado “mais ousados do ponto de vista estético, de gosto e de 

valores” (TORRES, 2011, p. 30). Gradativamente e não sem resistência, a TV deixaria 

uma posição predominantemente conservadora para adotar uma postura 

majoritariamente inovadora a fim de estrategicamente atender as demandas narrativas 

dos nichos para os quais o conteúdo se destina.  

Segundo Lotz (2014), se durante o surgimento da TV as funções sociais do rádio 

foram em grande medida absorvidas pelo novo meio, estaríamos observando um 

fenômeno com implicações ainda maiores porque estaria em crise a própria ideia de 
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conteúdos produzidos para uma audiência heterogênea. A TV estaria em um momento 

de transformação sem que outro meio surja para desempenhar o papel de produzir 

conteúdos que atendam necessidades de audiências mais amplas, portanto sem que 

conteúdos em torno dos quais a audiência poderia estabelecer laços com pessoas que 

não necessariamente tenham um padrão de gosto similar.  

Os conteúdos generalistas parecem continuar tendo destacada importância na 

grade e, argumenta Torres (2011), não há indicativos de que deixarão de ser relevantes, 

porque as pessoas desejariam ter uma simultaneidade da experiência de consumir 

determinados produtos: “a TV continua a permitir e até a fomentar um sentido de 

“comunidade ao vivo” quando os espectadores vivem essa partilha” (TORRES, 2011, p. 

38-39). Desse modo, argumenta o autor, a TV viabiliza uma “identificação grupal”, o 

que é particularmente perceptível nas comunidades de fãs dos mais distintos programas 

televisivos. Desse modo, a TV serviria para evitar o “isolamento dos indivíduos na 

sociedade” (TORRES, 2011, p. 39). Neste ponto, Torres (2011) afirma que o gosto 

pelos produtos televisivos desempenha o papel de motivador para o consumo e, assim, o 

laço social tende a ser mantido com pessoas de gosto similar, lembrando que o gosto 

agrega tanto pelo que se gosta em comum com outros, quanto pelo que se desgosta.  

Trabalhando uma hipótese alternativa ao conhecido fatalismo de que televisão 

está em uma fase de fragmentação extrema da audiência, Lotz (2014) entende que os 

usuários das novas tecnologias têm sido motivados a construir comunidades e, quando 

relacionadas à TV, estas “reestabelecem em alguma medida a experiência de partilha 

cultural que um dia teria sido mais típico do meio
66
” (LOTZ, 2014, p. 245). Montpetit et 

al. (2010), tratando dos Estados Unidos, acredita que a construção deste  tipo de 

comunidade envolve a redescoberta da TV como uma experiência social. Se nos 

primórdios da televisão, a experiência de consumo era necessariamente coletiva, nos 

dias de hoje as pessoas podem escolher compartilhar a própria experiência. Para 

Montpetit et al. (2010), as tecnologias digitais de comunicação têm enfatizado a 

dimensão social da experiência de consumo de conteúdos televisivos ao tempo que 

impulsiona a formação de laços entre os membros da audiência e estimula a formação 

de comunidades. Fenômeno que, segundo a autora, apesar de apresentar alguns 

elementos até então desconhecidos, tem muitas similaridades com a experiência de 

consumo nos primórdios da TV, quando os aparelhos eram caros e a família e 
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conhecidos se reuniam solenemente para assistir. Para esta autora, essa dimensão da TV 

é importante a ponto de ter implicações no conceito: a televisão é um dispositivo, mas 

também uma experiência de consumo compartilhada. Montpetit (2014) explica que a 

TV se dá na conexão ao mesmo entre as pessoas que consomem, entre as pessoas que 

produzem e dispositivos técnicos
67

.  

Neste sentido, Lotz (2014) apresenta uma diferença entre a experiência 

comunitária verificada contemporaneamente e aquela quando do surgimento da TV: no 

primeiro momento a comunidade era formada e reconhecida a partir do consumo de 

determinados programas ao mesmo tempo, o sujeito participava da comunidade da 

audiência ao tempo que assistia determinados conteúdos e tinha alguma expectativa 

quanto ao perfil das pessoas que estariam assistindo o mesmo conteúdo ao mesmo 

tempo. Atualmente, essa compreensão permanece, mas o incremento de uma 

experiência de sociabilidade mais intensa modifica as condições de consumo dos 

conteúdos televisivos e o modo como este consumo contribui para a sociabilidade entre 

os membros da audiência, ao passo que é possível interagir com outros que de fato 

consomem o produto, em ambientes online. Esse fenômeno acaba por resultar em 

implicações também para o modo de fazer televisão, uma vez que os produtores de 

conteúdo precisam investir em histórias e ideias que promovem a conexão entre as 

pessoas em ambientes online para que assim o conteúdo tenha relevância. 

 

4.2. Laços Sociais e internet  
 

Parte importante da discussão sobre sociabilidade e internet tem no sociólogo 

Mark Granovetter (1973, 1983, 1995) uma base teórica para a conceituação de laços 

sociais. De modo geral, os trabalhos deste autor sobre laços sociais têm como objetivo, 

a partir da análise das redes constituídas pelas relações sociais, analisar tanto as micro 

quanto as macro relações, procurando entender como as relações singulares contribuem 

para a formação de padrões sociais. Tido como um marco nos estudos de laços sociais, 

Granovetter (1973) traz uma contribuição singular para a discussão dos laços sociais por 
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 A televisão diz respeito a uma experiência comunitária e colaborativa, tanto na produção, quanto no 

consumo. A compreensão da produção como comunidade é importante para uma proposta da autora: todo 

mundo deveria poder produzir conteúdos, eventualmente através do uso de aparelhos celulares 

(MONTPETIT; KLYM; BLAIN, 2010). A proposta da pesquisadora é que a TV seja mais social, tanto na 

experiência de consumo, quanto na produção, uma vez que se entende que a televisão é um modo de 

aprender sobre as coisas do mundo e suas histórias. 
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conta da identificação da importância e dos ganhos resultante do estabelecimento de 

laços fracos entre os sujeitos de um determinado agrupamento de pessoas.  

A força do laço, por sua vez, é definida pelo autor como “a combinação do total 

de tempo, intensidade emocional, a intimidade (confiança mútua) os serviços recíprocos 

que caracterizam um laço
68
” (GRANOVETTER, 1973, p. 1361). Para Recuero (2009), 

os laços são caracterizados como fracos ou forte, “de acordo com o grau de intimidade, 

sua persistência no tempo e quantidade de recursos trocada” (RECUERO, 2009, p. 43), 

além de também ser importante o modo como a relação se dá e o conteúdo daquilo que 

circula pela rede. 

Os laços fortes, de acordo com Granovetter (1973), seriam geralmente 

estabelecidos com as pessoas da família e amigos próximos, as pessoas da esfera íntima; 

enquanto os laços fracos tendem a ocorrer em número maior e tendem ser estabelecidos 

com conhecidos e colegas dos mais distintos ambientes sociais, incluindo trabalho, 

clubes e escolas. Kaufman (2012) vai dizer que os laços fortes têm uma identidade 

comum e gozam de credibilidade e capacidade de influência entre si. Neste sentido, 

Haythornthwaite (2005) também faz uma diferenciação operacional entre os laços 

fracos e fortes: os laços fracos tendem a ser estabelecidos entre conhecidos e pessoas 

com quem se estabelece contatos casuais. Esses indivíduos tendem a ser diferentes entre 

si e transitam em diferentes círculos sociais. Enquanto as pessoas com quem se 

estabelece laços fortes tendem a ser amigos próximos, colegas de trabalho e familiares. 

Assim, esses indivíduos tendem a ser mais parecidos e, em geral, transitam pelos 

mesmos círculos sociais. A troca de informações e outros recursos entre os laços fracos 

tendem a não ser frequentes, com um volume pequeno de informações sendo 

compartilhadas. Já a troca de informações entre laços fortes tende a ser mais frequentes, 

bem como as informações tendem a ser de múltiplos tipos, com níveis altos de 

intimidade e reciprocidade entre as pessoas. 

Recuero (2009) também faz uma distinção entre laços fortes e fracos destacando 

a distância entre as partes: os laços fortes seriam caracterizados pela intimidade e pela 

vontade de estabelecer uma relação entre as partes; enquanto os laços fracos seriam 

verificados em relações esparsas e fora do círculo de intimidade. A autora explica que 

os laços também podem ser multiplexos, isto é, são constituídos de diversos tipos de 
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relações sociais em lugares e sistemas variados. Na maioria das vezes os laços que se 

estabelecem em diferentes ambientes são de tipo forte.  

Granovetter (1973) defende que os laços fracos são mais prováveis de ligar 

membros de diferentes grupos do que os laços fortes, os quais tendem a ser 

concentrados dentro de grupos, uma vez que os laços fracos tendem a apresentar maior 

diversidade intergrupos. Ele demonstra que os laços fracos têm a importante capacidade 

de explicar fenômenos macros, a exemplo da difusão de informações, mobilidade social, 

organização política e a coesão social. Os laços fracos seriam melhor para a 

disseminação de informações do que os laços fortes, dado que entre indivíduos com 

laços fracos há uma maior probabilidade de diversidade nas redes pessoais. Granovetter 

(1995) fez um estudo com 282 homens nos Estados Unidos e demonstrou que a rede de 

laços fracos do sujeito é mais determinante para se conseguir um emprego do que as 

habilidades que eventualmente se tenha. 

Segundo Granovetter (1973), os laços fracos são importantes ainda para manter 

a coesão da comunidade e sua capacidade de mobilização diante de ameaças. Os laços 

sociais são fundamentais para que a comunidade consiga se manter enquanto tal, uma 

vez que a capacidade de construção de laços fortes, é limitada a um número pequeno de 

pessoas, a comunidade depende da existência dos laços fracos, de modo contrário 

poderia ocorrer a fragmentação da comunidade em pequenos grupos de indivíduos que 

estabelecem laços mais fortes entre si.  

Granovetter (1983) acaba por sustentar duas posições que, vistas de vertentes 

mais tradicionais da sociologia, podem ser entendidas como contrassensos: a) os laços 

fracos são indispensáveis para a integração das comunidades; b) os laços fortes podem 

levar à fragmentação. Por fim, há que ressaltar que o próprio Granovetter (1973, 1983) 

reconhece que não desenvolve um modelo matemático para a análise de rede, mas o 

estudo seminal dele serviu para o desenvolvimento do que há de mais recente 

atualmente em análise de redes sociais em ambientes digitais. Essa abordagem tem sido 

especialmente profícua para a interpretação das relações sociais estabelecidas pelos 

indivíduos uns com outros na e através da internet. 

Segundo Recuero (2006), além do laço constituído a partir das relações entre as 

pessoas, nomeado pela autora como “laço relacional”, existiria um tipo de laço 

específico entre os indivíduos e uma instituição ou entre uma pessoa e um grupo que é 

nomeado como “laço associativo”. O conceito de laço associativo é elaborado por 

Recuero (2006), a partir do trabalho de Breiger (1974), para designar o sentimento de 
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pertencimento, um sentir-se parte, a uma instituição ou grupo. Recuero (2006) deixa 

claro que a característica definidora dos laços relacionais é o fato de serem constituídos 

necessariamente através e a partir de relações sociais, enquanto os laços de associação 

teriam como característica fundamental ser “um pertencimento a um determinado local, 

instituição ou grupo” (RECUERO, 2006, p. 78). Essa distinção é importante para 

entendermos os diferentes tipos de laços que existem em ambientes online de 

sociabilidade, como veremos adiante. 

Em um esforço de revisão da literatura especializada em laços sociais e internet, 

Castells (2001) reporta estudos que apontam que o uso da internet fortaleceu as relações 

sociais, tanto entre pessoas geograficamente distantes, quanto pessoas próximas, tanto 

entre pessoas com laços fracos, quanto entre pessoas que possuem laços fortes entre si, 

seja a relação estabelecida para fins instrumentais ou emocionais, bem como para o 

envolvimento em comunidades. O autor reconhece que alguns experimentos têm 

demonstrado que o uso da internet pode resultar em prejuízos para a sociabilidade, mas 

entende que estes efeitos negativos são explicados pelo desenho das pesquisas – que 

geralmente eram feitas com pessoas que nunca tinham usado a internet e, portanto, não 

sabiam como negociar o tempo dedicado ao novo hobby com a agenda de atividades 

diárias – ou por perfis específicos de usuários.  

A questão a ser feita, segundo Castells (2001), não é se a internet fortalece ou 

enfraquece as relações sociais, mas entender o estudo da sociabilidade online como 

parte das transformações do modo de sociabilidade da sociedade como um todo. Este 

esforço não pode, contudo, negligenciar os meios de comunicação digitais, mas 

considerar “seus efeitos específicos na evolução geral dos padrões de interação social e 

em sua relação com a base material dessa interação: o espaço, as organizações e as 

tecnologias de comunicação
69
” (CASTELLS, 2001, p. 125). 

Essas mudanças sociais mais amplas pelas quais passam a sociedade 

contemporânea, foi nomeada por Barry Wellman (1999) como networked individualism 

ou individualismo em rede. Para Wellman (1999), as pessoas estabelecem redes a partir 

de preferências individuais com um conjunto grande de pessoas ao invés de sedimentar-

se em uma única comunidade de referência. Um relatório da Pew Research, de janeiro 

de 2006, intitulado The Strength of Internet Ties, ajuda na sustentação do argumento de 
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Wellman (1999) que é endossado por Castells (2001). O estudo da Pew demonstra que 

as comunidades estão em transformação, as pessoas tenderiam a se comunicar e se 

movimentariam pela rede ao invés de ter como referência uma única comunidade. 

Ressalte-se que o argumento diz que os sujeitos procuram diferentes ambientes e grupos 

sociais, ao invés de fixar-se em uma única comunidade. Não quer dizer que os 

indivíduos na internet não participem de comunidades, mas que estas são apenas parte 

da experiência de sociabilidade online. Diferente do modo de sociabilidade tradicional 

que limitava a experiência social dos indivíduos a uma determinada comunidade, 

geralmente geograficamente limitada, com a internet o sujeito eventualmente tem na 

comunidade apenas parte das possibilidades de sociabilidade. 

Contudo, de acordo o estudo da Pew, não se trata de uma ruptura com as redes 

pessoais, pelo contrário, a internet ajuda as pessoas no processo de manutenção de redes 

sociais, agora com a possibilidade de manter contato com pessoas que estão 

geograficamente distantes, tanto pessoas próximas, quanto colegas e conhecidos. A 

survey aplicada pela Pew Research, em fevereiro de 2004, permite concluir também que 

a internet prover apoio social diante de grandes decisões, ao tempo que as pessoas 

podem facilmente encontrar informações a respeito e outras pessoas que eventualmente 

podem prover apoio social. Tomemos como exemplo, uma das situações pesquisadas: a 

procura de uma escola para si mesmo ou para um filho. Dentre as pessoas que procuram 

escolas, 22% declararam que a internet teve um papel importante e 20% que teve um 

papel crucial.  

Rossetto (2014) defende que os estudos de sociabilidade online devem se 

dedicar ao estudo dos laços sociais tendo em vista a compreensão do ambiente online: 

“as conexões são essenciais porque é sua variação que altera as estruturas dos grupos 

sociais” (ROSSETTO, 2014, p. 59). A autora recomenda, contudo, que a análise dos 

laços sociais em ambientes online deve levar em conta como as características do 

ambiente online dá determinadas condicionantes para o estabelecimento dos laços e as 

condições em que a comunicação ocorre, a exemplo das características da ferramenta e 

da possibilidade do cultivo de relações entre pessoas geograficamente distantes e sem 

necessidade de coincidência temporal. É verdade que a possibilidade de manutenção dos 

laços sociais a qualquer distância, desde que se tenha conexão, tem levado muitos a 

especular que a internet promoveria uma desterritorialização dos sujeitos na medida em 

que é possível a comunicação entre sujeitos que podem estar em qualquer lugar ao redor 

do globo (CASTELLS, 2001; RECUERO, 2009), mas também há quem diga que a 
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internet pode promover maior engajamento com as comunidades locais (CASTELLS, 

2001; DRISKELL; LYON, 2002; STERN; DILLMAN, 2006; WELLMAN et al., 2001). 

Enfim, a análise dos laços sociais em ambientes precisa levar em conta as condições 

materiais em que a comunicação se dá e as características dos ambientes online. 

 

4.3. Laços sociais, telenovelas e a sociabilidade online 
 

 Uma vez que tratamos dos laços sociais formados ou fortalecidos pela televisão 

(LOTZ, 2014; MARTÍN-BARBERO, 2003; MONTPETIT; KLYM; BLAIN, 2010; 

TORRES, 2011; WOLTON, 1996), bem como recuperamos a discussão sobre os laços 

sociais e os ambientes online de sociabilidade (CASTELLS, 2001; 

HAYTHORNTHWAITE, 2005; RECUERO, 2009; KAUFMAN, 2012; WELLMAN, 

1999), nesta seção vamos abordar os laços sociais que se verificam em comunidades 

online que se formam em torno de telenovelas e outras produções televisivas seriadas, a 

exemplo de soap opera e séries. Tratando especificamente das soap operas americana, 

Baym (2000, p. 18) argumenta que há uma escassez de esforços em compreender as 

relações interpessoais construídas dentro das comunidades de telespectadores, descritos 

pela pesquisadora preferencialmente como fãs. A maioria dos estudos estaria 

centralmente preocupada com a narrativa e não daria a necessária atenção para o modo 

como se estrutura a sociabilidade nestes ambientes.  

 O pesquisador francês Jean-Pierre Esquenazi (2011) resgata um conceito que 

ajuda a entender as comunidades formadas em torno de ficções televisivas seriadas: o 

conceito de “comunidade de interpretação”, que havia sido proposto previamente por 

Fish (1980). As comunidades de interpretação seriam formadas por grupos com a 

mesma “estratégia de interpretação”, o que não demanda que as pessoas estejam 

próximas ou interajam entre si durante a recepção, mas que têm em comum 

determinadas expectativas quanto às intenções de um determinado produto cultural. 

Esquenazi (2011) explica que a comunidade pode ser restrita aos membros da família ou 

pode ser a expectativa de outros que estão assistindo ao produto ao mesmo tempo, o 

fundamental seria a “consciência de pertença a essa comunidade é decisiva na nossa 

apreciação e na nossa adesão à série” (p. 36). A consciência de pertença a uma 

determinada comunidade de interpretação estimularia o desenvolvimento do gosto e da 

capacidade interpretativa da audiência, o que precisamente materializado em três 
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dimensões, segundo o argumento do autor, prazer associado à leitura do conteúdo, a 

adesão aos objetos e a competência interpretativa.  

A formação de comunidades de interpretação, contudo, enfrentaria a dificuldade 

da expressão pública deste tipo de gosto, conforme discutimos no capítulo anterior. 

Baym (2000), por exemplo, parte do pressuposto de que muitos fãs de soap opera 

simplesmente não assumem que são fãs para não serem mal interpretados, pois “não há 

um espaço público onde fãs de soap possam assumir que o hábito deles não será visto 

como um defeito” (p. 41). A participação nos grupos online, portanto, pode se tornar um 

refúgio entre pessoas que não irão estigmatizar umas às outras por conta do gosto em 

comum.  

Baym (2000) chega à conclusão de que os grandes erros de interpretação deste 

tipo de ficção televisiva seriada e as opiniões sobre quem são os consumidores deste 

produto televisivo advém do fato de que os maiores críticos do gênero conhecem pouco 

sobre o produto ou são telespectadores ocasionais, que consomem apenas uma outra 

cena isoladamente. Essas pessoas não têm a mesma experiência com o produto que os 

telespectadores regulares têm. A autora constrói duas categorias que ajudam a entender 

essa relação a partir do modo como o sujeito se relaciona com a narrativa: close viewing 

e distant viewing. Na situação de close viewing, o telespectador aceita os termos da 

narrativa, tratando dos acontecimentos e dos personagens como pessoas reais e 

suspendendo descrenças; enquanto na situação de distant viewing, o telespectador 

admite certos recursos como pertencentes a uma ficção construída. Assim, 

especialmente quando em uma relação de close viewing, a discussão da trama tem como 

pano de fundo a própria experiência sentimental, o que é intensificado pelas 

características da narrativa que foca em histórias com temas relacionais e emocionais 

em gramática realista, o que reforça o convite à personalização.  

Em situações de abuso, por exemplo, Baym (2000) argumenta que os 

participantes de fóruns online podem utilizar a novela como uma oportunidade de 

afirmar suas próprias escolhas e empoderar outras vítimas que eventualmente possam 

estar lendo as mensagens. De acordo com a resposta de um dos respondentes da 

pesquisa de Nancy Baym, cada pessoa interpreta a narrativa de forma diferente porque 

as pessoas de certa forma se inserem na história a partir dos personagens que elas se 

identificam e interpretam os acontecimentos a partir de suas próprias experiências. De 

certa forma, as diferenças na forma como os telespectadores interpretam as histórias 

estão enraizadas nas diferenças em como eles interpretam as personagens, de modo a 
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compreensão da relação das pessoas com as personagens é um bom ponto de partida 

para quem deseja a relação dos telespectadores com a produção de modo geral.  

 No Brasil, o produto televisionado de ficção seriada mais importe é as 

telenovelas (BORELLI, 2005; LOPES, 2010), como de resto têm sido importantes para 

a formação do imaginário social de toda a América Latina (MARTÍN-BARBERO, 

2003). Partindo desse ponto, e enfatizando a importância das novelas para a própria 

formação das empresas que atuam na produção de conteúdos e distribuição de TV - 

particularmente a Rede Globo - Borelli (2005) argumenta que essa emissora forjou um 

padrão de qualidade, o conhecido modelo de programação novela-jornal-novela, que 

teve sucesso à medida em que conseguiu estabelecer uma prática cultural de ver TV, 

“hábito coletivo de assistir à televisão em família” (p. 188). Enfim, o hábito de assistir 

telenovela no Brasil tem sido construído ao longo da segunda metade do século passado 

e, apesar da diminuição dos índices de audiência no início dos anos 2000, continua 

sendo um dos principais produtos culturais brasileiros.  

Pensar como a recepção desse produto ocorre em ambientes online e como os 

laços entre os membros da audiência se estruturam é, portanto, um esforço necessário 

para os estudos de comunicação no Brasil. Lopes (2010) fez um primeiro esforço neste 

sentido ao propor um estudo de como as comunidades online em torno de produtos da 

televisão, e as telenovelas em particular, atualizam a ideia que se tem da identidade 

brasileira entre imigrantes brasileiros que moram em Portugal, a partir das pistas 

oferecidas pelo conceito de “comunidades imaginadas” de Anderson (2006). Apesar de 

reconhecer que o estudo das audiências online das telenovelas é um grande desafio 

metodológico, Lopes (2010) recomenda que os pesquisadores destinem algum esforço 

neste sentido por se tratar de um fenômeno socialmente importante, mas carente de 

estudos empiricamente fundados. 

 A literatura que trata de soap opera pode oferecer algumas pistas importantes de 

como o fenômeno se estrutura. Segundo o pesquisador Sam Ford (2008), a partir de 

uma historiografia do modo como se estruturou ao longo do tempo as comunidades de 

fãs de soap operas, a internet permite que os fãs conversem diariamente uns com outros 

em uma escala massiva, o que teria favorecido a formação de comunidades, onde os fãs 

exercitam sua capacidade crítica e elaboram conteúdos relacionados à trama, fazem 

apostas quanto ao desfecho das histórias, em formatos como texto, imagens e podcast. 

Os entrevistados da pesquisa realizada por Scardaville (2005) relataram que a 

motivação para o engajamento em torno da telenovela se dava por conta de certo 
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sentimento de familiaridade com a trama e os membros da audiência, estes seriam como 

um tipo de família ampliada. Esse é um laço importante para explicar tanto a fidelização 

da audiência por parte da telenovela, quanto a motivação dos membros da comunidade 

para interagirem entre si. A autora também reporta que a audiência entende que o 

consumo do programa de TV é visto como um modo de manter relações, um contexto, 

com pessoas da família e amigos: uma forma de ter um interesse comum, especialmente 

com pessoas mais velhas e pessoas distantes, além de ser um modo de marcar a própria 

história, ao tempo que a própria vida e a soap opera se desenvolvem ao mesmo tempo.  

Ford (2008) argumenta que os fãs desempenham uma série de atividades 

importantes para a manutenção da comunidade e os vínculos com a narrativa: discussão 

entre os membros da comunidade, críticas da narrativa, elaboração de teorias 

explicativas e a busca de conteúdos antigos, entre outras atividades que têm propósito 

de estreitar os laços comunitários e os laços com a narrativa. Sobre este tema, 

Scardaville (2005) pontua que aumento das informações disponíveis na internet tem um 

papel central no modo como se dá sociabilidade em torno de telenovelas. Por um lado, 

as informações sobre a lógica de produção das telenovelas teriam tornado os fãs mais 

conscientes de sua capacidade de influenciar a produção da história e, por outro, os 

executivos e produtores passaram a entender que as informações disponíveis na internet 

podem ser interpretadas como um grupo focal e ajudar na elaboração do produto. Ford 

(2008) se alinha a essa compreensão e destaca que, por conta do volume de informação 

disponível, os fãs têm conduzido discussões complexas sobre a própria autonomia como 

comunidade crítica, mas também sobre a própria capacidade de influenciar a narrativa 

que eles consomem, os fãs tenderiam a pensar reflexivamente a partir da perspectiva dos 

produtores e dos atores e levariam em conta aspectos da cultura e da economia na 

interpretação das razões para as decisões criativas. As conversaram girariam em torno 

da narrativa, mas também a partir do jornalismo especializado, fofocas e de spoilers. 

Esse ambiente potencializaria o engajamento em relação e reforçaria a prática da 

discussão especulativa que seria uma prática característica da experiência de consumo 

de soap opera. 

 

4.4. A experiência de luto como demonstração da existência de laços sociais 
  

Segundo o psiquiatra britânico Colin Murray Parkes (2009), especialista em luto, 

o amor, afeto ou apego entre duas pessoas é mais facilmente perceptível quando se está 
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separado do que quando se está junto, uma vez que o amor, em termos metafóricos, 

seria como um elástico que demostra sua força quando as pontas estão afastadas. Esse 

afastamento pode ser meramente circunstancial, mas também pode ser caracterizado 

pelo rompimento da relação ou pela morte de uma das partes. Em todo caso, o 

comportamento adotado pelos adultos após a perda é um indicativo do tipo de 

relacionamento previamente existente (PARKES, 2009, p. 13).  

O psiquiatra argumenta que, em termos lógicos, o sofrimento de luto só ocorre 

quando há alguma ligação com a pessoa que se vai, de modo que, entendendo-se o fim 

como inevitável, amar é sempre a certeza de um sofrimento futuro, ao ponto de que 

algumas pessoas preferem não amar. Contudo, é justamente “a transitoriedade da vida 

que engradece o amor” (PARKES, 2009, p. 11) e, nos contextos que o risco da perda 

aumenta, o vínculo entre as pessoas fica mais forte.  

Sabendo, então, que esse risco de morte é constante e tende a aumentar à medida 

que o tempo passa, os sujeitos podem antecipar o processo de luto para se preparar para 

a situação de perda. Mas haveria uma diferença importante entre o luto que antecede e o 

luto que sucede a perda: “enquanto o luto que sucede a perda tende a diminuir à medida 

que aprendemos a viver sem a presença viva da pessoa que amamos, o luto que a 

precede leva a uma intensificação do vínculo e a uma preocupação maior com a pessoa” 

(PARKES, 2009, p. 12). 

Parkes (2009), a partir da literatura especializada e também a partir da própria 

pesquisa, explica que a relação que se tem com a pessoa, ou os padrões de apego, 

explicam os padrões de luto. Pessoas que tiveram relacionamentos seguros com os pais 

na infância “vivenciam sofrimento emocional menos intenso, quando enfrentam um luto 

na vida adulta, do que aquelas que tiveram relações inseguras” (p. 92), isso porque estas 

pessoas aprendem que “outras pessoas podem ser confiáveis quando for necessário lhes 

pedir apoio e orientação” (p. 93). O pesquisador aponta, especificamente, quatro fatores 

que ajudam a explicar como se dá o processo de luto: a) vulnerabilidade pessoal do 

enlutado; b) relação com a pessoa falecida; c) eventos e circunstâncias que levaram à 

morte, bem como da morte em si; d) apoio social e outras circunstâncias após a morte
70

.  

O processo de luto pode aproximar pessoas ao tempo que a pessoa enlutada 

recebe apoio social. Segundo Parkes (2009), esse apoio teria como efeito a diminuição 

                                                      
70

 De certa forma, a pesquisa que sustenta esta tese coletou informações sobre os quatro fatores, mesmo 

que as informações sobre a vulnerabilidade das pessoas seja de difícil apreensão a partir dos métodos de 

coleta de dados empregados. Esses fatores serão discutidos adiante. 
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do sofrimento emocional que se verifica ao longo do processo de luto. Contudo, a 

probabilidade de alguém receber apoio depende diretamente das relações cultivadas ao 

longo do tempo, o que por sua vez dependeria do grau de confiança em outros. Enfim, 

indiretamente, a pessoa enlutada tende a receber mais apoio social à medida que confia 

mais. Por outro lado, alguns relacionamentos resultam em mais apoio do que outros - o 

autor cita, por exemplo, que crianças pequenas, animais de estimação ou a crença em 

Deus moderam o efeito do luto. 

O pesquisador, contudo, salienta que o luto não é simplesmente desfeito se 

alguma pessoa oferece apoio ou substitui a ausente, porque o amor seria “um vínculo 

com uma pessoa específica apenas” (PARKES, 2009, p. 13). Outras pessoas podem até 

amenizar o sofrimento provocado pela ausência, mas “as pessoas não são substituíveis e 

cada novo relacionamento será único, por si” (PARKES, 2009, p. 13). Contudo, o apoio 

social é determinante para o modo como o enlutado irá responder à perda.  

A partir da compreensão a respeito do processo de luto, a pesquisa aqui realizada 

busca verificar o modo como, em comunidades de consumo de produtos televisivos 

seriados, muitas vezes, a existência de laços entre os membros da comunidade ou entre 

a comunidade e os personagens pode ser especialmente evidente diante da interrupção 

da relação, seja por conta de uma morte, ficcional ou biológica, seja por conta do fim da 

telenovela. Neste contexto, a experiência de luto e/ou de rompimento seria uma 

evidência da existência de laços sociais, visto que o sofrimento provocado pelo 

rompimento demonstra que existe um profundo sentimento em relação ao objeto do 

rompimento.  

Scardaville (2005), falando do contexto americano, conta que a principal 

motivação para a mobilização entre os membros da audiência de soap operas seria 

principalmente para evitar o cancelamento dos programas. Ao saber da possibilidade de 

cancelamento, os fãs atuariam diretamente junto aos produtores para tentar impedir o 

cancelamento. Comparativamente com as telenovelas, o cancelamento das soap operas 

é um problema especialmente importante, uma vez que a audiência convive com a trama 

tanto tempo que cria laços profundos com a narrativa. Quando o programa acaba, 

explica a autora, o sentimento seria como se a dedicação de anos não tivesse valido a 

pena.  

De modo geral, a internet teria dado novas ferramentas para os fãs criticarem 

seus programas favoritos. Scardaville (2005) relata que a literatura tem registrado a 

organização de movimentos para pressionar produtores de soap operas e outros 
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programas televisivos, especialmente quando se trata de questões que são do interesse 

de grupos, a exemplo de aborto, homossexualidade e direitos de minorias. Em torno 

destes temas, haveria grupos organizados com um repertório de ações e estratégias que 

podem ser feitas para pressionar os autores e executivos responsáveis. A compreensão 

de que esses movimentos são socialmente importantes tem levado produtores a, 

eventualmente, consultar os grupos interessados na temática antes mesmo de levar o 

conteúdo ao ar. Há que se pontuar, contudo, que as ações destes grupos organizados 

diferem dos movimentos realizados por fãs. Antes, trata-se de especialistas nos temas. 

Acreditava-se que o coletivo potencializava os interesses individuais. Os coletivos, em 

geral, movimentam-se para impedir o fim da produção da história. O coletivo era 

entendido como o meio para pressionar os executivos a darem continuidade às 

produções. As mobilizações ocorreriam a partir do vazamento de informações de 

bastidores. 

 

Enquanto nos primórdios das soap operas, uma morte muitas vezes 

tomaria o público de surpresa, agora um fã ativo na internet poderia ser 

alertado para os pontos da história antes de irem ao ar. A publicação 

rápida e a ampla transmissão dessa informação praticamente fecharam a 

lacuna entre a ação e a resposta do público
71

 (SCARDAVILLE, 2005, p. 

884). 

 

Todo o processo de engajamento na mobilização resultaria em uma 

aprendizagem de técnicas de ativismo, que eventualmente podem ser usadas para outros 

temas e circunstâncias, bem como as pessoas que engajam neste processo tem uma 

satisfação psicológica por terem tido a capacidade de expressar suas demandas 

publicamente. O engajamento resulta em um sentimento de empoderamento e uma 

percepção de que a própria ação pode mudar a realidade social que a circunda. 

A morte de personagens como indicador da existência de laços sociais com a 

audiência é uma estratégia também para o uso dos laços formados entre a trama e a 

audiência das telenovelas, especialmente porque a morte de personagens é um elemento 

dramático recorrentemente requisitado nas narrativas deste gênero. Esquenazi (2011) 

explica que o comportamento dos personagens é em alguma medida previsível, mas as 
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 Tradução nossa para: “Whereas in the early days of soaps, a death would often take the audience by 

surprise, an active fan on the Internet could now be alerted to story points before they took place on air. 

The rapid-fire release and broad transmittal of that information virtually closed the gap between action 

and audience response”. 



184 

 

transformações – incluindo a morte, poderíamos dizer – são geralmente surpreendentes 

e potencialmente geradoras de um processo de luto. 

 

4.5. Morte e laços sociais em Velho Chico 
 

A história da novela Velho Chico se passa na cidade fictícia de Grotas do São 

Francisco, que estaria localizada no interior da Bahia, no Nordeste brasileiro. O título da 

novela faz referência ao Rio São Francisco, um dos mais importantes rios do Brasil, o 

maior localizado totalmente em território nacional, comumente chamado pelo apelido 

de “Velho Chico”. O Rio São Francisco passa por cinco estados brasileiros e banha 

mais de 500 municípios, nascendo em Minas Gerais e passando pela Bahia, 

Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A importância econômica do rio se dá principalmente 

por seu potencial na geração de energia elétrica, sendo a base de fornecimento de 

energia para todo o Nordeste, com destaque para as usinas de Xingó, Paulo Afonso IV, 

Luiz Gonzaga e Sobradinho. Além disso, o rio é uma importante fonte de irrigação e 

pesca, supre demandas urbanas diversas, bem como a demanda rural e animal da 

população ribeirinha. Os maiores conglomerados urbanos à sua margem são as cidades 

de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE), com uma população de mais de 200 mil habitantes 

cada uma.   

Apesar de todo seu potencial e importância, o Rio São Francisco tem enfrentado 

condições adversas já há vários anos, por conta das questões climáticas e hidrológicas 

que afetam a Região Semiárida do Brasil, onde boa parte do rio está localizada. Uma 

questão polêmica que o envolve é o projeto de transposição do rio, que surgiu em 1985, 

concebido pelo DNOS – Departamento Nacional de Obras e Saneamento e transferido 

para o Ministério da Integração Nacional em 1999. As obras relativas ao projeto fazem 

parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e tiveram início em 2007, 

durante o governo do presidente Lula
72

. O argumento que sustentou a concepção do 

projeto foi a tentativa de solucionar a deficiência hídrica causada pelos longos períodos 

de estiagem e seca na região do Semiárido do Brasil. Essa deficiência seria resolvida 

com o abastecimento de açudes e rios menores da região nordeste por meio da 

transferência de água do rio São Francisco. No entanto, há uma discussão intensa no 
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 Para mais informações sobre o andamento das obras relativas ao Projeto de Integração do Rio São 

Francisco, ver: “Projeto de Integração do Rio São Francisco – Ministério da Integração Nacional”. 

Disponível em: http://www.mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/o-andamento-das-obras Acesso em: 07-

07-2017. 

http://www.mi.gov.br/web/projeto-sao-francisco/o-andamento-das-obras
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que diz respeito aos métodos propostos para a operacionalização da transposição do rio, 

com diversas críticas quanto à real eficiência do projeto. Dentre as críticas existentes, há 

a questão da escassez de água durante o período de estiagem, fazendo com que a 

transferência de água ocasionasse praticamente a inexistência de água nos trechos de 

onde ela é retirada, nos momentos em que a vazão já é menor. Além disso, muitos 

apontam como um grande problema a poluição de vários trechos do rio, o que levaria 

também porções de água poluída para outras regiões quando a transferência ocorresse. 

Nesse sentido, a crítica às obras de transposição do Rio São Francisco se baseiam, 

principalmente, no argumento de que, antes de construir um projeto que tenha como 

objetivo “retirar” parte das águas do rio de alguns trechos parar levar a outras regiões é 

preciso um intenso trabalho de revitalização e recuperação do rio
73

.  

As discussões que envolvem a polêmica em torno da transposição do Rio São 

Francisco são extensas e não é o objetivo deste estudo elencar todas aqui. A telenovela 

Velho Chico (2016) também não teve a transposição como tema central. Não obstante, é 

importante pontuar que as questões ambientais, tanto no que diz respeito ao rio quanto a 

vários outros aspectos que se relacionam à região do semiárido brasileiro, fizeram parte 

do pano de fundo da trama, que tem como tema central o conflito entre duas famílias e a 

disputa de terras. O autor Bruno Luperi chegou a afirmar que o rio era um dos 

protagonistas da novela. A trama evidenciou e problematizou diversos temas 

relacionados à questão ambiental e à atividade agrícola na região, como o cultivo 

orgânico, a agricultura familiar e o problema do uso de pesticidas. De forma geral, a 

ideia era retratar a relação do homem com a natureza com o objetivo de informar e 

conscientizar a respeito da utilização de recursos naturais
74

. Como parte do projeto que 

envolvia a produção da telenovela, foi lançada, em maio de 2016, a nona edição do 

Caderno Globo, publicação digital produzida pela Rede Globo, sob o título “Vozes do 

Velho Chico”. A edição contou com reportagens, entrevistas e minidocumentários sobre 

o rio e a região do Vale do São Francisco
75

.   
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 Para mais informações sobre os argumentos relativos aos posicionamentos contra e a favor da 

transposição do Rio São Francisco ver: “Por que a transposição do rio São Francisco é tão polêmica? ”, 

disponível em: http://super.abril.com.br/ideias/por-que-a-transposicao-do-rio-sao-francisco-e-tao-

polemica/ Acesso em: 07-07-2017. 
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 Ver: “„Velho Chico‟ injeta sustentabilidade no melodrama, com eficácia”. Disponível: 

http://cultura.estadao.com.br/noticias/televisao,velho-chico-injeta-sustentabilidade-no-melodrama--com-

eficacia,1888873 Acesso em: 07-07-2017. 
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 Para acessar a nona edição do Caderno Globo, ver: “Vozes do Velho Chico”. Disponível em: 

http://app.cadernosglobo.com.br/banca/volume-09/velho-chico.html Acesso em: 07-07-2017.  

http://super.abril.com.br/ideias/por-que-a-transposicao-do-rio-sao-francisco-e-tao-polemica/
http://super.abril.com.br/ideias/por-que-a-transposicao-do-rio-sao-francisco-e-tao-polemica/
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http://app.cadernosglobo.com.br/banca/volume-09/velho-chico.html


186 

 

Grotas do São Francisco, a cidade fictícia da novela, seria banhada pelo Rio São 

Francisco e localizada no interior da Bahia. Por isso, as condições climáticas da região, 

onde supostamente a cidade estaria localizada (a região do Semiárido), juntamente com 

as questões que envolvem o rio, como sua revitalização, são temas que permeiam toda a 

trama. No texto intitulado “As várias faces do Velho Chico”, publicado no Caderno 

“Vozes do Velho Chico”, que faz parte do projeto que envolve a produção geral da 

novela, Roberto Malvezzi (2016) defende que é preciso respeitar as características do 

semiárido, construindo formas de se conviver com elas, usufruindo dos recursos que a 

região oferece e se adaptando às condições adversas do local. Nas palavras de Malvezzi 

(2016): “a Caatinga não morre, ela dorme. Ela poupa água, poupa energia, poupa flores 

para quando a chuva voltar. Uma semana depois da primeira chuva, a vida reaparece” 

(MALVEZZI, 2016, on-line). Malvezzi (2016) ainda argumenta que o futuro do rio 

depende de um trabalho de conscientização e revitalização.     

Os termos utilizados para apresentar as questões do semiárido que envolvem a 

novela, bem como a ideia por trás do modo como as características da região são 

tratadas, conforme destacado no trecho acima retirado da publicação da própria 

emissora, estão bastante relacionados à ideia de morte, vida e ressureição. Essa 

compreensão pode ser verificada em trechos como “a Caatinga não morre”, “a vida 

reaparece”, dentre outros que estão presentes no texto e que não são citados aqui. 

Assim, se tem um tema que é recorrente em Velho Chico (2016), esse tema é a morte. 

De forma muito ligada às questões ambientais e políticas que envolvem a cidade fictícia 

onde a história se passa, a morte acaba por aparecer, metaforicamente, como temática de 

fundo durante toda a trama. Isso sem falar da morte de vários personagens desde o 

primeiro capítulo, o que movimentou a história trazendo sérias reviravoltas na trama. 

Outro tema que aparece, e que também tem uma forte relação com a morte, é o 

coronelismo. Prática política relacionada originalmente à formação de grandes 

propriedades e presente no Brasil desde o período colonial, o coronelismo mantém o 

domínio familiar e público, juntamente com a concentração de terras, nas mãos dos 

coronéis (CARONE, 1971). Para Pieranti (2008), o fenômeno persiste até os dias de 

hoje, porém várias transformações foram acontecendo ao longo do tempo, como 

resultado da negociação entre o crescimento do poder do Estado e o privilégio de 

pequenos grupos familiares. Para o autor, “o conceito de coronéis sobrevive e parece se 

modernizar no que tange à relação com a sociedade. Mudam seus modos de operação, 

mas permanecem as relações de poder e as práticas que os caracterizam” (PIERANTI, 
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2008, p. 142). Por se tratar de uma prática política ligada ao domínio familiar, o poder 

dos coronéis era passado de pai para filho, mantendo-se concentrado sempre nas mãos 

de uma mesma família. Em Velho Chico (2016), a família que detinha a maior posse de 

terras, bem como o poder político e econômico do município de Grotas de São 

Francisco era a família de Sá Ribeiro, comandada inicialmente pelo Coronel Jacinto de 

Sá Ribeiro (Tarcísio Meira) e sua esposa, Encarnação de Sá Ribeiro, a Dona Encarnação 

(Selma Egrei).    

A primeira morte da novela acontece já no final do primeiro capítulo, no dia 14 

de março de 2016: o Coronel Jacinto (Tarcísio Meira) sofre um infarto fulminante e não 

resiste. O infarto sofrido pelo coronel tem relação com outra morte: a do seu filho mais 

velho, Inácio, que desapareceu no rio ainda criança e nunca foi encontrado, sendo dado 

como morto desde então. O coronel relembra o fato e é tomado por um intenso 

sentimento de culpa, quando sente uma pontada no peito e é acometido pelo infarto. 

Com a morte do coronel, já no primeiro capítulo, seu herdeiro precisaria assumir a 

fazenda e os negócios do pai. Visto que o primogênito da família havia falecido ainda 

criança, o posto deveria ser assumido pelo filho caçula, Afrânio de Sá Ribeiro (Rodrigo 

Santoro). Ao receber a notícia da morte do pai, Afrânio resiste à ideia de assumir a 

fazenda, conforme imposto por sua mãe, Dona Encarnação (Selma Egrei). Naquela 

época, Afrânio morava em Salvador e havia acabado de concluir o curso de Direito, seu 

sonho era seguir carreira na política. Além disso, Afrânio vivia um romance com 

Iolanda (Carol Castro), uma cantora baiana de ascendência espanhola que conheceu em 

Salvador. Com a morte do pai, o personagem se viu obrigado a tomar uma decisão que 

mudaria os rumos de sua vida. Afrânio, então, deixou tudo de lado - sua carreira 

profissional como advogado, seus planos de ingresso na política e seu amor por Iolanda 

– e retornou ao interior baiano para comandar os negócios deixados por seu pai. Com a 

morte do Coronel Jacinto, nasce então um novo coronel: o Coronel Afrânio. 

O domínio da família de Sá Ribeiro no município de Grotas do São Francisco 

não era aceito sem resistência. Herdeiro de uma porção de terra desejada pelo Coronel 

Jacinto - a fazenda Piatã - o Capitão Ernesto Rosa (Rodrigo Lombardi) fazia uma 

oposição ferrenha ao poder exercido pelo coronel na região. O Coronel Jacinto, 

apelidado de Coronel Saruê
76

, queria comprar o pedaço de terra do Capitão Rosa para 
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 O título “Coronel Saruê”, apelido dado ao Coronel Jacinto, faz uma referência pejorativa ao coronel ao 

associá-lo à figura do gambá, animal da família dos marsupiais que libera um odor fétido quando se sente 

ameaçado, mais conhecido como saruê na Bahia e em outras localidades da região Nordeste.  
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construir uma usina hidrelétrica, no entanto, o capitão não abria mão de sua posse, local 

onde cultivava algodão e vivia com sua esposa Eulália (Fabíula Nascimento). O Capitão 

Rosa era um crítico veemente do coronelismo e fazia questão de conscientizar a 

população do município sobre seus direitos, incentivando o povo de Grotas a confrontar 

o coronel. Por tudo isso, o Capitão Rosa se tornou o principal inimigo do Coronel 

Jacinto. O Capitão Rosa celebrou ao receber a notícia da morte do Saruê, mas, ao 

assumir o lugar do pai, o Coronel Afrânio, o novo Coronel Saruê, também assumiu a 

guerra contra o Capitão Rosa.  

 Foi durante o casamento de Afrânio com Leonor (Marina Nery) que aconteceu a 

segunda grande morte da novela. Afrânio parecia não estar administrando tão bem os 

negócios da família e estava perdendo parte dos rendimentos para o Capitão Rosa, o que 

não agradava a matriarca da família de Sá Ribeiro, Dona Encarnação. Aliás, o 

casamento de Leonor com Afrânio também não tinha a aprovação de Encarnação. 

Leonor era filha de um fazendeiro local e sonhava sair casada da fazenda do pai. 

Afrânio teve um caso com Leonor quando, durante uma viagem, foi convidado por 

Aracaçu (Carlos Betão) a pernoitar na casa da família da moça. Mas o casal foi flagrado 

pelo pai da jovem, que ameaçou Afrânio de morte. O coronel então promete casar com 

Leonor e, antes de retornar de sua viagem, passa pela delegacia e firma o matrimônio 

com ela, levando-a para a sua fazenda junto com ele. A chegada de Afrânio à fazenda, 

já casado com Leonor, surpreende a todos e contraria fortemente Dona Encarnação, que 

planejava um casamento arranjado entre Afrânio e a filha do Coronel Floriano, a fim de 

construir uma aliança para aumentar os poderes políticos e econômicos da família na 

região. Ainda que a ideia de Dona Encarnação não agradasse tanto Afrânio, foi a morte 

(ou o risco dela), que, mais uma vez, aparece para estabelecer uma reviravolta decisiva 

na trama. O casamento de Afrânio, herdeiro do coronel mais poderoso do município de 

Grotas do São Francisco, com Leonor, uma moça de origem simples, filha de um 

produtor local, acaba por trazer implicações muito importantes na construção dos 

personagens que surgem na próxima fase da novela, principalmente na construção da 

personagem Maria Tereza de Sá Ribeiro (Isabella Aguiar/Julia Dalavia/Camila Pitanga) 

e do personagem Martim de Sá Ribeiro (Davi Caetano/Lee Taylor), filhos do casal. 

Durante a cerimônia de casamento de Leonor e Afrânio, na igreja da cidade, um 

crime abalou a região. O Capitão Ernesto Rosa foi surpreendido em um porto da região 

por um atirador misterioso, que o matou com dois tiros no peito. A relação entre os 

frutos do casamento entre Leonor e Afrânio e a morte do capitão Rosa são representadas 
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na sequência de cenas intercaladas do casamento e do assassinato, que foram ao ar no 

dia 22 de março de 2016, oitavo capítulo da novela. A morte do Capitão Rosa repercutiu 

entre os telespectadores na internet, principalmente por conta da curiosidade do público 

em saber quem era e quais as reais motivações do autor do crime
77

. No entanto, a 

autoria do crime foi revelada apenas cerca de seis meses depois, já no final da novela. O 

assassinato do capitão foi encomendado por Dona Encarnação, mãe do coronel Afrânio, 

que revela para o padre Benício (Carlos Vereza), no dia 13 de setembro de 2016, ter 

cometido o crime, admitindo que sua atitude trouxe grandes consequências ao filho. 

Dona Encarnação explica que foi o próprio Afrânio que decidiu assumir a culpa pelo 

crime e que ela apenas cumpriu com o que foi combinado com o filho: nunca se revelar 

a verdadeira mandante do assassinato do Capitão Rosa. No entanto, ela acaba por 

admitir que essa decisão não matou apenas o Capitão Rosa, mas também o seu próprio 

filho Afrânio, que assumiu de vez sua identidade como o novo Coronel Saruê.   

 Ainda durante a primeira fase da novela, duas mortes importantes no que diz 

respeito ao desenrolar posterior da narrativa foram as mortes de Leonor de Sá Ribeiro 

(Marina Nery) e a morte de Belmiro dos Anjos (Chico Diaz). Casada com o Coronel 

Afrânio, Leonor teve dois filhos: a primogênita é Maria Tereza e o caçula é Martim. 

Durante o parto de Martim, Leonor, que já havia apresentado complicações durante a 

gravidez, não resistiu e morreu, deixando os dois filhos órfãos de mãe, Maria Tereza aos 

oito anos de idade e Martim recém-nascido. Com a morte de Leonor, Afrânio, mais 

tarde, reencontra Iolanda (Carol Castro/Cristiane Torloni) e retoma seu romance com a 

cantora, com quem passa a viver até o final da novela. A morte de Leonor aconteceu no 

dia 25 de março de 2016, 11º capítulo da novela.   

O personagem Belmiro dos Anjos (Chico Diaz) morreu no dia 31 de março de 

2016. Belmiro era um retirante que, fugindo da seca do sertão e buscando um lugar 

melhor para viver com sua mulher Piedade (Cyria Coentro/Zezita Matos) - que tinha 

acabado de dar à luz o primeiro filho do casal - chegou a Grotas do São Francisco. 

Belmiro e Piedade batizaram o primeiro filho deles na igreja de Grotas, sob a benção do 

padre Romão (Umberto Magnani). O primogênito do casal era o personagem Santo dos 

Anjos (Rogerinho Costa/Renato Góes/Domingos Montagner). Belmiro, Piedade e Santo 

foram acolhidos pelo Capitão Ernesto Rosa e sua esposa Eulália, que não tinham filhos 
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biológicos e administravam a fazenda Piatã. Pouco antes do casal de retirantes chegar a 

Grotas, o Capitão Rosa havia encontrado um bebê abandonado na plantação de algodão, 

era uma menina recém-nascida. Eulália, que não tinha filhos, decidiu ficar com a 

criança e criá-la. O casal então a adotou e ela passou a se chamar Luzia (Fabiana 

Ferreira/Larissa Góes/Lucy Alves). Eulália estava tendo dificuldades em cuidar da bebê 

recém-nascida, principalmente em termos de alimentação, visto que a criança não 

aceitava nada que era oferecido a ela. A ideia de acolher o casal de retirantes foi de 

Eulália, que resolveu contratar Piedade para ajudá-la nas atividades da casa e no 

cuidado de Luzia. Piedade passou a amamentar Luzia ao mesmo tempo em que 

amamentava seu filho, Santo. Quem apresentou Piedade e Belmiro a Eulália e Ernesto 

foi o padre Romão. Antes de ir à casa do Capitão Rosa, o padre havia pedido ajuda ao 

Coronel Afrânio, que se recusou a oferecer trabalho ao casal.  

O casal Piedade e Belmiro ganha a confiança de Eulália e Ernesto. Belmiro se 

torna, então, braço direito do Capitão Rosa. Com a morte do capitão, passou a 

administrar a fazenda Piatã ao lado de Dona Eulália, que o registra como herdeiro das 

terras, já que será tutor da filha de criação do casal Eulália e Ernesto, Luzia. Por conta 

disso, Belmiro dos Anjos passa a ser o principal inimigo do Coronel Afrânio, já que sua 

família sempre desejou ter a posse das terras da fazenda Piatã. Mas o conflito entre os 

dois se acirra alguns anos depois, quando os primogênitos das duas famílias, Maria 

Tereza de Sá Ribeiro (Julia Dalavia) e Santo dos Anjos (Renato Góes), se apaixonam e 

começam a namorar. Mesmo sabendo que o romance entre os dois era algo praticamente 

impossível de ser aceito por suas famílias, o casal decide enfrentar as diferenças 

familiares e lutar pelo namoro. Santo então decide ir até a fazenda dos de Sá Ribeiro 

para conversar com o Coronel Afrânio, mesmo tendo consciência dos riscos que corria. 

Por isso, o primogênito da família dos Anjos não vai até lá sozinho. Seu pai, Belmiro 

dos Anjos, e seu irmão mais novo, Bento dos Anjos (interpretado nessa fase por Diyo 

Coêlho), o acompanham até lá. Os três vão a cavalo. Como era de se esperar, a conversa 

não foi nada boa. O coronel tranca Maria Tereza no quarto dela e se recusa a ouvir o 

que Belmiro e Santo têm a dizer, colocando os três para fora de sua fazenda. No 

caminho de volta para a fazenda Piatã, Cícero (então interpretado por Pablo Morais), 

segue os três decidido a matar Santo dos Anjos. Cícero era empregado da fazenda dos 

de Sá Ribeiro, filho da cozinheira Doninha (Barbara Reis/Suely Bispo) e do jagunço 

Clemente (Julio Machado). Cícero cresceu na fazenda dos de Sá Ribeiro e nutria uma 

forte paixão por Maria Tereza, por isso tinha Santo dos Anjos como seu pior inimigo. 
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Por conta própria, Cícero seguiu Santo, escondido, em sua viagem de volta para casa. O 

objetivo era matar o primogênito da família dos Anjos, mas seu plano não funcionou 

completamente: ao perceber a tentativa de assassinato, Belmiro se jogou na frente do 

filho para salvá-lo e foi atingido com o tiro destinado para ele. Belmiro não resiste ao 

tiro e morre. Cícero foge e nunca é revelado como o verdadeiro assassino de Belmiro.  

A morte de Belmiro dos Anjos (Chico Diaz), que aconteceu no dia 31 de março 

de 2016, é a última morte que ocorre durante a primeira fase da novela. Com a morte de 

Belmiro, Santo passa a ser o braço direito de Eulália, que teme não dar conta de 

administrar as terras da fazenda Piatã a ponto de perdê-las para o coronel Afrânio. Santo 

assume a responsabilidade de administrar as terras, lutando contra a dominação imposta 

pelos Coronéis.  

A segunda fase da novela começa no dia 11 de abril de 2016. Entre a primeira 

fase e a segunda há um intervalo de 28 anos, no qual vários personagens se 

transformam. Novos personagens surgem na trama, alguns personagens antigos 

desaparecem e só vão reaparecer um tempo depois, e outros morrem. As principais 

mortes que aconteceram na passagem de uma fase para outra são a de Eulália (Fabíula 

Nascimento) e a de Clemente (Julio Machado), além de toda a família de Leonor, 

primeira esposa do coronel Afrânio. A morte de Eulália, que aparentemente aconteceu 

por causas naturais, faz de Luzia (Lucy Alves) e Santo (Domingos Montagner), já 

casados, os donos das terras da fazenda Piatã. Já a morte de Clemente, assassinado com 

um tiro nas costas, faz de Cícero (Marcos Palmeira) o jagunço oficial do Coronel 

Afrânio. Clemente virou uma assombração que estava sempre por perto do local onde 

foi morto, no meio da caatinga. O assassino do jagunço nunca foi revelado.  

As principais mortes que ocorreram durante a segunda fase aconteceram já no 

final da novela, foram as mortes de Martim (Lee Taylor), Dona Encarnação (Selma 

Egrei) e Carlos Eduardo (Marcelo Serrado). Além disso, durante toda a trama, o tema 

morte era recorrente em várias cenas que tratavam da lenda do “Gaiola Encantado”, 

também chamado de “Vapor Encantado”. Segundo a lenda, dois canoeiros avistaram um 

barco a vapor que navegava pelo Rio São Francisco. A embarcação era muito 

iluminada, o que tornava difícil de identificar do que realmente se tratava. De acordo 

com a história que se conta, quando os canoeiros se aproximaram, o barco simplesmente 

desapareceu: tratava-se de uma embarcação fantasma
78
. A referência à lenda do “Gaiola 
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Encantado” aparece na novela Velho Chico (2016) várias vezes. Os personagens da 

novela acreditam que a embarcação carrega almas de pessoas que já morreram para um 

outro plano. Dentre os vários personagens que conseguem ver o barco fantasma, Dona 

Encarnação (Selma Egrei) vê a embarcação inúmeras vezes por procurar por seu filho 

Inácio, que foi dado como morto ao desaparecer depois de cair no rio quando criança.  

 Não obstante toda a discussão em torno da temática da morte, que envolve a 

narrativa de Velho Chico (2016), é importante destacar neste estudo dois fatos reais e 

imprevisíveis que marcaram a produção da telenovela e que, certamente, provocaram 

impacto no que diz respeito à experiência de recepção da narrativa: a morte dos atores 

Umberto Magnani e Domingos Montagner. O ator Umberto Magnani, que interpretava 

o Padre Romão, sofreu um acidente vascular encefálico (AVE) hemorrágico e faleceu 

no dia 27 de abril de 2016, aos 75 anos
79

. Quando Magnani faleceu, a novela contava 

apenas com um mês e meio de exibição. Mas o ator, que já havia gravado algumas 

cenas a serem transmitidas em capítulos posteriores, ainda apareceu na novela por mais 

dois dias. A última cena em que o Padre Romão aparece foi exibida no dia 29 de abril 

de 2016.  

Em sua última cena, o Padre Romão, que estava na fazenda dos de Sá Ribeiro 

para fazer uma visita à Dona Encarnação, que já estava bastante idosa, explica ao 

Coronel Afrânio que não pode ficar para a festa que a família havia preparado para a 

recepção de Miguel de Sá Ribeiro (Gabriel Leone), filho de Maria Tereza e neto do 

coronel, que havia acabado de chegar da França, onde estava estudando. No diálogo 

entre o Padre Romão e o Coronel Afrânio, o padre responde ao coronel, que o pergunta 

se ficará para a festa: “Infelizmente não vou poder. Eu não sabia de nada, tenho umas 

visitas por fazer (...) seria uma satisfação, mas oportunidades não hão de faltar. Só 

passei mesmo para uma visitinha para a senhora sua mãe”. O Coronel Afrânio pergunta: 

“Como é que ela tá, padre?” (se referindo à sua mãe). O padre responde: “Ela está bem. 

Ácida, mas tranquila”. O coronel, então, conclui essa parte do diálogo, dizendo: “Sabe, 

padre, as vezes viver muito não é lá muita vantagem não, sabe? ”. Na trama, o Padre 

Romão, único padre da cidade de Grotas do São Francisco, não morreu. Ele teria 

recebido um comunicado de que se tornaria padre emérito e seria promovido para 

ocupar um cargo no seminário. Quem explica sobre a transferência do Padre Romão é o 
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Padre Benício, um franciscano amigo do padre Romão de longa data, que chega à 

cidade com a responsabilidade de substituí-lo. O Padre Romão foi então substituído 

pelo Padre Benício, interpretado pelo ator Carlos Vereza, que aparece pela primeira vez 

na novela no dia 05 de maio de 2016.   

  Outro acontecimento que trouxe grandes implicações para a construção da 

trama e provocou um forte impacto na experiência de recepção da narrativa foi a morte 

do ator Domingos Montagner. O ator interpretava o protagonista da novela - o 

personagem Santo dos Anjos - e faleceu em um acidente no Rio São Francisco, em 

Sergipe, durante o intervalo de uma de suas gravações para os capítulos finais de Velho 

Chico. A morte de Domingos Montagner aconteceu no dia 15 de setembro de 2016, 

apenas 15 dias antes do final da novela. Certamente, esse foi um acontecimento que 

marcou profundamente tanto a produção quanto a recepção da novela. Nos grupos 

analisados, foi notável a consternação do público da novela, que havia construído uma 

forte relação com o ator por conta da admiração ao personagem vivido por ele. Os 

telespectadores demonstravam, ao mesmo tempo, uma profunda tristeza pela perda do 

ator e uma grande preocupação com o futuro do personagem, pelo qual torciam para que 

tivesse um final feliz. Com a morte de Domingos Montagner, a morte do ator Umberto 

Magnani também foi relembrada entre os telespectadores, como é possível perceber na 

mensagem retirada do Grupo 2, publicação que recebeu maior número de reações no 

grupo durante o período analisado Figura 12. 
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Figura 12: Mensagem com maior número de curtidas/reações - Grupo 2 (Facebook). 

 
Uma discussão sobre as implicações da morte do ator Domingo Montagner para 

a construção da narrativa e na experiência de recepção da novela será realizada neste 

capítulo e demonstrada a partir da análise dos laços sociais construídos entre os 

membros das comunidades online enquanto grupo, bem como nas relações que 

estabelecem com a narrativa, com o personagem e com o ator.  

 

4.5.1. A morte de Martim 
 

Interpretado pelo ator Lee Taylor, Martim de Sá Ribeiro era o segundo filho do 

Coronel Afrânio e Leonor. Sua mãe, Leonor, morreu durante o parto e, por conta disso, 

Martim foi criado por sua avó, Dona Encarnação (Selma Egrei), Iolanda (Carol 

Castro/Cristiane Torloni) e Doninha (Barbara Reis/Suely Bispo), empregada doméstica 
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e cozinheira da fazenda. Martim foi interpretado durante os últimos capítulos da 

primeira fase da novela pelo ator Davi Caetano. Quando a segunda fase começa, no dia 

11 de abril de 2016, vários personagens não fazem mais parte da trama por motivos 

diversos. Martim é um deles. No início da segunda fase, o paradeiro de Martim é 

desconhecido: ele havia saído de casa por não se dar bem com seu pai, o Coronel 

Afrânio - então interpretado pelo ator Antônio Fagundes – e não dava notícias havia 

vários anos. Na passagem da primeira fase para a segunda fase da trama há um intervalo 

de 28 anos. Durante esse intervalo, Martim havia se tornado um jornalista e fotógrafo. 

Inicialmente, havia saído de casa para morar em Salvador e cursar direito, por vontade 

de seu pai, mas abandona o curso para estudar jornalismo. 

Martim era muito talentoso e idealista. Ele foi trabalhar como fotógrafo em um 

jornal norte-americano para cobrir zonas de guerra, mas decide retornar ao Brasil e, 

especialmente, para sua região de origem, nas proximidades de Grotas do São 

Francisco. A decisão de retornar ao Brasil aconteceu por conta de um trauma vivido em 

seu ofício: quando estava em Darfur, no Sudão, Martim fez uma foto de um garoto que 

morreu logo depois da foto ter sido tirada. O personagem conta sua história em uma 

conversa com a professora Beatriz (Dira Paes), cena que foi ao ar no dia 16 de julho de 

2016. Martim conta: “só me lembro que enquanto eu estava parado enquadrando, os 

tiros zuniam ao redor, para todos os lados. Eu não fiz nada para impedir, nada para 

ajudar”. Beatriz, então, interrompe: “foi uma fatalidade, Martim. O que você poderia ter 

feito? ”. E Martim continua: “Era o meu cantil. A gente tava buscando abrigo durante 

um fogo cruzado. Meu cantil caiu. Quando me dei conta ele veio correndo no meio do 

tiroteio e ficou ali parado, bebendo água. Ele só queria beber água (...) eu fiquei ali 

esperando o momento exato para retratar os olhos da sede (...) quando eu disparei a 

câmera eu vi o trinco no corpo dele, mas já era tarde demais. A vida dele acabou nos 

meus braços, antes de eu conseguir chegar com ele até o abrigo”.  

Martim já havia contado parte dessa história para Iolanda (Cristiane Torloni) em 

uma cena que foi exibida no dia 2 de maio de 2016. Quando Martim retorna a Grotas de 

São Francisco, ele faz questão de que ninguém de sua família saiba que retornou. Ele 

retorna à cidade decidido a descobrir mais sobre seu passado, principalmente no que diz 

respeito à família de sua mãe, Leonor. Martim vai até a antiga casa da família de Leonor 

e fica hospedado lá, escondido. A única pessoa da cidade que sabia do retorno de 

Martim era o padre Benício (Carlos Vereza), que acaba dando a informação à Iolanda, 

que imediatamente procura pelo enteado. Ao chegar à casa onde Martim está hospedado 
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Iolanda o questiona sobre a motivação de seu retorno: “O que você veio fazer aqui?”. 

Martim responde: “Descobrir mais sobre o meu passado (...) pelo jeito nem vou, o que 

sobrou foi retratos e uma ou outra lembrança de quem foi minha família”. Toda a 

família de Leonor já havia morrido. 

A foto tirada por Martim havia sido vencedora do Prêmio Pulitzer, prêmio norte-

americano dedicado a trabalhos de jornalismo de excelência. Em sua conversa com 

Beatriz, ele conta que a publicação da foto aconteceu sem a permissão dele. De acordo 

com Martim, após tirar a foto, ele deixou a câmera e tentou salvar o menino, mas não 

conseguiu e o garoto morreu. Após esse trauma, Martim diz ter sentido uma grande 

angústia por não fazer nada para ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Então decide 

retornar ao Brasil para entender mais de sua própria história e fazer algo por seu povo. 

Não se pode deixar de notar que tanto o motivo que faz Martim ir embora de Grotas de 

São Francisco como o motivo que o faz retornar estão, mais uma vez, relacionados à 

morte. No diálogo com Iolanda que foi ao ar no dia 2 de maio de 2016, o personagem 

lembra que saiu de casa sob ameaça de morte do próprio pai, o Coronel Saruê, e explica 

sua resistência em retornar à cidade e, principalmente, à fazenda da família: “no dia que 

eu pisar em Grotas, ou eu ou o Coronel Saruê não vai sair vivo de lá. Quem disse isso 

foi ele”. Depois, no mesmo diálogo, ele explica porque retornou: “Você não sabe o que 

é ver alguém morrer diante dos seus olhos e não fazer nada, absolutamente nada”. 

Martim era um personagem muito querido pelo público. Ele era forte, mas ao 

mesmo tempo solitário. Martim passou toda a novela enfrentando seu pai, o Coronel 

Saruê. Ele lutava contra a dominação e exploração de sua própria família na cidade de 

Grotas. Martim também nutria um amor pela professora Beatriz (Dira Paes), paixão que 

nunca foi concretizada porque a professora era comprometida com o vereador Bento dos 

Anjos (Irandhir Santos). O personagem coloca sua vida definitivamente em risco 

quando se une ao vereador Bento dos Anjos (Irandhir Santos), irmão de Santo, para 

lutar contra as injustiças e a corrupção na cidade. Por conta disso, um dos autores da 

novela, Bruno Luperi, dá uma pista sobre como a narrativa poderia terminar. Em uma 

nota publicada no site oficial da novela no dia 16 de agosto de 2016
80

, o autor explica 

que tanto Martim quanto Bento receberiam ameaças de morte, deixando indícios de que 

um dos dois – ou mesmo os dois – poderia morrer até o final da novela.   

                                                      
80

 Ver: “Bento e Martim levam ameaça e risco de morte para suas famílias, adianta autor de „Velho 

Chico‟”. Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/velho-chico/vem-por-ai/noticia/2016/08/bento-

e-martim-levam-ameaca-e-risco-de-morte-para-suas-familias-adianta-autor-de-velho-chico.html Acesso 

em: 09-07-2017. 

http://gshow.globo.com/novelas/velho-chico/vem-por-ai/noticia/2016/08/bento-e-martim-levam-ameaca-e-risco-de-morte-para-suas-familias-adianta-autor-de-velho-chico.html
http://gshow.globo.com/novelas/velho-chico/vem-por-ai/noticia/2016/08/bento-e-martim-levam-ameaca-e-risco-de-morte-para-suas-familias-adianta-autor-de-velho-chico.html
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O anúncio da possível morte do personagem Martim não agradou ao público. 

Nos grupos, várias mensagens foram publicadas pedindo a permanência do personagem 

na trama, como a mensagem na Figura 13.   

 

 

Figura 13: Mensagem de apoio à Martim – Grupo 2 (Facebook). 

 
No Grupo 1, analisado neste estudo, um participante chegou a propor um 

“protesto” contra a morte de Martim (Figura 14). A mensagem foi publicada no grupo 

no dia 4 de setembro de 2016 e foi a publicação com maior número de comentários 

dentre as mensagens coletadas para análise durante o período delimitado para este 

estudo.  
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Figura 14: Protesto contra a morte do personagem Martim – Grupo 1 (Facebook). 

 

O protesto era direcionado aos autores da novela – o que é demonstrado quando 

o autor da mensagem afirma “não vamos deixar os autores matarem ele”. Ao dizer isso, 

parece existir um reconhecimento do poder dos autores em relação ao destino dos 

personagens, mas, ao mesmo tempo, há uma consciência de que algo pode ser feito 

pelos telespectadores. Além disso, a proposta de protesto evidencia ainda um laço 

construído com o personagem. Quando diz “ele é um cara legal e pode assumir o lugar 

do pai”, o autor da mensagem demonstra uma proximidade em relação ao personagem a 

ponto de afirmar que “ele é um cara legal” ao invés de algo como “é um personagem 

justo e honesto”. A mensagem ainda demonstra um profundo conhecimento da narrativa 

e do que está em jogo na história: o protesto se baseia na possibilidade do personagem 

se tornar o novo administrador da fazenda da família de Sá Ribeiro.       

Martim começou a se despedir no capítulo do dia 9 de setembro de 2016. Ele 

decide ir embora da cidade após seu último grande desentendimento com seu pai, que 

manda que ele vá embora de Grotas do São Francisco. Martim estava prestes a 

desvendar o esquema de corrupção no qual seu pai, o Coronel Afrânio, e o seu cunhado, 

Carlos Eduardo (Marcelo Serrado), estavam envolvidos. O capítulo do dia 9 de 

setembro de 2016 é todo dedicado à despedida de Martim, ele se encontra com todos os 

personagens com os quais tinha uma relação de amizade e se despede um a um. No 

entanto, ao ir até a fazenda dos de Sá Ribeiro para se despedir de sua família e dos 

empregados da fazenda, nega um abraço ao seu pai. No diálogo entre o Coronel Afrânio 

e Martim, o tema morte aparece mais uma vez. O coronel revela a seu filho que nunca 

havia matado ninguém, como todos acreditavam. O Coronel Saruê se referia, 

provavelmente, ao assassinato do Capitão Rosa, morto por encomenda de Dona 
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Encarnação, e de Belmiro dos Anjos, assassinado por engano por Cícero, que pretendia 

matar Santo dos Anjos. O coronel admite ao filho Martim ter assumido o assassinato do 

Capitão Rosa para construir uma farsa a partir da qual instituiu uma relação de medo 

com a população de Grotas e os agricultores da região, mas diz não ter se arrependido 

de sua escolha. Martim, no entanto, não aceita a declaração de inocência de seu pai: 

“não há uma só forma de matar, coronel”, diz. Afrânio insiste: “teu pai não matou de 

forma nenhuma”. Mas Martim dá as costas e se retira, quando Afrânio grita: “um 

abraço, filho. É o teu pai que tá pedindo. Por favor, não vá-se embora de vez, Martim, 

sem ao menos me dar um abraço”. Martim, porém, continua reticente: “eu sou filho 

desse rio, coronel. Eu não tenho pai. E se tive um dia, não o conheci”.       

O fato de Martim ter negado um abraço a Afrânio gerou uma profunda 

insatisfação por parte dos membros das comunidades analisadas, que não acreditavam 

ser possível que ele morresse sem reparar sua relação com seu pai. Os participantes dos 

grupos continuavam a publicar, insistentemente, pedindo que o personagem fosse 

mantido vivo. Quanto mais o tempo passava e os indicativos de uma possível morte de 

Martim na novela aumentavam, mais comentários de apoio ao convite de protesto 

contra a morte do personagem eram publicados. Em um desses comentários (Figura 15), 

publicado no dia 9 de setembro de 2016, uma participante chega a chamar a morte de 

Martim de “covardia”. A participante demonstra um sentimento de tristeza provocado 

pelo capítulo e, ao dizer “vivemos juntos todas as angústias de todos”, revela, em sua 

fala, um envolvimento profundo com os personagens e com o capítulo que foi ao ar 

naquela sexta-feira.  

 

 

Figura 15: Comentário em resposta à mensagem de protesto contra a morte de Martim - 

Grupo 1 (Facebook). 

 

Em outro comentário publicado em resposta à mesma publicação, outra 

participante reclama do sentimento de tristeza provocado pela novela. A mensagem, 
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destacada na Figura 16, demonstra o modo como existe um embaralhamento entre o 

mundo real e o universo narrativo da telenovela, visto que a participante exprime uma 

tristeza real relativa a um elemento fictício. Ao que parece, a autora da mensagem 

considera que a perda de um personagem do qual se gosta é injusta, já que o destino de 

alguém em uma narrativa ficcional é algo passível de controle, é algo possível de ser 

alterado, diferente do que acontece na vida real. 

 

 

Figura 16: Comentário em resposta à mensagem de protesto contra a morte de Martim - 

Grupo 1 (Facebook). 

 

A construção da morte de Martim em Velho Chico foi algo que aconteceu de 

forma gradativa. Aparentemente, esse foi um modo de ir preparando os telespectadores 

para o fato. O capítulo do dia 9 de setembro de 2016 foi uma espécie de prenúncio de 

sua morte. O personagem se despediu de todos os outros personagens e, dessa forma, é 

como se despedisse do público também. Depois de sair da cidade de Grotas, Martim vai 

até uma cidade vizinha e fica, escondido, hospedado em uma pequena pousada. Martim 

não conta a ninguém sobre seu destino e suas intenções. Ele havia dito que estava indo 

morar no exterior, mas, na verdade, estava armando um plano para desmascarar de vez 

o sistema de corrupção no qual seu pai e seu cunhado, Carlos Eduardo (Marcelo 

Serrado), estavam envolvidos. Martim havia encontrado um dossiê que havia sido 

preparado por iniciativa de sua avó (Selma Egrei), com a ajuda de Bento (Irandhir 

Santos), mas que não foi levado adiante pelos dois. Martim então resolve levar a 

investigação a fundo e começa a procurar por provas para incriminar os coronéis. Mas é 

quando sai definitivamente de Grotas que coloca seu plano em ação. Martim descobre a 

localização da empresa de fachada utilizada por Carlos Eduardo para lavagem de 

dinheiro público e espera para flagrar o deputado em ação. 

 O flagra acontece no capítulo que foi ao ar no dia 13 de setembro. Com sua 

câmera na mão, Martim aguarda, escondido, a chegada de Carlos Eduardo ao 

estabelecimento. Martim consegue fotografar o deputado (que, a essa altura já havia 

assumido a fazenda dos de Sá Ribeiro no lugar de Afrânio e se auto intitulava o novo 

“Coronel Saruê”) em uma de suas negociações. Mas a presença de Martim é percebida 
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por Carlos Eduardo, que ouve um barulho vindo de fora e descobre que alguém os 

estava vigiando escondido. Ao chegar do lado de fora, há um gato andando por cima de 

algumas latas, mas o novo coronel não se convence de que o barulho realmente tivesse 

vindo do animal. “Era um gato, mas não só um gato”, diz Carlos Eduardo ao homem 

com quem negociava. O coronel continua: “Eu quero que você dê um fim a todo mundo 

que coloque os pés aqui dentro”, mas o homem retruca: “mas é só um gato”. Não 

convencido, Carlos Eduardo dá seu ultimato: “Não quero saber, ele viu demais”. 

 Carlos Eduardo deixa o estabelecimento falando sozinho: “desde quando um 

gato faz um estardalhaço daquele? Pelo amor de Deus... Ta achando que eu sou idiota? 

Sou idiota não”. Ao entrar em seu carro, antes mesmo de ligá-lo, o coronel vê algo que 

chama sua atenção: era a moto de Martim. “Sabia que você não ia embora tão fácil 

assim”, ele pensa alto. O coronel, então, não vai embora sem procurar por Martim pela 

cidade. Martim, nesse momento, já contava com todas as provas que precisava: o dossiê 

e as fotos. Mas é surpreendido ao ver o coronel chegar na pousada onde estava 

hospedado. Ao perceber que o coronel o estava procurando e aguardava na recepção da 

pousada, Martim foge saindo pela janela do quarto, mas deixa para trás o cartão de 

memória de sua câmera, onde estavam armazenadas as fotos que tinha acabado de tirar.  

O coronel, que estava procurando por Martim dentro da pousada, escuta o 

barulho da moto de Martim. Ao ter a certeza de Martim havia fugido, Carlos levanta sua 

arma e diz: “é a última vez que esse maldito vai entrar no meu caminho”. O coronel 

entra em seu carro e, com a arma na mão, começa a perseguição a Martim, que está de 

moto. Durante a perseguição, Carlos Eduardo dispara vários tiros contra Martim, mas 

nenhum o atinge. O coronel, então, joga o carro contra a morte de Martim em um 

cruzamento e ele cai, junto com sua moto, em uma ribanceira às margens do rio. 

Martim, muito machucado, mas ainda vivo, se levanta e encara o coronel, que já está de 

pé a sua frente com a arma apontada contra ele. A sequência foca os olhos de Martim e 

depois os olhos do coronel, o foco seguinte vai para o revólver e então para os olhos de 

Martim novamente, quando se escuta o barulho de um tiro. A cena imediatamente 

seguinte é de Dona Encarnação, que, deitada em sua cama, sente uma espécie de 

presságio e grita: “Martim! Martim! O que aconteceu? Meu filho, cadê você? Martim, 

não me deixe”. 

 A cena não é clara, o que acontece são apenas insinuações. O tiro contra Martim 

não é mostrado na cena, apenas ouve-se um barulho ao longe. Essa construção deixa os 

telespectadores um tanto confusos, porém esperançosos, por acreditarem na 
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possibilidade do personagem aparecer ainda com vida em algum momento até o final da 

novela. Em uma mensagem publicada no Grupo 2, que está entre as dez publicações 

com maior número de comentários no período analisado neste estudo, uma participante 

da comunidade pergunta se o personagem teria realmente morrido ou não (Figura 17).   

 

 
Figura 17: Mensagem sobre a morte de Martim – Grupo 2 (Facebook). 

  

O personagem reaparece na novela no dia 15 de setembro de 2016. Agora, o 

personagem está dentro de uma embarcação, sem marcas de sangue, sem machucados. 

Ele não sabia, mas estava dentro do Gaiola Encantado. Os participantes dos grupos 

também se perguntavam o que isso significava e continuavam na torcida para que algo o 

trouxesse de volta com vida. Enquanto a narrativa não deixava claro que Martim estava 

morto, os telespectadores pareciam nutrir esperanças de que ele retornasse, de alguma 
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forma, como é possível perceber no trecho abaixo retirado de um diálogo ocorrido no 

Grupo 3, no WhatsApp, entre os dias 15 e 16 de setembro de 2016.  

 
9/15/16, 10:42:21 PM: participante14 : Novela hj foi triste ver 

9/15/16, 10:42:23 PM: participante14 : Né  

9/15/16, 10:57:08 PM: participante14 : < image omitted   

9/16/16, 8:23:19 AM: participante4 : Foi triste�.......e o martim aparecendo .....  

9/16/16, 8:27:10 AM: participante5 : Foi 

9/16/16, 8:27:46 AM: participante4 : Bom dia��  

9/16/16, 8:28:24 AM: participante5 : Poderia muda o final do personagem dele né?  

9/16/16, 8:28:32 AM: participante5 : Bom dia  

9/16/16, 8:28:56 AM: participante4 : Do santo�  

9/16/16, 8:29:43 AM: participante5 : Não  

9/16/16, 8:29:46 AM: participante5 : Martim  

9/16/16, 8:30:26 AM: participante4 : Vdd......e o Bento n morre n né..É possivel  

9/16/16, 8:31:26 AM: participante5 : É desde do início comentei muitas morte nessa novela aff6  

9/16/16, 8:32:25 AM: participante4 : Não e possivel.....Martim morre.....se ele morrer tbem....ai 

perdeu a graça  

 

 A confirmação da morte de Martim veio apenas no dia 27 de setembro de 2016. 

Até esse momento, o personagem aparece em sua viagem dentro da embarcação, mas 

não se lembra como chegou ali, nem sabe o que realmente está acontecendo. Enquanto 

isso, seu pai, Afrânio, busca incansavelmente por pistas sobre ele, mas não encontra. 

Nos grupos, os participantes demonstravam a angústia que sentiam pela tentativa de 

encontro que acontecia da parte de Afrânio, que chegou a ver o Gaiola Encantado, mas 

não conseguia ver seu filho. Mas ao finalmente deixar o barco, Martim caminho pelas 

dunas no mesmo lugar onde Afrânio está. No capítulo que foi ao ar no dia 27 de 

setembro, então, acontece o monólogo de Afrânio, que é, na verdade, um diálogo com 

seu filho. Ao sentir a presença de Martim, Afrânio diz: “eu sei que você está aqui, meu 

filho. Eu não te vejo, mas eu sinto você perto do meu coração. Eu só te peço, por favor, 

não vá embora. Não antes de eu te dizer o quanto eu te amo. Pelo menos agora a gente 

vai brigar, filho. A culpa sempre foi minha. Eu que fiz tudo errado. Eu nunca te disse 

antes, meu filho, mas você é a prova de que eu podia ter sido um homem melhor. Eu 

podia ter sido melhor, como você, mas não tive coragem. Eu sei que é tarde, meu filho, 

mas eu me arrependo pelos meus erros. E me arrependo pelas coisas certas que eu não 

tive coragem de fazer. Eu sei que o mundo sem você vai ser pior, isso é coisa que eu 

não posso mudar. Não tem nada que eu possa fazer. Mas eu posso fazer desse mundo, 

sim, um mundo melhor. Sem a sombra do coronel Saruê”.  

O abraço negado quando Martim se despediu da cidade de Grotas era cobrado 

insistentemente pelos telespectadores. E aconteceu. Ele aconteceu no último capítulo da 
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novela, que foi ao ar no dia 30 de setembro de 2016. Afrânio viaja, junto com Iolanda, 

até a localização onde Martim está, nas dunas que se encontram na proximidade de onde 

o Rio São Francisco deságua no oceano. Ao chegar lá, em seu diálogo com Iolanda, 

Afrânio diz que sente muita falta de seu filho e que gostaria que ele estivesse lá para ver 

tudo o que ele fez. Afrânio havia se arrependido de suas falcatruas e havia se entregado 

à justiça, fornecendo todas as informações e documentos necessários para comprovar o 

esquema do qual fazia parte e denunciar todos os envolvidos a partir de um acordo de 

delação premiada. Iolanda diz que Martim sentiria orgulho de seu pai. Afrânio então 

olha para o horizonte e avista Martim. Os dois se aproximam e, sem dizerem nada um 

para o outro, o abraço tão esperado por todos finalmente acontece.     

 Com a popularidade do personagem Martim, foi possível notar uma relação 

construída com o ator Lee Taylor, que o interpretou na novela. O ator, de 33 anos, já 

tinha uma carreira no teatro e na academia. Lee Taylor é formado em Artes Cênicas e 

mestre em Pedagogia do Teatro/Formação do Artista Teatral pelo programa de pós-

graduação em Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de 

São Paulo (PPGAC/ECA/USP). Ele também tem experiência como docente em ensino 

superior, como diretor e coordenador artístico, mas, como ator, era estreante em novelas 

da Globo. O personagem Martim, no entanto, fez surgir uma relação do público com o 

ator até então desconhecido. O próprio ator afirmou que ter interpretado o personagem o 

ensinou muitas coisas e o fez crescer muito enquanto pessoa. Lee Taylor chegou a 

afirmar que a experiência de interpretação do personagem o “deixou mais sensível e 

atento à efemeridade e à relevância da simplicidade e das coisas essenciais da vida”
81

. 

Em uma mensagem publicada no Grupo 2 (Figura 18), um membro da comunidade 

afirmou que Lee Taylor era a “revelação do ano” e que merecia mais trabalhos na 

televisão.  

 

                                                      
81

 Ver: “Lee Taylor conta que fazer Martim em „Velho Chico‟ o transformou: „Me deixou mais 

sensível‟”. Disponível em: http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2016/09/lee-taylor-conta-que-fazer-

martim-em-velho-chico-o-transformou-me-deixou-mais-sensivel.html Acesso em: 11-07-2017. 

http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2016/09/lee-taylor-conta-que-fazer-martim-em-velho-chico-o-transformou-me-deixou-mais-sensivel.html
http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2016/09/lee-taylor-conta-que-fazer-martim-em-velho-chico-o-transformou-me-deixou-mais-sensivel.html
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Figura 18: Mensagem sobre Lee Taylor – Grupo 2 (Facebook). 

 

Não se pode deixar de notar que a morte do personagem Martim tornou evidente 

os laços que o público havia construído com o personagem. Além disso, com sua morte, 

os membros dos grupos encontraram um motivo para se unirem e se mobilizarem na 

tentativa de conseguirem provocar mudanças na narrativa e no destino do personagem. 
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Ainda que os pedidos pela manutenção da vida de Martim na trama não tivessem sido 

atendidos por completo, é interessante notar o quanto o personagem permaneceu em 

cena. Apesar de sua morte, o personagem se manteve na trama até o último capítulo da 

novela. Mesmo que essa solução não tenha satisfeito o desejo dos telespectadores por 

completo, ela parece ter sido um modo de oferecer um alívio para tal. Por outro lado, foi 

interessante notar os laços que foram construídos com o ator que o interpretava, Lee 

Taylor. Assim, foi possível verificar que o sentimento de perda em relação ao 

personagem ao mesmo tempo em que evidenciou um laço que existia entre o público e 

ele, fortaleceu esses vínculos que existiam. Além disso, conforme os laços com o 

personagem se fortaleciam, fortaleciam-se também os laços com o próprio ator e com a 

comunidade com a qual se compartilhava a experiência televisiva.  

 

4.5.2. A morte de Domingos Montagner 
 

O ator Domingos Montagner interpretava o personagem Santo dos Anjos na 

segunda fase da novela Velho Chico. O personagem Santo era filho de Belmiro dos 

Anjos (Chico Diaz) e Piedade (Cyria Coentro/Zezita Matos). Em Velho Chico, Santo 

havia nascido pouco antes de seus pais decidirem partir de onde viviam para chegar até 

Grotas do São Francisco. Foi fugindo da seca que chegou a Grotas, com seus pais. Em 

Grotas, construiu uma vida na fazenda Piatã, ao lado de seus pais, seu irmão Bento dos 

Anjos (Vitor Aleixo/Diyo Coêlho/Irandhir Santos), Dona Eulália (Fabíula Nascimento) 

e Luzia (Fabiana Ferreira/Larissa Góes/Lucy Alves). Seus ideais eram muito 

influenciados pela luta do Capitão Ernesto Rosa (Rodrigo Lombardi), que confrontava a 

dominação dos coronéis na região de Grotas, mas que foi morto quando a mando da 

família de Sá Ribeiro quando Santo ainda era um bebê. O personagem, em sua 

juventude, foi interpretado pelo ator Renato Góes. Durante essa primeira fase da novela, 

Santo (Renato Góes) se apaixona por Maria Tereza (Julia Dalavia), filha do Coronel 

Afrânio (Rodrigo Santoro). O casal vive um romance secreto do qual nasce Miguel 

(Gabriel Leone). Mas o romance entre os dois é barrado pelo coronel, que planeja o 

casamento de Maria Tereza com Carlos Eduardo (Rafael Vitti), um jovem ambicioso 

formado em direito e com interesse em ingressar na carreira política.  

Santo era o protagonista de Velho Chico. No final da primeira fase da novela, o 

personagem sofre com a morte do pai, da qual se sente culpado, visto que Belmiro 

morre assassinado após tê-lo acompanhado para uma conversa com o Coronel Afrânio. 
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Além disso, o personagem sofre também com o amor proibido, separado pelo 

casamento arranjado entre Maria Tereza e Carlos Eduardo. Passados os 28 anos de 

intervalo entre a primeira fase da novela e a segunda, Santo dos Anjos aparece já bem 

mais maduro (interpretado por Domingos Montagner) e casado com Luzia (Lucy 

Alves), que sempre foi apaixonada por ele e escondia todas as cartas que Maria Tereza o 

enviava. De seu casamento com Luzia, Santo tinha duas filhas: Olívia dos Anjos 

(Giullia Buscacio) e Isabel dos Anjos (Rayza Alcântara). Santo ainda liderava uma 

cooperativa de frutas que agregava pequenos agricultores da região e batia de frente 

com o Coronel Saruê. Seu irmão, Bento dos Anjos (Irandhir Santos), se tornou vereador 

e enfrentava o coronelismo no que diz respeito às práticas políticas. Santo o enfrentava 

no que dizia respeito à economia da cidade e região. 

Quando Maria Tereza se casou com Carlos Eduardo, os dois se mudaram de 

Grotas. Foram morar em Brasília, onde Carlos Eduardo trabalhava como deputado. 

Decidiram retornar 28 anos depois (exatamente o tempo do intervalo entre as duas 

principais fases da novela). Com isso, a segunda fase da novela já se inicia com a 

chegada de Maria Tereza à fazenda dos de Sá Ribeiro, para onde decidiu retornar de 

modo definitivo, quase 30 anos depois de ter ido embora. Com a chegada de Maria 

Tereza a Grotas, há uma nova chance para o romance entre Maria Tereza e Santo. E 

então se inicia uma nova jornada desse amor proibido. Os dois vivem idas e vindas 

durante toda a novela e o romance só chega a receber o consentimento do Coronel 

Saruê, pai de Maria Tereza, no capítulo que foi ao ar no dia 23 de setembro. O 

casamento de Maria Tereza e Santo só se concretiza oficialmente no último capítulo da 

trama.    

Santo era um personagem valente e honesto. Ele representava a luta das 

“pessoas de bem”, do pequeno agricultor, daqueles que batalham para viver uma vida 

correta e justa. Ao mesmo tempo, tinha um caso de amor que o fez sofrer durante toda a 

trama. Não é difícil entender a popularidade do personagem.  

 Mas a novela Velho Chico sofreu um grande impacto no dia 15 de setembro de 

2016, 15 dias antes de ser exibido o seu último capítulo. Domingos Montagner, que 

interpretava o personagem Santo, sofreu um acidente quando, após a gravação de cenas 

da fase final da novela, foi dar um mergulho no rio São Francisco, em Canindé de São 

Francisco, no estado de Sergipe. O ator e a colega de elenco, Camila Pitanga, que 

interpretava Maria Tereza, foram tomar um banho no rio após o almoço. Ao entrarem 

no rio, Montagner foi puxado por uma forte correnteza e não voltou à superfície após 
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um mergulho. As primeiras notícias sobre o desaparecimento do ator no rio São 

Francisco começaram a circular por volta das 15h daquele dia, que era uma quinta-feira. 

Nos grupos, a movimentação foi bastante intensa. Muitas notícias começaram a ser 

publicadas, muitas pessoas pediam para participar dos grupos (provavelmente em busca 

de mais informações ou apoio do grupo), muitas mensagens e pedidos de oração 

circularam nas comunidades. As buscas pelo ator começaram a acontecer, mas ninguém 

tinha notícias concretas. Durante aquela tarde, houve uma verdadeira comoção em todos 

os grupos da novela. Todos torciam para que o ator fosse encontrado com vida. Em uma 

mensagem publicada no Grupo 2 (Figura 19), uma das dez mensagens com maior 

número de comentários no grupo no período analisado, uma participante pede oração 

pelo ator e ressalta que a informação a respeito do desaparecimento é verdadeira. Como 

forma de comprovar isso, ela diz: “acabei de ver na TV”.  

 

 

Figura 19: Pedido de oração pelo ator Domingos Montagner – Grupo 2 (Facebook).  

         

A autora da mensagem em destaque se refere a Domingos Montagner como 

“nosso Domingos (Santo) ”, o que denota uma relação de proximidade e mesmo de 

pertencimento que estabelece entre o grupo e o ator – relação que passa pela mediação 

do personagem, o que ela deixa claro ao evidenciar o nome do personagem entre 

parênteses. A participante do grupo que publicou a mensagem ainda fez questão de 

destacar que a informação não se tratava de uma “pegadinha”, provavelmente porque, 

quando as primeiras notícias começaram a ser publicadas, várias pessoas não 

acreditaram na veracidade do fato. Muitos cogitaram, inclusive, a possibilidade de se 

tratar de uma estratégia de marketing. Parte das pessoas esperaram uma notícia oficial 

vinda da própria Rede Globo, que foi uma das últimas a oficializar a informação. A 
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emissora não se pronunciou rapidamente porque pretendia oferecer apoio aos familiares 

do ator antes de oficializar a informação para todo o público. Apenas para se ter uma 

ideia, o portal de notícias G1, mantido pela Rede Globo, publicou a primeira notícia a 

respeito do desaparecimento do ator no dia 15 de setembro de 2016 às 15:56
82

, sendo 

que a mensagem da participante do Grupo 2, no Facebook, foi publicada às 15:15. Ou 

seja, quando ela publicou a mensagem na comunidade, muito provavelmente a Globo 

não havia feito um pronunciamento oficial a respeito do caso ainda.    

Enquanto não havia notícias concretas acerca do acidente sofrido pelo ator 

Domingos Montagner, e enquanto o ator não foi encontrado, os telespectadores 

tentavam manter as esperanças de que ele fosse encontrado com vida e faziam o que 

parecia a única coisa que poderiam fazer naquele momento: correntes de oração. Na 

narrativa ficcional, a forma de tentar mudar o destino de um personagem, como no caso 

da possível morte do personagem Martim, parecia ser interceder aos autores da novela - 

que teriam o controle sobre da narrativa. Na vida real parece não ser tão diferente. A 

primeira coisa que os participantes dos grupos fizeram ao perceberem a possibilidade de 

morte do ator foi apelar para uma intervenção divina, que parecia a única possibilidade 

de que o destino do ator fosse alterado. O trecho abaixo, retirado de um diálogo 

ocorrido no Grupo 3, no WhatsApp, no dia 15 de setembro de 2016, antes da notícia 

definitiva a respeito da morte do ator, demonstra o quanto os telespectadores pareciam 

nutrir esperanças de que Montagner fosse encontrado com vida.  

 

9/15/16, 5:12:46 PM: participante5 : Oi vocês estão sabendo que o Domingos que faz o santos 

está desapareceu no rio são Francisco  

9/15/16, 5:14:00 PM: participante5 : Até agora não foi encontrado 😰  

9/15/16, 5:15:29 PM: participante10 : < image omitted>  

9/15/16, 5:17:08 PM: participante5 : Que coisa tenebrosa  

9/15/16, 5:17:38 PM: participante4 : Eu vi agora na tv  

9/15/16, 5:18:10 PM: participante4 : Jesus...levei susto  

9/15/16, 5:18:15 PM: participante5 : Vi no Facebook  

9/15/16, 5:18:26 PM: participante4 : Vi na tv  

9/15/16, 5:18:42 PM: participante5 : Será que ele morreu?  

9/15/16, 5:19:05 PM: participante4 : Tomara que nao....mas se n voltou...afff  

9/15/16, 5:19:33 PM: participante4 : Ontem ja foi triste a novela....agora isso e real  

9/15/16, 5:19:49 PM: participante5 : Espero que deus a proteja  

9/15/16, 5:20:55 PM: participante4 : Verdade....foi hoje ne  

9/15/16, 5:21:11 PM: participante5 : Martin vai aparecer como fantasma  
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 Ver: “Domingos Montagner, de „Velho Chico‟, desaparece após mergulho”. Disponível em: 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/09/domingos-montagner-desaparece-apos-filmagem-de-velho-

chico.html Acesso em: 10-07-2017. 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/09/domingos-montagner-desaparece-apos-filmagem-de-velho-chico.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2016/09/domingos-montagner-desaparece-apos-filmagem-de-velho-chico.html
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9/15/16, 5:21:28 PM: participante4 : É...?  

9/15/16, 5:21:31 PM: participante4 : Nossa  

9/15/16, 5:21:57 PM: participante5 : Pois é  

9/15/16, 5:22:17 PM: participante4 : Deu uma do né....  

9/15/16, 5:22:29 PM: participante5 : Todos torcendo pra ele aparecer vivo né  

9/15/16, 5:22:53 PM: participante4 : Com certeza.....  

9/15/16, 5:28:31 PM: participante11 : Poxa tô muito triste eu doro os personagens que ele faz  

9/15/16, 5:30:34 PM: participante5 : Também  

9/15/16, 5:46:14 PM: participante9 : Q coisa triste gente  

9/15/16, 5:47:11 PM: participante4 : Vdd tomara que achem ele vivo  

9/15/16, 5:47:38 PM: participante5 : Vamos fazer uma corrente pra ele aparecer vivo e com 

saúde  
9/15/16, 5:47:58 PM: participante9 : Se Deus quizer vai aparecer  

9/15/16, 5:48:01 PM: participante4 : 🙏🙏🙏  

9/15/16, 6:19:36 PM: participante12 : Amem  

 

No diálogo, um/a participante diz “Ontem já foi triste a novela....agora isso é 

real ”. Quando o/a participante diz “ontem já foi triste a novela”, está se referindo ao 

capítulo que foi ao ar no dia 14 de setembro de 2016. No final do capítulo do dia 13 de 

setembro de 2016, Martim (Lee Taylor), supostamente, havia sido atingido por um tiro 

disparado por Carlos Eduardo (Marcelo Serrado). Quando o capítulo seguinte começa, 

Dona Encarnação (Selma Egrei) - que havia tido um presságio sobre seu neto no fim do 

capítulo anterior – está trancada em seu quarto falando sozinha, enquanto Iolanda 

(Cristiane Torloni), Doninha (Suely Bispo) e Afrânio (Antônio Fagundes) tentam falar 

com ela do lado de fora do quarto. Trancada em seu quarto, e já vestida na mortalha que 

estava tecendo para esperar o dia de sua morte, Dona Encarnação diz: “Não se vá, meu 

neto. Não, não vá. Não sem se despedir, não vá. Meu Deus, mas é justo isso? Já perdi 

meu filho, agora meu neto também? Não tem justiça nesse mundo, não tem. Se alguém 

tem que pagar por meus pecados, meu Deus, que seja eu, não ninguém mais”. Dona 

Encarnação vai até a porta e destranca seu quarto, deixando que Iolanda, Doninha e 

Afrânio entrem. A avó de Martim, então se dirige à Doninha e pede que a funcionário 

chame todas as rezadeiras da cidade para que seja realizada uma novena. Iolanda resiste, 

tenta acalmar Dona Encarnação pedindo que ela descanse e que preparariam a novena 

para o dia seguinte. Mas Encarnação insiste: “eu preciso de fé, muita fé, Doninha”. A 

funcionária, então, pergunta: “que mal lhe pergunte, patroa, essa novena é na intenção 

de quem?”, e Dona Encarnação responde: “é de meu neto!”. 

O personagem Martim não aparece na novela no capítulo que foi ao ar no dia 14 

de setembro de 2016. No decorrer do capítulo, a novena organizada por Dona 
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Encarnação acontece, mas não há notícia alguma sobre Martim. Como discutido no 

tópico anterior, o personagem Martim era muito querido pelo público, que estava 

sofrendo com a possibilidade de sua morte na novela. É por conta disso que, na mesma 

fala, no diálogo retirado do grupo no WhatsApp, a/o participante completa: “agora isso 

é real ”. Nesse momento, essa fala deixa claro a interconexão existente entre ficção e 

realidade na narrativa da telenovela brasileira. Os telespectadores, que já estavam 

sofrendo com algo que se relacionava a uma situação fictícia, deparam-se com uma 

situação real na qual se sentiram completamente envolvidos.           

Outra relação entre o caso de Domingos Montagner e a narrativa de Velho Chico 

se deu por conta da semelhança do acidente acontecido com o ator com uma situação 

muito parecida vivida pelo personagem na novela. No capítulo do dia 8 de agosto de 

2016, após um encontro entre Santo e Maria Tereza, Santo é surpreendido por um 

atirador escondido no meio da caatinga que o acerta com três tiros. Santo está em seu 

cavalo, o Corisco, e é carregado até a margem do rio São Francisco. Santo cai no rio e é 

encontrado por dois índios que estão navegando em uma canoa. Os índios o resgatam e 

tratam dele em uma aldeia dentro da mata. Enquanto isso, os outros personagens o 

procuram e sofrem com seu sumiço. O personagem fica desaparecido por dez capítulos, 

tempo durante o qual seus parentes e amigos o procuram pela região de Grotas e fazem 

buscas pelo rio. Em uma das cenas, Bento (Irandhir Santos), o irmão de Santo, se 

aproxima de Tereza perto do rio e diz: “A gente vai encontrar Santo. Vivo ou... ou como 

for, a gente vai encontrar meu irmão”. Quem encontra Santo é Maria Tereza, no 

capítulo do dia 22 de agosto de 2016. Ela vai até a aldeia indígena onde ele está entre a 

vida e a morte, sob o cuidado dos índios. Santo havia sido dado como morto e seu 

sumiço mudou os rumos de vários personagens na narrativa, mas Santo é encontrado 

com vida em Velho Chico. 

O mesmo, infelizmente, não aconteceu com Domingos Montagner. A 

confirmação de sua morte aconteceu algumas horas depois das notícias a respeito de seu 

desaparecimento, por volta das 18h, quando seu corpo foi encontrado. Nos grupos, a 

comoção foi geral. O G1, portal de notícia da Rede Globo, publicou a informação às 

18:17
83

. A nota oficial da Comunicação da emissora foi publicada na íntegra às 18:25, 

                                                      
83

 Ver: “Domingos Montagner, de „Velho Chico‟, morre aos 54 anos”. Disponível em: 

http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2016/09/domingos-montagner-morre-aos-54-anos.html Acesso em: 

11-07-2017.  

http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2016/09/domingos-montagner-morre-aos-54-anos.html
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no portal Gshow
84

. A reação nos grupos foi imediata. No Grupo 3 (WhatsApp), o 

diálogo sobre a confirmação da morte do ator teve início às 18:22, conforme pode ser 

verificado no trecho abaixo, retirado da conversa que aconteceu aquele dia entre os 

membros do grupo.  

 

 

9/15/16, 6:22:57 PM: participante3 : O domingos morreu na vida real?  

9/15/16, 6:23:10 PM: participante4 : Santo morreu de verdade  

9/15/16, 6:23:21 PM: participante3 : Foi  

9/15/16, 6:23:40 PM: participante4 : Morreu simmmm  

9/15/16, 6:23:41 PM: participante3 : < audio omitted>  

9/15/16, 6:24:09 PM: participante4 : 😢😢😢😢  

9/15/16, 6:24:31 PM: participante9 : 😭😭😭😭  

9/15/16, 6:27:54 PM: participante13 : 😭😭😭😭😭😭😭😭  

9/15/16, 6:27:56 PM: participante13 : Qui triste  

9/15/16, 6:28:05 PM: participante3 : Ne  

9/15/16, 6:34:16 PM: participante12 : < audio omitted>  

9/15/16, 6:39:16 PM: participante10 : Hj  

9/15/16, 8:16:25 PM: participante14 : Gente achei muito triste  

9/15/16, 8:16:42 PM: participante14 : Agora a novela vai ser muito estranha ver e saber q ele se 

foi  

9/15/16, 8:16:44 PM: participante14 : O santo  

9/15/16, 8:16:49 PM: participante14 : Q tristeza né  

9/15/16, 8:17:02 PM: participante14 : Imagina o desespero q ele teve meu Deus  

9/15/16, 8:17:13 PM: participante14 : Q Deus cuide de sua alma  

9/15/16, 8:18:06 PM: participante14 : Foi a correnteza q puxou ele é ele não conseguiu sair e se 

afogou  

9/15/16, 8:18:21 PM: participante14 : Vi agora no jornal o depoimento da Camila pitanga  

9/15/16, 8:34:01 PM: participante13 : Qui triste  

9/15/16, 9:12:57 PM: participante4 : Eu n vi ela falando  

9/15/16, 9:13:17 PM: participante4 : Queria ter visto......que do  

9/15/16, 9:14:24 PM: participante4 : 😢😢😢😢judiação....tão novo....  

 

 

No Facebook, os grupos também oficializaram a informação. O administrador 

do Grupo 1, por exemplo, fixou uma publicação com a foto do ator às 18:23 dizendo: 

“Todos nós que fazemos parte deste grupo, que gostávamos do personagem Santo, 

lamentamos a triste perda deste grande ator” (Figura 20). A mensagem foi a publicação 

que recebeu maior número de curtidas/reações entre a mensagens publicadas durante o 

período de análise deste estudo.  
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 Ver: “Confirmada a morte do ator Domingos Montagner”. Disponível em: 

http://gshow.globo.com/tv/noticia/2016/09/confirmada-morte-do-ator-domingos-montagner.html Acesso 

em: 11-07-2017. 

http://gshow.globo.com/tv/noticia/2016/09/confirmada-morte-do-ator-domingos-montagner.html
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Figura 20: Publicação fixada sobre a morte do ator Domingos Montagner – Grupo 1 

(Facebook). 

 

 Interessante notar, mais uma vez, a relação entre ficção e realidade, demonstrada 

tanto no diálogo do grupo no WhatsApp quanto na publicação realizada no grupo do 

Facebook. A primeira pergunta que é feita no diálogo do Grupo 3 (WhatsApp) é “O 

domingos morreu na vida real? ”. Em resposta, outra pessoa diz: “Santo morreu de 

verdade ”. Nessas duas falas, os dois universos que envolvem o ator (realidade e ficção) 

se mostram profundamente imbricados. Enquanto a/o participante3 pergunta sobre a 

confirmação da notícia a respeito do ator, deixando claro que se trata de uma pergunta 

sobre um dado da “vida real”, a/o participante4 responde utilizando como referência o 

nome do personagem ficcional que representa a relação dos membros da comunidade 

com o ator: “Santo morreu de verdade ”. Ainda que pareça confuso, esse diálogo é 

compreendido pelos dois interlocutores completamente. Da mesma forma, a mediação 

do personagem na relação entre a comunidade de recepção e o ator é evidenciada na 
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publicação realizada no Grupo 1, quando o autor da mensagem afirma que todos que 

gostavam do personagem Santo lamentam pela perda do ator Domingos Montagner.  

 Com a confirmação da morte do ator, a atenção, antes voltada para a narrativa de 

Velho Chico, se volta para a “vida real” do ator. Na nota oficial divulgada pela 

emissora, há uma clara preocupação em explicar a trajetória do ator e sua importância 

para a telenovela na qual estava atuando. Há algumas notícias pessoais, como idade e 

informações sobre sua família. Nos grupos, os participantes reagiram com muita 

tristeza, fazendo circular diversas informações pessoais da vida do ator. Muita gente não 

conhecia a história e o percurso de Montagner, mas, com o acontecimento, esse tipo de 

informação passou a circular de forma muito intensa, de modo que, aparentemente, o 

ator passou a ser ainda mais admirado.  

As informações sobre a vida do ator começaram a circular intensamente tanto 

em veículos de notícia quanto nos grupos de Facebook que se dedicavam à telenovela 

Velho Chico. Uma das informações profissionais que circulou, por exemplo, tem 

relação com a formação de Montagner como palhaço e sua experiência com circo-

teatro. Montagner realizou apresentações de rua como palhaço e teve sua iniciação nas 

artes do circo no ano de 1989 no Circo Escola Picadeiro. Além de ter trabalhado como 

palhaço, Montagner também fez cursos de dança e foi trapezista
85

. Em termos pessoais, 

houve uma comoção muito grande por conta da relação do ator com sua família. 

Montagner era casado havia 15 anos e tinha três filhos. Durante o período que sucedeu a 

confirmação de sua morte até o fim da novela, não faltaram mensagens que 

expressavam a tristeza que os telespectadores estavam sentindo e a preocupação com a 

família que o ator havia deixado, como é possível ver na Figura 21 e na Figura 22. A 

tristeza manifestada pelos membros das comunidades era tão grande que muitos 

chegaram a dizer que sentiam como se tivessem perdido alguém da própria família.   
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 Ver: “Arte do palhaço forjou a formação do ator Domingos Montagner”. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/09/1813759-arte-do-palhaco-forjou-a-formacao-do-ator-

domingos-montagner.shtml Acesso em: 11-07-2017. 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2016/09/1813759-arte-do-palhaco-forjou-a-formacao-do-ator-domingos-montagner.shtml
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Figura 21: Mensagem sobre a morte do ator Domingos Montagner – Grupo 1 

(Facebook) 

 

 
Figura 22: Mensagem sobre a morte do ator Domingos Montagner – Grupo 1 

(Facebook) 
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Visto que o ator interpretava o protagonista de Velho Chico, personagem que 

ainda tinha muita coisa a ser resolvida nos últimos quinze dias da trama, os membros 

dos grupos passaram a se preocupar com a narrativa. Inicialmente, muitos disseram que 

deixariam de acompanhar a trama por não conseguirem lidar com a perda do ator. 

Entretanto, mesmo que algumas pessoas realmente tivessem parado de assistir à novela, 

outros defendiam que essa não era a melhor decisão. Em uma publicação realizada no 

Grupo 2 (Facebook), umas das dez publicações com maior número de curtidas e 

comentários no grupo no período de análise deste estudo, um participante diz que 

continuar assistindo à novela até final é uma forma de homenagear ator (Figura 23).  

 

 
Figura 23: Mensagem de incentivo à manutenção do acompanhamento à novela – 

Grupo 2 (Facebook) 

 

 

Na mensagem destacada acima, o autor torna evidente o modo como os laços 

construídos com o grupo são fortalecidos com a morte do ator. Ao incentivar os 

membros da comunidade a continuarem assistindo à novela até o final, o autor da 

publicação reconhece que aquele seria um momento triste para todos os telespectadores, 
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mas afirma que o grupo é um lugar de conforto onde as pessoas podem encontrar forças 

ao se unirem a outras na mesma situação. Isso é claro quando ele diz: “Agora mais do 

que nunca temos que fechar uma união ainda maior que fizemos nesses meses de novela 

aqui nesse grupo”. Além disso, a morte de Montagner parece ter fortalecido os laços do 

grupo com o próprio ator, com o personagem Santo e com a narrativa. Em resposta à 

mensagem publicada, que pedia que os membros do grupo se unissem para continuarem 

assistindo à Velho Chico até o final, um participante chegou a dizer que o grupo o fazia 

sentir-se mais perto da narrativa da novela. Essa fala, conforme pode ser verificada na 

Figura 24, evidencia o quanto a experiência na comunidade faz parte da experiência de 

recepção da telenovela. A participação no grupo parece fortalecer a sensação de 

proximidade do telespectador com a narrativa.  

 

 
Figura 24: Comentário em resposta à mensagem de incentivo à manutenção do 

acompanhamento à novela – Grupo 2 (Facebook) 

 

O convite para que todos continuassem assistindo à novela não foi acatado por 

todos. Uma participante do grupo disse concordar com o argumento de que as pessoas 

não deveriam deixar de assistir à novela, mas afirma que, pessoalmente, não estava se 

sentindo à vontade para acompanhar a trama depois da morte do ator Domingos 

Montagner. Em resposta a esse comentário, o autor da publicação evidencia, mais uma 

vez, o fortalecimento dos laços entre os membros da comunidade, dizendo que o grupo 

é uma família que está lá para ajudar a todos (ver Figura 25).  

 

 
Figura 25: Réplica à mensagem de incentivo à manutenção do acompanhamento à 

novela e tréplica do autor da publicação – Grupo 2 (Facebook). 
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Em relação ao modo como a narrativa iria se desenrolar, os participantes 

demonstraram preocupação com o que aconteceria com o personagem Santo na 

narrativa. Mesmo tendo consciência da morte do ator, os membros dos grupos, de forma 

geral, pareciam não concordar com a ideia de que o personagem fosse retirado da trama 

(como para fazer uma viagem, por exemplo) da mesma forma como aconteceu com o 

Padre Romão quando o ator Umberto Magnani faleceu. Santo também não poderia 

morrer, os telespectadores o queriam vivo até o final. Os membros da comunidade 

demonstraram que estariam atentos às soluções que seriam dadas para o personagem a 

partir de então, conforme pode ser observado no diálogo (Figura 26) publicado na seção 

de comentários da publicação destacada na Figura 23. 

 

 

Figura 26: Diálogo na seção de comentários da mensagem de incentivo à manutenção 

do acompanhamento à novela – Grupo 2 (Facebook). 

 
Domingos Montagner já havia gravado cenas que foram suficientes para que o 

personagem aparecesse fisicamente na novela por mais uma semana. O último capítulo 

em que Domingos Montagner efetivamente apareceu foi exibido no dia 24 de setembro 

de 2016, no sábado imediatamente anterior à última semana da novela. Apesar de 

muitos suspeitarem da possibilidade da novela sair do ar mais cedo, isso não aconteceu. 

A emissora suspendeu as gravações da novela assim que a morte do ator foi confirmada, 

mas os trabalhos foram retomados no dia 18 de setembro. A solução então encontrada 
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para a manutenção do personagem vivido por Montagner na trama foi a utilização da 

câmera subjetiva, uma técnica muito utilizada na produção cinematográfica em que a 

câmera apresenta o ponto de vista de um dos personagens, assumindo seu 

comportamento e movimentos. Nos capítulos que foram ao ar a partir do dia 26 de 

setembro, foi assim que Santo apareceu. O personagem casou-se com Maria Tereza 

(Camila Pitanga) no capítulo final, que foi ao ar no dia 30 de setembro. A concretização 

do romance de Tereza e Santo era algo muito esperado pela audiência de Velho Chico, 

que torcia pela felicidade do casal desde a primeira fase da novela.   

Da mesma forma que o personagem Martim, o personagem Santo continuou 

presente na narrativa até o final. No caso de Martim, o personagem havia morrido, mas 

continuou aparecendo em cena, mesmo depois de morto. Já no caso de Santo, com a 

morte do ator que o interpretava, o personagem permaneceu vivo na trama, ainda que 

não aparecesse fisicamente em cena. É interessante notar que, apesar dessas diferenças, 

nos dois casos os personagens foram mantidos até o final. Em nenhum dos dois, 

entretanto, o público estaria completamente satisfeito. No primeiro, porque preferiam 

que o personagem Martim estivesse realmente vivo; no segundo, porque gostariam que 

o próprio Domingos Montagner estivesse presente até o final interpretando Santo.  

A experiência de luto vivida por conta da morte de Domingos Montagner 

evidenciou os laços existentes entre os membros das comunidades, bem como parece tê-

los fortalecido. O processo de luto da comunidade de recepção de Velho Chico também 

demonstra o modo como nos relacionamos com a telenovela brasileira. A proximidade 

com a narrativa e a identificação com os personagens é tamanha que isso pode nos fazer 

sentir parte daquela história. Assim, quando há uma forte experiência de rompimento 

como no caso de Montagner percebemos o quanto aquele universo aproxima os 

telespectadores, construindo um forte laço com a pessoa por trás do personagem: o ator. 

Ainda que as pessoas tivessem demonstrado uma grande preocupação com o desenrolar 

da narrativa depois da morte do ator que interpretava o personagem principal, não é 

apenas com a novela que estavam essencialmente preocupadas, mas com a memória de 

alguém que fez parte de suas rotinas pelos seis meses e meio em que a novela esteve no 

ar.    
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4.5.3. O fim da novela e a despedida do grupo 
 

O último capítulo da telenovela Velho Chico foi exibido no dia 30 de setembro 

de 2016, em uma sexta-feira. Como de costume nas telenovelas da Rede Globo, o 

capítulo foi reapresentado no sábado, dia primeiro de outubro. Com 1h09min de 

duração, o capítulo final contou com a solução dos dramas vividos pelos personagens 

principais. O principal acontecimento foi o casamento de Maria Tereza e Santo, 

esperado por todos desde a fase inicial da novela. Na cena do casamento, o personagem 

Santo é representado por uma câmera subjetiva, que simula seus movimentos. Ao 

mesmo tempo em que o casamento acontece, Olívia (Giullia Buscacio), que estava 

grávida, dá à luz gêmeos. Ela sente as dores de parto quando está de saída para o 

casamento com Miguel (Gabriel Leone) – Olívia e Miguel se casaram no capítulo que 

foi ao ar no dia 26 de setembro. O esquema de fraudes de licitações no qual Carlos 

Eduardo (Marcelo Serrado) - o então Coronel Saruê - estava envolvido é entregue por 

Afrânio (Antônio Fagundes) ao Ministério Público. Carlos Eduardo, então, tenta fugir 

de Grotas do São Francisco, mas acaba morrendo no meio da caatinga. Já Afrânio tem 

sua redenção: deixa de vez de sua identidade de coronel e dá seu último abraço em seu 

filho Martim, em espírito.     

O capítulo também contou com homenagens a Domingos Montagner. Apesar 

das homenagens não terem acontecido de modo explícito, o que deixou muitos 

telespectadores insatisfeitos, em diversos momentos foi possível notar, nas cenas e nas 

falas dos personagens, uma forte referência à morte do ator que interpretava o 

protagonista da novela. Essa referência foi apresentada também a partir de uma relação 

que parece ter sido construída entre a morte de Montagner e a morte do personagem 

Martim. Da passagem do penúltimo bloco - quando acontece o casamento de Maria 

Tereza e Santo - para o último bloco do capítulo final da novela, há um intervalo de 

cerca de cinco anos. No início do último bloco, o personagem Miguel (Gabriel Leone) 

aparece dando uma entrevista em sua fazenda, onde as famílias de Sá Ribeiro e dos 

Anjos estão reunidas para um grande almoço.  

Miguel começa as respostas de sua entrevista dizendo: “A água é o sangue da 

terra, sem água não tem vida”. E quando perguntado a respeito de suas ideias 

relacionadas à produção agrícola, que tornaram Grotas do São Francisco uma referência 

na produção de alimentos orgânicos e reflorestamento, Miguel responde: “Foi um sonho 

que eu herdei do meu tio, Martim de Sá Ribeiro. Ele viveu a vida dele para tentar limpar 
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o nome de nossa família, depois de tantos anos de exploração, tantos anos de corrupção. 

Ele conseguiu. Ele não chegou a ver essa revolução acontecer. Mas eu gosto de pensar 

que onde quer que ele esteja, ele tá orgulhoso com o que a gente fez com a luta que a 

gente começou”. A mulher que está entrevistando Miguel, supostamente uma jornalista, 

diz que todos acreditam que Miguel tenha trazido chuva de volta ao sertão, mas o 

personagem refuta: “fui eu não. Quem trouxe a chuva de volta pro sertão foi meu avô, 

Belmiro dos Anjos, e quem lutou pra não deixar a chuva ir-se embora foi meu pai, 

Santo dos Anjos”. Na conclusão de sua entrevista, Miguel enfatiza que os avanços da 

cidade de Grotas não eram mérito seu, citando outros personagens de Velho Chico que 

haviam morrido: “Era sonho de muitos que sonharam antes de mim: Capitão Ernesto 

Rosa, Dona Eulália, Belmiro dos Anjos e Martim de Sá Ribeiro”. Enquanto Miguel fala, 

aparecem cenas dos personagens e por fim, uma cena do Gaiola Encantado, a 

embarcação fantasma que levaria as almas das pessoas que já morreram para um outro 

plano.  

Nesse ponto, a cena é cortada e passa para um diálogo entre Dona Ceci (Luci 

Pereira), mãe de Beatriz (Dira Paes), e Afrânio (Antônio Fagundes). Os dois 

personagens estão olhando para o horizonte, quando Dona Ceci se dirige a Afrânio e 

pergunta: “o senhor escutou o apito? Gaiola Encantado, o senhor acredita nele? ”. 

Afrânio responde: “já duvidei muito”. Dona Ceci diz: “Então o senhor via ele também”, 

mas Afrânio responde: “via não, vi. Uma vez. Mas hoje faz muitos anos que eu não 

vejo”. Dona Ceci pergunta: “queria ver ele de novo?” e Afrânio afirma: “queria ver ele 

de novo, mas não o Gaiola”. Então Dona Ceci assegura: “quem o senhor tá procurando 

não tá dentro dele não” e Afrânio rebate: “quem eu to procurando não tá em lugar 

nenhum, Ceci”. Mas Dona Ceci explica: “pelo menos não do jeito que o senhor tá 

procurando”. Os dois continuam conversando. O diálogo é sobre Martim, o personagem 

filho de Afrânio que morreu nos últimos capítulos da novela. No entanto, o conteúdo 

por vezes parece se referir ao ator Domingos Montagner. Isso foi percebido por vários 

membros dos grupos analisados, que comentaram a respeita semelhança entre o que foi 

falado no diálogo entre Dona Ceci e Afrânio e a morte de Montagner.    

Ao final do diálogo, sem citar diretamente o nome do personagem Martim, Dona 

Ceci (Luci Pereira), conclui com o seguinte excerto: “o corpo dele foi, mas a presença 

dele vai tá em tudo desde então. Está no ar que respiramos, nas águas que correm nesse 

rio, no vento que sopra. Em tudo e para sempre vai estar”. A partir daí, Martim (Lee 

Taylor) aparece em cena caminhando nas areias próximas ao local onde o Rio São 
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Francisco se encontra com o mar, onde o personagem desembarcou quando descobriu 

que estava realmente morto. A voz do personagem aparece em uma narração, e o 

seguinte texto fecha o capítulo: “Opará é cheio de mistérios e cismas. Um retirante às 

avessas. Migrou pro Norte, serpenteando cerrado e caatinga, até se atirar no mar. Foi 

batizado “São Francisco”, não podia ser outro santo. Não podia ser santo melhor. Que o 

digam pescadores, lavradores, lavadeiras e remeiros, pois em cada gota de suas águas 

mora um pingo de esperança, e no peito de cada um de seus filhos o desejo de vê-lo 

correr, livre. E a certeza de que rio que nasce guerreiro... não desiste sem lutar”. Após a 

fala de Martim, a cena corta para uma imagem do Gaiola Encantado ao som de 

“Francisco, Francisco”, na voz de Maria Bethânia. Logo depois aparecem cenas de 

Domingos Montagner na pele do personagem Santo, navegando sozinho em um barco 

no rio (Figura 27). A novela então é finalizada com uma última cena de Domingos 

Montagner e, por fim, uma cena do Gaiola Encantado.  

 

 

Figura 27: Últimas cenas do capítulo final da novela Velho Chico – Domingos 

Montagner (Santo). 

 

A relação entre a morte do personagem Martim e a morte do ator Domingos 

Montagner no capítulo final da novela se torna bastante clara quando analisamos o fato 

real que aconteceu com o ator em comparação com o modo como foi conduzida a 

construção da morte do personagem Martim na trama. Apesar dos frequentes pedidos 

por parte dos telespectadores (e dos membros dos grupos, em especial) para que os 

autores mantivessem o personagem Martim vivo, ao que parece, o fato do personagem 
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ter realmente morrido seria um modo de demonstrar o quanto é impossível ter o 

controle de determinadas situações, fazendo um paralelo com o desejo dos 

telespectadores de que Domingos Montagner tivesse sido encontrado com vida na tarde 

do dia 15 de setembro de 2016. As falas a respeito do personagem Martim, no último 

capítulo da trama parecem oferecer um alívio aos telespectadores tanto no que dizia 

respeito à relação com o personagem Martim quanto ao ator Domingos Montagner.      

Depois que o último capítulo da novela terminou, no dia 30 de setembro de 

2016, Catarina (41 anos, Grupo 2), uma das informantes-chave desta pesquisa, com 

quem eu já estava conversando havia alguns dias, me enviou a seguinte mensagem, sem 

que eu perguntasse nada, pelo chat do Facebook: “Uma novela com alma, poesia e arte! 

Sem dúvidas uma obra de arte! Um grande épico da história das telenovelas brasileiras! 

(...) Momento deprê pós novela”. Fiquei surpresa com a reação da informante, que me 

procurou mesmo sem que eu tivesse feito contato com ela naquele momento. 

Entendendo que Catarina estava provavelmente passando por uma sensação de 

rompimento com relação à novela, e que, ao que parecia, ela queria falar a respeito, 

perguntei de forma direta como ela estava se sentindo com o término da novela. 

Catarina, então, me respondeu: “Nossa to fascinada e triste. Sensação de vazio”. 

Após a resposta de Catarina, perguntei a outros informantes, naquele mesmo dia 

e em dias posteriores enquanto as entrevistas duraram (quando o momento se tornou 

oportuno para fazer a pergunta a cada um dos informantes), como se sentiam após o 

término da novela. As respostas, em sua maioria, denotavam um sentimento de perda 

em relação à novela, como uma sensação de um rompimento de um laço com a 

narrativa, com os personagens e com o hábito de assistir à novela todos os dias. As 

respostas podem ser conferidas a seguir:  

  
 “Perdemos o Domingos, de que era e sempre serei fã. Ganhamos o Lee Taylor, 

de que sou fã desde sua primeira cena. Ele já está pronto. Vou sentir falta. 

Sinto um vazio. Saudade já. ” (Ana, 35 anos, Grupo 1) 

     

“Como quando leio um bom livro. Passo alguns dias numa espécie de 

ressaca.” (Louisa, 42 anos, Grupo 1) 
 

“Durante a novela me senti emocionada! Me sinto com um vazio! Meio 

perdida! Mas tb me sinto aliviada Pq Semana que vem minhas noites estarão 

livres para mil coisas! (...) e todo dia eu tinha um encontro marcado com Velho 

Chico (...) hoje por exemplo estou perdida na minha noite ... (...) todo dia tinha 

um unico objetivo, que era sentar a frente da tv e ver minha novela delicosa e 

viajar por toda historia, visual e musica ... hj começo uma nova etapa .. e a 

saudades de Luzia, Bento, Tere, Santo, Miguel, Olivia, Chico criatura, caracas 
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que saudadesss ... (...) saudade bate forte demais...” (Malvina, 51 anos, Grupo 

1)  

 

“Órfão. rs Temo que não acompanharei novela tão cedo. Velho Chico foi um 

marco! ” (Walter, 19 anos, Grupo 2) 

 

“Bom, quando a gente assiste uma novela inteira e gosta da novela, vc fica 

meio sentindo falta de algo em determinado horário, no caso a novela, sente 

falta dos personagens e tals, se cria uma identidade com a novela e depois é 

algo estranho, sentindo falta de algo (...) Não vou falar q me sinto triste, mas 

tipo, uma coisa saudosa, que deixará saudades. ” (Zelão, 44 anos, Grupo 2) 

 

Duas respostas, no entanto, me chamaram atenção por se diferenciarem em 

relação às respostas da maioria dos informantes. Atena, 36 anos, criadora e 

administradora do Grupo 2 (Facebook) disse: “Não vai deixar saudades por causa da 

morte de Domingos”. Quando pedi que ela explicasse sua resposta, ela me disse que 

depois da morte do ator, a novela havia perdido a graça e, para ela, seria inclusive um 

alívio o fato da novela acabar. Chay (39 anos, membro do Grupo 1), por sua vez, 

relacionou a possível sensação de perda que poderia sentir com a novela que substituiria 

Velho Chico: “Se for novela boa proxima eu nao ligo tanto pra q acabou se eu ver ruim 

kkk reclamo”. Aparentemente, tanto Atena quanto Chay conheciam bem a sensação de 

perda que existe quando uma novela termina, mas acreditavam que não passariam por 

um sentimento muito intenso em relação à telenovela Velho Chico por dois motivos: 

Atena, por conta da morte de Domingos Montagner; e Chay por conta da próxima 

novela que iria estrear na segunda-feira (03 de outubro de 2016). Vale ressaltar ainda 

que tanto Atena quanto Chay estão entre as informantes desta pesquisa que se 

declararam muito noveleiras, ou seja, as duas estavam dispostas a assistir a próxima 

novela, enquanto que a maioria dos outros informantes que afirmaram sentir um “vazio” 

ou “perda” em relação à Velho Chico, também disseram que não assistiriam a próxima 

novela, que era A Lei do Amor (2016-2017), novela criada e escrita por Maria Adelaide 

Amaral e Vincent Villari. Portanto, o fato de ser noveleiro/a ou não, parece gerar 

implicações nas relações que se constrói com a novela. As pessoas mais noveleiras 

pareceram ter uma tendência a lidar melhor com o término de uma novela, visto que o 

hábito de acompanhar uma narrativa continuaria normalmente na semana seguinte.  

Quando a novela termina, um outro laço seria rompido: o laço com a 

comunidade de recepção e, em especial, com os membros dos grupos online. Vale 

lembrar que praticamente todos os informantes desta pesquisa afirmaram não conhecer 

pessoalmente ninguém que fazia parte dos grupos dos quais participavam. A única que 
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disse conhecer alguém foi Atena. Segundo a criadora e administradora do Grupo 2 

(Facebook), a única pessoa do grupo que ela conhecia era a outra administradora da 

comunidade. Em relação aos laços construídos com as pessoas que faziam parte dos 

grupos online, um informante que evidenciou o modo como os vínculos que ele mesmo 

fez extrapolavam o conteúdo da novela, fazendo com que se criasse um vínculo de 

amizade entre os membros do grupo, foi Zelão. Ele explicou que as pessoas que se 

tornaram mais próximas no grupo do Facebook do qual ele fazia parte decidiram criar 

um outro grupo para conversarem sobre outros assuntos.  

 

“acho q todos gostam de conhecer outras pessoas nesse mundo cada vez mais 

virtual e a internet nos dá essa oportunidade de conhecer pessoas q vc nunca 

imaginaria q existisse. E como a gente vê a novela, temos a oportunidade de 

falar sobre tal personagem, tal ator, tal cena, a gente se interage e isso é 

gostoso. Esses outros assuntos q falamos, as vezes sai cada uma, q a gente dá 

gargalhada de tanta bobagem e isso é legal, pq tem gente no grupo muito 

retraído, triste e ali a gente se diverte muito e isso ajuda essas pessoas, 

inclusive algumas falam q o grupo foi de uma importância grande na vida 

deles. E isso é legal.         

(…) 

foi criado um outro grupo, chamado [nome do grupo omitido] para falar de 

outros assuntos. E os 2 grupos deram muito certo” (Zelão, 44 anos, Grupo 2) 

        
E quando o perguntei se tinha feito amizades no grupo, Zelão respondeu:  

 
“Sim, várias, e até hoje só foi alegria, pessoas legais demais. Converso com 

eles sempre” (Zelão, 44 anos, Grupo 2) 

 
Nos grupos, os membros começaram a se despedir da novela e, ao mesmo 

tempo, dos outros membros com os quais tinham compartilhado a experiência de 

recepção de Velho Chico. Em uma mensagem publicada no Grupo 2, uma participante 

se dirige ao grupo e afirma que “foi uma honra ter participado do Velho Chico”. Ela 

ainda diz que estará participando do grupo da nova novela (A Lei do Amor) - grupo que 

já havia sido criado pela mesma administradora do grupo de Velho Chico - e que 

gostaria de encontrar com as mesmas pessoas no novo grupo. A mensagem foi uma das 

dez publicações com maior número de comentários entre as mensagens coletadas no 

Grupo 2 no período delimitado para a análise deste estudo (Figura 28). 
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Figura 28: Mensagem de despedida publicada no Grupo 2 (Facebook). 

 
Na mensagem publicada pela participante do Grupo 2 (Facebook) é possível 

perceber o quanto a experiência na comunidade faz parte da própria experiência de 

recepção da telenovela em si. Aliás, ao dizer “foi uma honra ter participado do Velho 

Chico” e “gostaria muito de ver vocês nessa nova novela”, a autora da mensagem deixa 

transparecer o modo como a comunidade parece fazer parte da própria telenovela - não 

se trata de participar do “grupo de Velho Chico” e sim “do Velho Chico”. A mensagem 

recebeu 109 respostas na seção de comentários, entre eles, vários membros diziam que 

iriam sentir saudades do grupo. Alguns já indicavam que estariam participando do 

grupo da nova novela e que não perderiam o contato. Em uma dessas respostas, uma 

participante destaca a importância do grupo como um ambiente onde ela podia dividir 

suas raivas, tristezas, angústias e dores em relação aos personagens e em relação à perda 

do ator Domingos Montagner (Figura 29).    

 

 
Figura 29: Diálogo em resposta à mensagem de despedida publicada no Grupo 2 

(Facebook). 
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Em outro diálogo na seção de comentários da mensagem de despedida ao grupo, 

uma outra participante também diz da importância de compartilhar “impressões sobre a 

novela” e afirma ter se surpreendido, visto que não achava que seria uma experiência 

tão boa quanto foi (Figura 30). 

 

 
Figura 30: Diálogo em resposta à mensagem de despedida publicada no Grupo 2 

(Facebook) 

  

Um membro do grupo destaca o fato de ser noveleiro e diz que não perde uma 

novela (Figura 31). Para ele, isso impediria o fato de se “separarem”, o que, para este 

estudo, acaba por evidenciar a importância da identidade (ser noveleiro) e da 

identificação entre os membros da comunidade na construção de laços sociais entre eles.  

 

 
Figura 31: Comentário em resposta à mensagem de despedida publicada no Grupo 2 

(Facebook) 

 
Em relação aos laços sociais construídos, um outro membro chega a dizer que o 

grupo, na verdade, havia se transformado em uma família e que, mesmo com o término 

da telenovela Velho Chico, eles permaneceriam juntos porque continuariam 

acompanhando a telenovela A Lei do Amor (Figura 32).  

 

 
Figura 32: Comentário em resposta à mensagem de despedida publicada no Grupo 2 

(Facebook) 
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Não se pode deixar de notar como o possível sentimento de perda em relação à 

telenovela, tanto no que diz respeito à narrativa, aos personagens e ao próprio hábito de 

acompanhar o produto televisivo, reforça o sentimento comunitário existente entre os 

membros do grupo. Da mesma forma como na morte do personagem Martim e a morte 

do ator Domingos Montagner, o grupo parece ser um ambiente importante no 

compartilhamento do momento no qual a relação com uma determinada narrativa é 

rompida, como acontece com o fim da telenovela. Assim, o fato de estarem juntos no 

ambiente da comunidade online e, de certa forma, firmarem um compromisso de 

acompanharem a próxima novela e permanecerem juntos para compartilhar momentos 

semelhantes em um novo grupo, parece ser um modo de aliviarem a sensação de 

rompimento que poderiam sentir tanto em relação à novela quanto em relação ao grupo.     

 

4.6. Evidência e fortalecimento de laços sociais na experiência de recepção da 
telenovela 
 

A telenovela é um produto que faz parte do cotidiano do brasileiro. As 

telenovelas produzidas e veiculadas pela Rede Globo vão ao ar diariamente, de segunda 

a sábado, por vários meses.  Velho Chico, por exemplo, foi exibida entre 14 de março e 

30 de setembro de 2016. Por pouco mais de seis meses, acompanhamos a história que 

era transmitida no horário das 21h, o mais importante na grade de programação das 

telenovelas da emissora. Diferente de outros gêneros televisivos, a telenovela brasileira 

tem um tempo determinado e o seu desfecho é algo esperado por todos. Comparada a 

uma temporada de uma série ou seriado, uma novela pode ser considerada uma obra 

bastante longa. Mas se comparada à longevidade que uma soap opera pode alcançar, a 

telenovela é um produto curto. Uma telenovela pode ser retransmitida várias vezes, mas, 

com exceção de remakes e adaptações, telenovelas não são renovadas e não continuam 

em novas temporadas.   

O certo é que a relação das telespectadoras e telespectadores com a trama é 

bastante intensa. Com horário marcado, acompanhamos a novela dia após dia e 

construímos fortes vínculos com a história, seus personagens e elenco, a ponto de 

confundirmos sentimentos relacionados ao mundo fictício da história com aqueles que 

fazem parte da realidade. Além do vínculo construído com a própria história, passamos 

a estabelecer também laços associativos e/ou relacionais (RECUERO, 2006) com a 

comunidade de recepção. Esses laços tornam-se visíveis nas interações observadas em 
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comunidades online, onde telespectadores podem interagir com outros que 

compartilham dos mesmos hábitos.  

No que se refere aos laços sociais que envolvem a telenovela como um todo, este 

estudo propôs uma análise que levou em conta todas as instâncias que conformam a 

obra, tendo a recepção como foco e ponto de partida. O Quadro 2 apresenta 

esquematicamente o modo como compreendemos a construção dos laços na novela 

Velho Chico. Em primeiro lugar, entendemos que a novela acontece na inter-relação 

constante entre produção e recepção. Essa relação mútua é mediada pelo texto narrativo. 

A narrativa, por sua vez, é o elemento unificador da comunidade de recepção. É o texto 

que fornece os signos que são compartilhados por milhares de pessoas e a partir dos 

quais elas estabelecem laços umas com as outras em uma conversa informal no ponto de 

ônibus ou se reunindo em comunidades online, por exemplo. A partir desse primeiro 

elemento em comum que é o texto narrativo, os laços entre pessoas completamente 

desconhecidas podem: a) se intensificar e se estender para outras esferas relacionais; b) 

manterem-se apenas no que diz respeito à relação com a telenovela; ou c) configurarem-

se como laços associativos, sem que ocorram interações diretas entre as partes 

envolvidas. A fim de compreender o estabelecimento desses laços, este estudo realizou 

uma análise das interações em comunidades online com o objetivo de identificar como 

são constituídas as relações entre a comunidade de recepção e produção, no que diz 

respeito aos laços com os profissionais que atuam na construção do texto narrativo 

como autores/diretores e os atores que fazem parte do elenco; narrativa, especialmente 

na constituição de laços com os personagens e com o espaço onde a história acontece; 

recepção, que são os laços desenvolvidos com outros membros da comunidade online 

de forma específica ou com o grupo de forma geral. A divisão indicada aqui não 

constitui, contudo, uma forma de considerar esses elementos como categorias estanques. 

Ao contrário, esse recurso foi um modo didático encontrado para facilitar a 

compreensão e análise do fenômeno estudado, já que entendemos que todas essas 

relações ocorrem de forma simultânea e mútua. 
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Quadro 2: Laços sociais na novela Velho Chico

 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

Um dos fatos que marcou a relação dos telespectadores com a novela Velho 

Chico e evidenciou os laços entre os membros da comunidade e com a telenovela foi, 

sem dúvida alguma, a morte do ator Domingos Montagner, no dia 15 de setembro de 

2016. As comunidades online foram o local onde os telespectadores encontraram 

suporte para compartilhar a experiência de luto que estavam vivendo. Muitos 

telespectadores decidiram deixar de assistir à novela, mesmo sabendo que boa parte das 

cenas que iriam ao ar nos dias seguintes e nas quais apareceria o personagem Santo, que 

era interpretado pelo ator, já estavam gravadas. Alguns pensaram em parar, mas foram 

convencidos por outros membros a continuar assistindo juntos até o final. A rede de 

apoio estabelecida pela comunidade e o sentimento de profunda tristeza demonstrado 

pelos telespectadores revela a força do laço entre audiência e ator de forma pessoal. 

Esse laço, que é mediado pelo texto narrativo, se fortalece conforme a audiência se 

identifica com o personagem e vive suas angústias e alegrias durante o período em que a 

novela vai ao ar. Alguns telespectadores chegaram a afirmar que sentiam a perda do ator 

como a de um familiar. E é exatamente essa sensação que a telenovela promove. Ao 

acompanhar de forma dedicada cada capítulo da história vivida pelos personagens, o 

sentimento de proximidade e intimidade é fortalecido.  

A audiência estabeleceu um vínculo afetivo forte com o ator Domingos 

Montagner por conta do que ele representava na figura do personagem Santo. A relação 

entre as duas partes - ator e audiência - dava-se por intermédio do personagem. Partindo 

de um conceito amplo de laços sociais, entendemos que, nesse caso, eles acontecem por 

meio de uma reciprocidade mediada pela narrativa televisiva. E, ainda que não existam 

trocas interativas diretas entre os dois agentes envolvidos, há uma relação mutuamente 

intensa, mesmo que o ator não interaja diretamente com cada um dos indivíduos que 

pertence à comunidade de recepção. O processo de construção do personagem de uma 
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telenovela acontece em uma operação conjunta entre os produtores que estruturam sua 

trajetória, o ator que dá vida a ele e o telespectador que convive diariamente com sua 

história (Diagrama 7: ). Portanto, é importante sublinhar que o vínculo da recepção com 

o personagem de uma narrativa seriada como uma telenovela não é unidirecional. A 

concepção de um personagem como Santo leva em conta a identificação e aproximação 

com o público que o acompanha, sendo a personificação da relação existente entre a 

instância produtora e a recepção do produto.   

 

 

Diagrama 7: Construção do personagem na telenovela 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

O vínculo da comunidade de recepção com um personagem pode ser tão forte a 

ponto de sua morte na trama gerar profunda tristeza e indignação por parte dos 

telespectadores. Em Velho Chico, a morte do personagem Martim é um exemplo disso. 

Não concordando com o acontecimento na história, os membros das comunidades 

online expressaram a insatisfação que sentiam e demonstraram consciência de que, se 

alguém podia fazer algo para mudar o rumo da história, eram os autores da novela. 

Após a morte do ator Domingos Montagner, inclusive, alguns telespectadores e 

membros da comunidade culparam os autores da novela por “matarem” muitos 

personagens, alguns chegaram a afirmar que não gostariam que nem mesmo os vilões 

morressem na trama. O personagem Santo, ao contrário, permaneceu vivo na telenovela 

mesmo após a morte do ator. O próprio Martim continuou na novela até o último 

capítulo, no qual se reconciliou com seu pai em espírito – também uma demanda dos 

telespectadores. Mesmo não sendo possível afirmar que as questões apresentadas pela 

recepção tiveram uma implicação direta na autoria, as conexões são claras e observáveis 

a partir das soluções que foram dadas para cada personagem e são essas conexões que 
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provocam no telespectador a percepção de que pode contribuir para alterar o destino de 

alguém na história.   

Após o fim da novela, muitos laços continuam e outros ficam restritos àquele 

momento e ambiente. Quando uma novela acaba, novos grupos online são formados em 

torno da próxima novela, ou os mesmos grupos têm suas identificações alteradas para 

indicar a vinculação com a nova novela. Mesmo que o grupo não seja alterado, ele não 

morre por completo. A movimentação do grupo é bastante reduzida, mas muitos 

participantes continuam fazendo parte dele e o atualizam conforme surgem notícias 

sobre atores, prêmios, reprises etc. Além disso, a manutenção do grupo é uma forma de 

armazenar informações sobre a novela e possibilitar que outros telespectadores que 

eventualmente comecem a assistir à novela depois - pela internet ou por sua transmissão 

em outros países - possam consultar e/ou tirar dúvidas conforme tenham necessidade. 

Diferentes movimentos são observados em relação aos participantes dos grupos, que 

podem: migrar para os novos grupos e sair dos grupos da novela antiga; passar a fazer 

parte de novos grupos e continuar também nos antigos; continuar no grupo da novela 

antiga e não fazer parte dos novos; ou desvincular-se totalmente saindo do grupo antigo 

sem migrar para um novo.  

Uma parte dos telespectadores, que é a parcela não-noveleira dos integrantes da 

comunidade, não faz a transição de uma telenovela para a outra. É interessante notar 

que, se por um lado, os não-noveleiros demonstraram maior envolvimento com a 

história da telenovela em específico e sentiram o fim da novela de forma mais intensa, 

os mais noveleiros demonstraram estabelecer laços mais fortes com a comunidade. Isso 

foi perceptível a partir das respostas dos participantes às entrevistas, quando 

perguntados sobre a relação que estabeleceram com os grupos dos quais faziam parte e 

sobre o que estavam sentindo após o fim da novela. Os participantes que se mostraram 

dispostos a assistir à novela subsequente e/ou a integrar comunidades online 

relacionadas a ela foram aqueles que, ou possuíam forte envolvimento com o gênero 

telenovela, ou construíram vínculos afetivos com outros membros da comunidade 

online. Ao passar de um grupo para outro, muitos participantes já se conhecem pelo 

nome e têm certa noção do tipo de comportamento que podem esperar uns dos outros. 

Alguns encontram afinidades ainda maiores, passam a se comunicar de forma privada 

sobre outros assuntos e inclusive se conhecem pessoalmente. Tudo isso revela o 

potencial do texto narrativo na construção de laços sociais e suas implicações no 

estabelecimento de laços fortes entre os membros da comunidade de recepção.  
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CONCLUSÕES 
 
 

Ambientes online e práticas interativas  
 

O fenômeno conhecido como Social TV é amplo, complexo e diverso. A 

experiência televisiva compartilhada ocorre sempre quando o conteúdo televisivo é 

socializado e para que isso aconteça é necessário que existam pessoas interagindo em 

um contexto comunicativo. Como vimos neste estudo, o contexto comunicativo é 

composto pela combinação das características materiais do ambiente com a rede de 

relacionamento interpessoal presente nele. Essa rede de humanos utilizando as 

ferramentas disponíveis para se comunicar vai construindo uma cultura de uso que 

caracteriza as plataformas, produzindo certos constrangimentos que afetam o modo 

como os sujeitos vão se expressar naquele ambiente. A cultura de uso, portanto, 

depende de quais ferramentas são oferecidas e de quem são as pessoas interagindo por 

meio delas. É aí que se dá a importância do estudo dos contextos para pensar a 

expressão de gostos, opiniões, dúvidas etc., no ambiente online. Um estudo como o aqui 

apresentado precisa considerar de forma específica o contexto no qual a experiência 

acontece a fim de compreender a sociabilidade online de modo mais produtivo.  

Usar o conceito de Social TV para caracterizar a integração da televisão com 

sites de redes sociais é tratá-lo de forma reducionista e homogeneizante, deixando de 

lado as nuances que podem oferecer importantes insights para a compreensão do 

fenômeno. Não se pode negar que a intensificação do uso de sites de redes sociais no 

Brasil e no mundo amplia as possibilidades interativas entre usuários conhecidos e 

desconhecidos de qualquer distância geográfica e potencializa a sociabilidade em torno 

de conteúdos televisivos. No entanto, é preciso ter em mente que sites de redes sociais 

são o ambiente onde a experiência acontece e não a própria experiência em si. Mesmo 

entre eles, existe uma série de particularidades que precisam ser consideradas.  

A partir de uma abordagem antropológica, realizamos uma análise de três grupos 

em duas plataformas distintas: o Facebook, que é o maior site de rede social do mundo; 

e o WhatsApp, um aplicativo de mensagens instantâneas para smartphones. Entendendo 

que cada ambiente possui uma dinâmica de interação diferente, o estudo dessas 

comunidades online levou em conta a inserção dessas plataformas no Brasil e sua 

cultura de uso, além da relação cultural e histórica da audiência brasileira com o produto 
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com o qual lidamos: a telenovela. As diferenças entre Facebook e WhatsApp foram 

observadas não apenas no modo como os recursos técnicos eram utilizados, mas 

também na forma como os membros dessas comunidades percebiam a movimentação 

no grupo. De um lado, a instantaneidade do WhatsApp promove uma conversação mais 

síncrona, mas o Facebook foi percebido como uma plataforma mais apropriada para a 

busca de informações. Além disso, o Facebook foi entendido como melhor local para se 

fazer amizades. Apesar de ser um ambiente onde as pessoas teriam, de certa forma, mais 

contato direto umas com as outras e mais proximidade por conta do número de telefone 

vinculado à conta e da quantidade restrita de participantes em cada grupo, o WhatsApp 

foi descrito por algumas das informantes como um local onde ocorrem confusões, 

brigas e consequentemente evasão de membros. 

É importante ter em mente, portanto, que o estudo de uma comunidade online 

deve considerar as características específicas da plataforma onde a comunidade está 

inserida. As diferenças entre as plataformas dizem respeito não apenas às suas 

características técnicas, mas à cultura de uso de cada uma delas. Nesse sentido, 

podemos afirmar que as práticas interativas dentro de comunidades online formadas em 

torno de produtos televisivos são influenciadas por duas variáveis principais: a cultura 

de uso da plataforma onde a comunidade se insere e o modo de consumo do produto 

televisivo, que em nosso caso é a telenovela brasileira.  

Um exemplo bastante evidente é a constante publicação de spoilers. Ao 

contrário do que acontece com outros gêneros televisivos, o consumo de spoilers ou 

conjecturas sobre os acontecimentos futuros da trama faz parte da relação da audiência 

com a telenovela brasileira. Mesmo antes da internet, revistas especializadas e jornais 

sempre publicaram resumos semanais descrevendo os acontecimentos mais importantes 

de cada capítulo. Essa prática não é diferente nos grupos que discutem as novelas. 

Diferente de vários grupos de séries, por exemplo, nos quais a publicação de spoilers é 

comumente proibida sob pena de exclusão do membro da comunidade, nos grupos sobre 

telenovelas essa prática não é só aceita como é desejável. Muitos membros estão 

constantemente buscando informações sobre fatos futuros que são publicadas por outros 

participantes do grupo. 

Além disso, o modo subjetivo como cada sujeito entende suas práticas de 

audiência e seu papel no grupo reflete também no modo como ele próprio interage com 

outros. Durante as entrevistas, os respondentes descreveram como era o comportamento 

deles dentro do grupo. Enquanto uns entendiam que tinham muito a contribuir 
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publicando várias informações sobre a novela, outros tinham uma compreensão mais 

responsiva de si resultando em comportamentos mais reativos como curtidas e 

comentários em publicações de outros membros. Ainda sobre os spoilers, participantes 

mais noveleiros parecem ter uma tendência maior a buscá-los, enquanto os não 

noveleiros tendem a rejeitá-los. Levantamos então a hipótese de que há uma relação 

entre o consumo de telenovelas e o consumo de spoilers: quanto mais alguém consome 

novelas, mais tende a aceitar spoilers; quanto menos novelas consome, menos tende a 

aceitar spoilers. A verificação dessa hipótese, no entanto, é limitada a partir dos dados 

coletados para este estudo, por se tratar de uma pesquisa qualitativa que considera um 

número restrito de sujeitos. Novos testes poderão ser realizados futuramente com uma 

amostra maior de indivíduos para o estudo dessa hipótese. 

 

Comunidades Online  
 

Uma comunidade online é formada por um conjunto de pessoas que 

compartilham dos mesmos signos, é um espaço onde as pessoas podem compartilhar de 

seus gostos, opiniões e ideias com outros. Esses outros, ainda que inicialmente 

desconhecidos e geograficamente distantes, partilham de uma mesma rede de sentidos 

que envolve o objeto-tema a partir do qual a comunidade se organiza, o que a torna 

ambiente propício para a expressão de questões, informações e anseios em torno de seu 

objeto agregador. Fora desse ambiente, muitos indivíduos sentem-se isolados de seus 

pares, pois não se sentem à vontade para expressarem-se abertamente sobre determinado 

tema.  A inibição pode ser resultado da percepção da mera falta de interesse no objeto 

de apreciação por parte de seus interlocutores diretos, mas pode, ainda, advir do risco de 

avaliações negativas sobre si que o sujeito julga possivelmente receber caso expresse 

um determinado gosto em público.  

Na pesquisa aqui apresentada, foi realizado um estudo etnográfico de grupos 

online criados e constituídos por telespectadores de telenovelas brasileiras. Em 

específico, nossa análise teve como foco grupos sobre a telenovela Velho Chico, 

veiculada pela Rede Globo. Dentre os motivos citados pelos sujeitos da pesquisa para 

explicar porque buscaram uma comunidade online sobre a telenovela para tornarem-se 

membros, estão: o esclarecimento de dúvidas; a possibilidade de atualização sobre os 

acontecimentos que envolvem a telenovela como um todo, tanto no que diz respeito à 

sua trama quanto ao seu entorno; a interação com outras pessoas que também 
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acompanham a novela; a possibilidade de publicar conteúdos relativos à telenovela para 

um público especializado no tema; e o compartilhamento de opiniões e experiências. 

Com base nas motivações apresentadas pelos sujeitos da pesquisa e na observação das 

atividades interativas que acontecem dentro dos grupos, chegamos a cinco categorias 

principais que caracterizariam, ao mesmo tempo, as lógicas de funcionamento das 

comunidades online e os motivos que levam à adesão a esses grupos, são elas: 

identificação; apoio social; informação; compartilhamento de experiências, ideias e 

opiniões; mobilização em torno de objetivos comuns. 

É importante destacar que, com relação ao pertencimento à comunidade online, 

o tema a partir do qual o grupo se organiza, a priori, é mais importante do que as 

pessoas que fazem parte dele. Isso porque, para que seja estabelecido um diálogo 

produtivo em uma comunidade de interação, é necessário que todas as partes envolvidas 

na conversação possuam pelo menos um conhecimento mínimo a respeito do assunto 

proposto e estejam dispostas a interagir sobre ele. Esse é um pressuposto implícito 

dentro de uma comunidade online sobre telenovela, por exemplo, já que é formada por 

pessoas que supostamente a acompanham ou demonstram algum interesse, mesmo que 

mínimo, no assunto. Dessa forma, as comunidades promovem uma sensação de 

acolhimento e muitas pessoas se sentem mais confortáveis para conversar abertamente 

sobre a novela, mesmo que seus interlocutores não estejam ligados às suas redes de 

amizade particulares.  

As possíveis amizades que se formam dentro do grupo são consequência do 

tema que o movimenta. Ou seja, estar disposto a interagir sobre a telenovela é mais 

importante do que ser um familiar, amigo ou ao menos conhecido. Como constatado em 

nossa pesquisa, boa parte dos membros dessas comunidades não se conhecem 

previamente e poucos formam círculos de amizade que se expandem para além do 

ambiente online. Todos, porém, são tratados como amigos. Para a maior parte dos 

participantes, no entanto, essa amizade é restrita ao espaço da comunidade e ao assunto 

telenovela, mais especificamente, à telenovela Velho Chico.   

Por ser um espaço onde se encontra reunido um grande número de pessoas 

engajadas em um tema, a comunidade é, ainda, ambiente de mobilização de seus 

participantes em torno de um objetivo comum. Nas comunidades analisadas em razão 

desta pesquisa, mostra-se evidente o modo como o grupo é visto como local onde os 

telespectadores podem se organizar em caso de discordâncias ou insatisfações com o 

enredo, por exemplo, na tentativa de serem ouvidos pelos autores/produtores da novela 
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e de uma possível influência nos acontecimentos da trama. O caso mais evidente 

envolve a morte do personagem Martim. As notícias da possível morte do personagem 

começaram a circular muito antes da cena que estabeleceu seu risco real. A insatisfação 

por parte dos membros em todas as comunidades analisadas foi grande, o que levou à 

proposta de organização de um protesto por parte do membro de um dos grupos. A 

proposta não aconteceu sem embasamento: quando questionados por outros membros 

sobre a possibilidade de eficácia da ação, os participantes engajados na organização do 

protesto se fundamentaram na percepção de êxito que obtiveram em relação ao casal 

Olívia e Miguel – apesar de serem meio-irmãos havia uma grande torcida para que se 

tornassem um casal e uma posterior reviravolta na história revelou não haver parentesco 

entre os dois, o que possibilitou que ficassem juntos.  

A ambiência interacional das comunidades online tem um fim em si mesmo: a 

maior parte das interações estabelecidas dentro das comunidades fica restrita ao espaço 

do grupo e não reverbera diretamente para espaços externos. A partir da análise das 

publicações coletadas para este estudo nos grupos de Facebook, ficou constatado que 

apenas uma pequena parte das mensagens recebeu algum compartilhamento: 

aproximadamente 4% das mensagens do grupo 1 e 3,7% das mensagens do grupo 2. O 

compartilhamento de publicações no Facebook é uma forma de disseminar um conteúdo 

produzido por outro usuário ou página, mas, ao mesmo tempo, um modo de agregar 

uma informação ao seu próprio perfil na rede social, fazendo com que essa informação 

alcance mais pessoas quanto maior for o número de compartilhamentos recebidos. As 

comunidades online, portanto, não têm como objetivo oferecer conteúdo para que os 

usuários compartilhem em suas redes pessoais, ou seja, a função de uma comunidade 

está mais relacionada com o fortalecimento de vínculos de seus membros com 

objeto/tema que a constitui do que com a ampliação de visibilidade das mensagens que 

circulam dentro dela.  

A disseminação de conteúdos no Facebook pode acontecer de forma mais 

eficiente via Fanpages, que são páginas criadas com finalidade de divulgação. Ainda 

que grupos de Facebook ou WhatsApp possam funcionar como canais de comunicação 

entre empresas ou produtos e seus públicos, e sejam também utilizados para fins 

publicitários, a circulação desse tipo de conteúdo dentro de um grupo fechado fica mais 

restrita ao espaço da comunidade e seu potencial de multiplicabilidade é mais baixo, 

como já discutido anteriormente. Por outro lado, a construção e fortalecimento de 

vínculos com o produto e com outros usuários são mais evidentes dentro dos grupos. 
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Nas páginas, a comunicação é mais unidirecional, apenas os administradores podem 

criar novas publicações. O público que “curte” a página pode comentar ou responder a 

comentários feitos a uma publicação, compartilhar ou curtir/reagir ao conteúdo 

publicado. Além disso, as redes de interação das páginas não são acessíveis a seus 

públicos como nos grupos. A menos que tenham uma prática constante de interações 

públicas com os conteúdos publicados, com postagem de comentários, 

compartilhamentos e/ou curtidas, usuários que seguem uma página são visíveis apenas 

por amigos que também estejam ligados a ela, o que não as torna local favorável para a 

construção de vínculos entre os usuários.   

As interações que acontecem dentro das comunidades online devem ser, de 

acordo com os valores comunitários, interações positivas. Discordâncias e discussões 

existem, mas não podem ocasionar desconforto entre os membros a ponto de afastar 

parte dos participantes do grupo. Por conta disso, qualquer discussão que acontece deve 

obedecer às regras estabelecidas pelos administradores do grupo para garantia da boa 

convivência entre os participantes e do bom funcionamento da comunidade. Intrigas, 

ofensas e difamações são terminantemente proibidas. Os membros que desrespeitam 

essas regras estão sujeitos a advertências e expulsão. Esse tipo de comportamento não é 

desejável em um ambiente que se pretende local de acolhimento entre pessoas que 

possuem um interesse em comum.  

 

Laços Sociais  
 

Comunidades online são apenas uma parte da comunidade de recepção de uma 

telenovela. A comunidade de recepção é formada por todos aqueles que acompanham a 

narrativa, que estão presentes no ambiente online ou não, que interagem entre si ou não. 

Uma senhora de 80 anos que assiste à novela todos os dias e conversa com sua vizinha 

sobre a narrativa faz parte da comunidade de recepção tanto quanto a garota de 19 anos 

que está no Twitter, Tumblr, grupos de WhatsApp e Facebook. E mesmo que qualquer 

uma dessas pessoas não interaja com mais ninguém sobre o que assistem, ainda assim 

fazem parte da comunidade de recepção e estabelecem laços umas com as outras.  

Esses são laços associativos e invisíveis. Como os laços que mantemos com 

qualquer outra pessoa que tenha nascido na mesma cidade ou no mesmo país. Enquanto 

moramos na cidade ou país onde nascemos, os laços com nativos desconhecidos são 

muito pouco percebidos. Mas quando estamos fora do nosso ambiente de origem, 
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qualquer agrupamento de pessoas desconhecidas que compartilhem da mesma língua e 

nacionalidade se torna um ambiente acolhedor. Um brasileiro que mora na Bahia e 

frequenta um restaurante em Salvador não sente qualquer relação com o outro sentado 

na mesa ao lado, a menos que seja um colega ou familiar. Se esse mesmo brasileiro 

passa a morar em Nova Iorque ou Paris e frequenta um restaurante brasileiro de Nova 

Iorque ou Paris, sentirá que está em casa só pelo fato de dividir o espaço com outros da 

mesma nacionalidade, mesmo que esses outros tenham vindo de regiões completamente 

distintas do Brasil, como o sul ou o centro-oeste. Apesar de desconhecido, o brasileiro 

sabe que será entendido e compreendido naquele espaço onde as pessoas conhecem a 

sua língua e compartilham dos mesmos imaginários nacionais. Nesse ambiente onde se 

sentem acolhidos, podem surgir pequenas interações entre os indivíduos, que podem 

evoluir para relações mais próximas e, consequentemente, para o estabelecimento de 

laços sociais fortes.       

Os grupos formados em sites de redes sociais para a discussão de telenovelas são 

unidades onde se reúnem pequenas parcelas da comunidade de recepção do produto. O 

que convencionamos chamar de comunidades online são agrupamentos de pessoas com 

um interesse em comum. Dentre os mais variados temas que circulam nos ambientes 

online e off-line, conteúdos televisivos podem surgir como fonte fornecedora de 

contexto para a construção de diálogos, a partir dos quais novas relações podem se 

desenvolver. Em um ambiente com ampla diversidade temática como sites de redes 

sociais, a existência de grupos especializados em um determinado tema como uma 

telenovela, por exemplo, promove a sensação de acolhimento e identificação por parte 

das pessoas interessadas no assunto, o que gera um sentimento de liberdade e motiva as 

interações entre os participantes. Uma vez que as interações começam a acontecer, os 

laços que inicialmente eram apenas associativos vão se fortalecendo. Isso não quer 

dizer, no entanto, que os laços entre todos os membros da comunidade são laços fortes. 

A intensidade dos laços construídos dentro da comunidade online varia de acordo com a 

forma como cada participante do grupo se relaciona com o grupo em geral e com outros 

participantes em específico.  

A partir dos resultados da pesquisa etnográfica aqui realizada, constatamos que 

uma parte dos laços estabelecidos nos grupos online continua sendo de vínculos que se 

configuram como associativos e que não se expandem para esferas relacionais mais 

aprofundadas. Porém, diferente do que foi verificado em estudos anteriores sobre o 

Twitter (ORTIZ, 2013; PIENIZ, 2013) e páginas de Facebook (LOPES; MUNGIOLI et 
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al., 2013), a partir dos quais averiguou-se que havia pouca interação direta e poucos 

laços relacionais mesmo entre os usuários mais ativos, foi possível notar de forma 

bastante clara a existência de laços fortes nos grupos formados por telespectadores no 

Facebook e WhatsApp.  

Como dito anteriormente, a relação que os telespectadores estabelecem entre si é 

mediada pelo texto narrativo da telenovela. Ao término da novela, foi comum ouvir as 

seguintes frases das pessoas entrevistadas como informantes desta pesquisa para 

traduzir o que elas sentiam após o fim da história: “tenho saudades”, “sinto um vazio”, 

“me sinto órfão”. Esse tipo de sentimento revela um forte vínculo construído com a 

novela, a ponto de alguns telespectadores chegarem a afirmar que precisariam passar 

por uma reestruturação cotidiana por conta do fim do ritual de assistir à novela todas as 

noites.  No entanto, esse sentimento parece ter sido mais forte entre os informantes que 

não se identificaram como noveleiros. Os não-noveleiros demonstraram uma maior 

aproximação com a história específica de Velho Chico e menor ou nenhum interesse em 

assistir a novela que a substituiria. Por outro lado, entre os noveleiros, a sensação de 

ruptura promovida pelo fim da novela foi bem menos intensa e todos afirmaram que 

iriam assistir à novela posterior e/ou fazer parte de grupos online relacionados a ela.  

É perceptível a existência de duas variáveis que parecem interferir, em conjunto, 

na forma como um indivíduo lida com o fim de uma telenovela. A primeira é o grau de 

envolvimento com a história da telenovela em específico e a segunda é o grau de 

envolvimento com o gênero telenovela em si. A disposição em acompanhar a novela 

posterior pode tornar a sensação de perda mais branda, por conta das expectativas em 

torno de uma nova história que se inicia na semana seguinte. Aqueles que não estão 

dispostos a acompanhar a nova novela, portanto, sentirão mais falta do hábito seguido 

por meses.  

 A audiência televisiva está presente em diversos ambientes online e off-line. No 

ambiente online, o agrupamento dessa audiência – ou pelo menos de partes dela - torna-

se possível e ganha visibilidade. Nesse contexto, a telenovela brasileira precisa estar em 

constante transformação de modo a dialogar com os novos hábitos que surgem a partir 

do consumo, simultâneo ou não, em diversas telas. Os grupos online são canais de 

interação entre os membros da comunidade de recepção e o texto narrativo da 

telenovela é o fundo temático a partir do qual os telespectadores dialogam entre si. 

Antes de construir ações e ferramentas para promover a interação com o público, o 

produto deve ser pensado desde a sua concepção a partir de uma lógica de Social TV, 
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oferecendo elementos com potencial de socialização nos ambientes online. Dessa 

forma, a própria audiência se apodera do conteúdo e o faz circular na rede. Essas 

transformações, portanto, devem visar à manutenção dos laços com o seu público, visto 

que, historicamente, a telenovela é um produto que possui forte relação com o cotidiano 

dos brasileiros e com questões relativas ao contexto socioeconômico e político do país. 

 

Notas sobre a pesquisa etnográfica no ambiente online  
 

Quando iniciei o doutorado em 2013, queria estudar as relações de usuários de 

sites de redes sociais com produtos televisivos. A plataforma era o Twitter, eu daria 

continuidade à minha pesquisa de mestrado, na qual analisei mensagens publicadas no 

Twitter durante a exibição dos programas do horário nobre da Rede Globo. A partir dos 

resultados da pesquisa realizada no mestrado, no entanto, estava claro que os usuários 

no Twitter interagiam muito pouco entre si: apenas 5,6% do total de mensagens 

analisadas se caracterizavam em algum nível como conversacionais (ORTIZ, 2013). 

Nem mesmo o número de mensagens utilizando hashtags foi significativo: com exceção 

das mensagens sobre a telenovela, das quais cerca de 57% utilizavam hashtag, as 

mensagens com alguma hashtag sobre todos os outros programas não passaram de 30%. 

A não utilização de hashtags na maior parte das mensagens coletadas revela a possível 

despretensão dessas publicações de ao menos entrar no fluxo conversacional de forma 

mais explícita
86

.  

 A escolha pelo estudo do Facebook e do WhatsApp se deu com a observação 

dos grupos que se formavam nesses ambientes para a discussão sobre produtos 

televisivos. Dentro desses grupos, a dinâmica comunitária se torna mais evidente. As 

pessoas se organizam, reconhecem o papel dos administradores, sabem quais assuntos 

são permitidos e quais são proibidos. Com isso, a abordagem etnográfica e o 

acompanhamento dos grupos desde a formação da comunidade ao fim da telenovela 

seria o percurso apropriado para a compreensão dos vínculos construídos com o produto 

televisivo ao longo do tempo e do desenrolar da narrativa, bem como das relações 

estabelecidas entre os membros da comunidade de recepção. Para viabilizar a pesquisa, 

portanto, participei de grupos no Facebook e no WhatsApp desde a exibição da 

telenovela A Regra do Jogo (2015-2016). Minha inserção nesses grupos se deu de 
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outubro de 2015 a outubro de 2016, tendo como foco a análise dos grupos que 

discutiam a telenovela Velho Chico (2016) durante todo o período em que a novela 

esteve no ar – 14 de março a 30 de setembro de 2016. 

Obviamente, por mais que eu tentasse aproximar a minha experiência da 

experiência de uma telespectadora comum, eu não conseguiria ter a mesma percepção 

pois meu olhar sempre estava “contaminado” com minhas perguntas. Mas a 

aproximação é um movimento constante de quem realiza uma etnografia e traz 

constatações valiosas para a pesquisa. Precisaria então de informantes, pessoas que 

estivessem vivendo aquele momento e que estivessem dispostas a conversar comigo a 

respeito. O convite foi feito dentro dos próprios grupos e esperei que os participantes se 

manifestassem. Entrei em contato com todos que se manifestaram, nem todos 

retornaram. Todos os que retornaram dentro do período em que eu havia estabelecido 

para a realização das entrevistas foram entrevistados. As entrevistas foram realizadas 

pelo chat do Facebook ou pelo WhatsApp, a depender da preferência da/do informante.  

A realização da entrevista no próprio ambiente onde os sujeitos participantes já 

estão inseridos tem como vantagem o fato de que eles provavelmente se sentem mais 

confortáveis com a conversa. Por mais que fosse preciso, em alguns dos casos, 

combinar um horário para que nós pudéssemos garantir que estaríamos online ao 

mesmo tempo, a pesquisa não demandou o deslocamento de nenhuma das partes. Não 

demandou nem mesmo que as entrevistas fossem realizadas de uma vez só. Algumas 

demoraram dias para ser finalizadas. Mas a demora foi proposital. Desde o início 

avisava que aquela seria uma conversa, um bate-papo de Facebook e/ou de WhatsApp e 

não uma entrevista convencional, fechada. Deixava a/o informante livre para dizer tudo 

o quanto estivesse disposto. E quanto mais ela/ele demonstrava disposição para 

conversar, mais eu continuava a fazer perguntas.  

Além disso, realizar entrevistas dessa forma não demanda a atenção total do 

informante, o que pode ser bom em alguns casos, mas ruim em outros. O entrevistado 

não precisa sair de casa, não precisa se arrumar, não precisa nem mesmo parar o que 

está fazendo para responder as perguntas feitas. Por um lado, isso facilita o contato e a 

aceitação em participar da pesquisa. O que é um ponto positivo, devido à dificuldade de 

adesão voluntária à pesquisas desse tipo. O grau de atenção do entrevistado, no entanto, 

é bastante perceptível. Algumas pessoas sentiram liberdade para dizer quando 

precisaram interromper a entrevista e continuamos em outro momento. Outras 

simplesmente ignoravam a conversa por um tempo e depois voltavam. Isso ocorreu com 
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apenas uma das respondentes, e quando aconteceu tentei concluir minhas perguntas o 

mais rápido possível. 

A diferença entre as duas plataformas, Facebook e WhatsApp, tornou-se 

evidente também na prática da pesquisa. Das 10 entrevistas, 7 foram realizadas pelo 

Facebook e 3 pelo WhatsApp. As entrevistas realizadas pelo Facebook foram mais 

longas. De forma geral, os entrevistados escreveram textos maiores e frequentemente 

complementavam as respostas com links, fotos, emojis ou figurinhas de Facebook. Já no 

WhatsApp as respostas foram mais curtas e diretas, com pouca utilização de 

emoticons/emojis. Uma hipótese para a possível explicação dessa diferença de 

comportamento dos respondentes é, de um lado, o suporte tecnológico a partir do qual 

os sujeitos acessam essas ferramentas e, de outro, a cultura de uso das duas plataformas. 

Por suporte tecnológico, considero aqui o sistema físico utilizado pelas pessoas para 

acessar Facebook ou WhatsApp, como computadores de mesa, computadores portáteis, 

tablets ou smartphones. Como essa não foi uma preocupação crucial neste estudo, os 

entrevistados não foram questionados a esse respeito. No entanto, levando em conta a 

forma como as entrevistas se deram, é possível inferir sobre o suporte de acesso dos 

entrevistados às plataformas.  

Por mais que tanto Facebook quanto WhatsApp possam atualmente ser 

acessados via aplicativo para smartphones e via computadores, o Facebook foi criado 

originalmente para web e o WhatsApp para o envio de mensagens instantâneas via 

celular. A diferença operacional entre computadores e smartphones pode gerar uma 

diferença na disposição e nas respostas dos participantes da pesquisa. Caso o suporte 

utilizado seja um computador, é provável que o sujeito entrevistado sinta-se mais  à 

vontade e disposto a escrever textos mais longos. Computadores facilitam a escrita, que 

é feita com a utilização de um teclado; e demandam uma atenção maior do usuário, que 

provavelmente está confortavelmente sentado. Smartphones não demandam tanta 

atenção, mas seu manuseio não é tão simples. A depender do aparelho, as telas podem 

ser pequenas e o touchscreen
87

 pode não ser tão sensível, o que dificulta a visualização e 

o envio de mensagens.    

A cultura de uso da plataforma de mediação é uma variável aplicável também 

para pensar a relação pesquisador-pesquisado. Textos grandes são muito comuns no 

Facebook. O famoso “textão” de Facebook é um texto longo e geralmente opinativo, 
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 O termo touchscreen é usado para designar telas sensíveis ao toque. Atualmente, a maioria dos 

smartphones tem telas sensíveis e não possuem botões físicos. 
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não é raro ser acompanhado de uma reclamação. Já no WhatsApp, textos longos não são 

tão comuns. Pelo contrário, o envio de textos longos não é uma prática desejável. Os 

textos longos que circulam pelo WhatsApp geralmente são as correntes. Correntes são 

mensagens contendo alguma informação ou reflexão sobre um assunto de amplo 

interesse, replicadas indefinidamente por grupos de WhatsApp ou por usuários em 

conversações individuais. Muitos grupos costumam até mesmo proibir a circulação de 

correntes. As mensagens enviadas pelo WhatsApp, portanto, são geralmente mensagens 

curtas e rápidas. Inclusive, muitas vezes, os usuários tendem a desmembrar uma 

mensagem mais longa em várias mensagens curtas, como pode ser verificado no trecho 

de entrevista destacado no exemplo abaixo: 

 

 

Figura 33: Trecho de entrevista realizada pelo WhatsApp. 
Fonte: Elaboração da autora. 

 

No Facebook, todo usuário possui um perfil com informações públicas e 

privadas. Nesse perfil, é possível ter acesso a informações pessoais e profissionais como 

o estado civil, profissão e local de trabalho do usuário. Além disso, perfis de Facebook 

são identificados com uma foto e no mural do usuário ficam armazenadas todas as 

publicações feitas por ele ou por outras pessoas que tenham escrito algo diretamente em 

sua página. Por conta da existência de todas essas informações, o Facebook possibilita 

que os usuários sondem o perfil de alguém que não pertence a suas redes de amizade 

antes de dar continuidade a uma conversação com um desconhecido. O WhatsApp não 
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oferece essa possibilidade. Toda informação acessível a partir das configurações da 

plataforma são uma foto, nome de identificação, um status (que geralmente é uma frase 

genérica), o número de telefone e o e-mail (caso o usuário informe). Com isso, fica mais 

difícil para um usuário avaliar se prossegue uma comunicação ou não com uma pessoa 

que não está previamente adicionada à sua lista de contatos. Essa foi a sensação que tive 

quando fui realizar as entrevistas para esta pesquisa. Enviei uma mensagem genérica 

explicando a pesquisa e fazendo um convite para voluntários que estivessem dispostos a 

participar das entrevistas. Nos dois grupos de Facebook analisados obtive vários 

retornos, já no WhatsApp minha mensagem foi simplesmente ignorada. Ninguém 

respondeu e ninguém entrou em contato diretamente comigo. Por conta disso, precisei 

entrar em contato direto com algumas pessoas que pertenciam ao grupo no WhatsApp, 

mas apenas a administradora me respondeu. Como resultado, dos 10 informantes 

entrevistados, apenas uma pessoa pertencia ao grupo no WhatsApp, que foi a própria 

administradora. 

Minha hipótese para explicar a maior aceitação e participação na pesquisa por 

parte dos usuários do Facebook está baseada nos mecanismos oferecidos pelo site que 

possibilitam uma avaliação prévia dos usuários sobre cada pessoa com quem se mantém 

alguma relação na rede. É muito provável que os membros das comunidades do 

Facebook tenham visitado meu perfil para verificar a veracidade das informações que eu 

ofereci no grupo e avaliar o quanto poderiam confiar em mim para fornecer dados sobre 

seus comportamentos. Uma das entrevistadas, inclusive, me adicionou à sua rede 

durante a entrevista. No WhatsApp, no entanto, não há nada que possa comprovar 

minha confiabilidade, o que pode gerar certa desconfiança e desconforto. Tudo isso teve 

como consequência o fato de que informantes contactados a partir do Facebook 

sentiram-se mais à vontade para participar como voluntários da pesquisa do que 

informantes contactados a partir do WhatsApp. 

Não obstante todas as vantagens apontadas acima a respeito da realização das 

entrevistas no próprio ambiente online onde o entrevistado já está inserido (há que se 

levar em conta que muitos deles nunca tenham utilizado Skype e muitos não costumam 

usar e-mail
88

), as entrevistas realizadas pela troca de mensagens por Facebook e 

WhatsApp apresentam como limitação a perda de sinais não verbais e podem ter a 

sicronicidade afetada, visto que os informantes podem deixar de dar atenção à entrevista 
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online (ex.: PIENIZ, 2013; PASTOR, 2016; LOPES et al., 2015).   
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já que não há alguém visível de forma a constrangê-los a responder. Outro ponto 

importante é a conquista da confiança do entrevistado, que pode se tornar mais difícil 

justamente pelo fato de existirem poucos dados que possam atestar a existência e 

motivação de quem está do outro lado, devido à quantidade de perfis falsos e fraudes 

que acontecem na internet. Ainda assim, seguindo o pressuposto de Boellstorf (2008), 

consideramos que essa seria a melhor forma de realizar as entrevistas deste estudo por 

ser o mecanismo mais próximo da realidade conversacional cotidiana dos respondentes. 

As análises das entrevistas e das mensagens coletadas para este estudo foram 

realizadas com o auxílio de um software especializado em estudos qualitativos e 

mistos
89

. A utilização desse ferramental permite a organização dos dados de forma a 

possibilitar o manuseio de volumes de dados maiores, mesmo para uma pesquisa 

qualitativa. Com a utilização do software, a análise de mensagens como respostas de 

entrevistas e publicações em sites de redes sociais pode ser otimizada a partir da criação 

de excertos e categorização por meio de códigos de análise. Com todas as mensagens 

categorizadas e organizadas, é possível a realização de grandes cruzamentos de dados, o 

que torna a análise muito mais eficiente quando comparada às realizadas manualmente.  

A base de todo o estudo aqui apresentado não foram as entrevistas realizadas 

com nove membros de grupos do Facebook e um membro de grupo do WhatsApp. A 

sustentação desta pesquisa etnográfica está na observação participante realizada por 11 

meses e foi isso que me permitiu tecer comentários analíticos e chegar a conclusões 

substanciais sobre as comunidades online tanto no Facebook quanto no WhatsApp 

(mesmo que apenas uma das informantes faça parte do grupo no WhatsApp). As 

entrevistas e a análise das mensagens são instrumentos analíticos utilizados como forma 

de explorar o que não estava visualmente perceptível e comprovar impressões 

suscitadas a partir da observação. Todos os métodos utilizados são recursos 

complementares que dão forma, profundidade e consistência ao estudo etnográfico.   

Por conta do grande volume de dados foi preciso delimitar um recorte para a 

análise mais aprofundada das mensagens na troca conversacional. Para nós, esse recorte 

aconteceu com uma delimitação temporal – os quinze dias finais da novela. A 

delimitação de tempo para a coleta das mensagens que fazem parte do corpus de análise 

desta pesquisa se mostrou como critério viável e interessante para este estudo, visto que 

os últimos dias da novela é o período com maior movimentação no grupo, maior 
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audiência e, em nosso caso em específico, ainda incluiu a trágica morte do ator 

Domingos Montagner.  

A escolha por incluir na pesquisa as discussões que ocorreram no grupo sobre a 

morte de Montagner não foi, obviamente, originária do projeto inicial deste estudo. 

Fomos todos surpreendidos com a morte do ator já na fase final da novela. Eu, como 

pesquisadora, também já estava na fase final da minha experiência etnográfica.  Mesmo 

sabendo que os últimos dias de uma novela são sempre os mais intensos - por se tratar 

do momento em que todas as questões vão se resolvendo na trama - não imaginava 

incluir em meu estudo uma experiência de luto fora – mas tão próxima – da narrativa 

como essa. Aprendi que um estudo etnográfico nunca começa com todas as perguntas 

prontas. O surgimento de novas questões faz parte do processo de exploração e 

aproximação do objeto estudado.  

Toda análise etnográfica tem um escopo limitado, o que não significa que as 

possíveis interconexões são deixadas de lado pelo pesquisador (BOELLSTORF, 2008). 

O recorte social estudado faz parte de um todo complexo e difícil de ser acessado em 

profundidade. E são esses recortes da realidade que permitem ao pesquisador estudá-la 

minuciosamente de forma a gerar conhecimento a respeito dela. Esta pesquisa não dá 

conta de todo o universo que envolve os grupos analisados. No entanto, o estudo traz 

importantes apontamentos para a compreensão de comunidades online, práticas 

interativas, produtos televisivos e a construção de laços sociais no ambiente online.  

 

Síntese 
 

Ambientes de sociabilidade online possibilitam a troca de informações entre 

pessoas que não se conhecem, mas que possuem gostos em comum. Nesse contexto, 

produtos audiovisuais/televisivos possuem potencial agregador e motivador na 

construção de comunidades em torno de seus elementos por oferecem temáticas 

amplamente compartilhadas, como é o caso da telenovela brasileira. Motivados pelo 

gosto e práticas em comum (que é o consumo de determinado produto), os membros da 

comunidade fortalecem os vínculos com o produto e todas as instâncias que o 

envolvem, tanto no que diz respeito à sua produção como no que se refere à sua 

recepção. Para uma compreensão mais aprofundada desse fenômeno é importante 

considerar o contexto comunicativo específico no qual a comunidade está inserida e os 

rituais de consumo do produto em torno do qual a comunidade se organiza. O luto e o 
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sentimento de perda, identificados nesta pesquisa, aparecem como elementos de 

evidência e fortalecimento de laços sociais na experiência da telenovela, compartilhada 

em ambientes de sociabilidade online. A realização de uma pesquisa etnográfica a partir 

da utilização dos mesmos mecanismos de conversação utilizados pelos participantes 

para a interação nas comunidades, em conjunto com uma variedade de instrumentos de 

análise que dão sustentação ao método, mostra-se como abordagem adequada e 

experiência enriquecedora, produzindo conhecimento e apontando caminhos para o 

estudo das práticas interativas no ambiente online. 
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ANEXO A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

FACULDADE DE COMUNICAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

COMUNICAÇÃO E CULTURA CONTEMPORÂNEAS 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

Este é um convite para você participar da pesquisa “Experiência Televisiva e 

Comunidades Online: conversando sobre telenovela no Facebook e no Whatsapp”, 

sob a responsabilidade da pesquisadora Júnia Ortiz. Esta pesquisa pretende 

investigar a forma como o uso de sites de redes sociais e dispositivos de 

conversação instantânea tem se atrelado ao consumo televisivo nos últimos anos. 

Em especial, analisamos a experiência televisiva que envolve telenovelas brasileiras, 

buscando compreender a relação dos telespectadores com a telenovela e as 

relações interpessoais construídas dentro das comunidades online de 

fãs/telespectadores. Este estudo se justifica pela atualidade do fenômeno e pela 

consequente necessidade de compreensão das relações entre tecnologia e 

comportamento social no que diz respeito ao consumo de produtos midiáticos. Ao 

participar da pesquisa você contribuirá para o melhor entendimento das dinâmicas 

de interação dentro de comunidades online, bem como da influência das 

tecnologias sociais e móveis na produção/circulação de conteúdo e nos hábitos e 

comportamentos das audiências. 

Sua participação ocorrerá de forma individual e voluntária, por meio de 

entrevistas na forma de conversa via Whatsapp ou Facebook Messenger, de acordo 

com sua preferência. As entrevistas acontecerão durante o período final da novela 

“Velho Chico” e/ou inicial da novela “A Lei do Amor”. O objetivo é acompanhar sua 

e periência com a novela e com os grupos online dos quais você fa  parte, por isso 

as conversas poder o se estender por algumas semanas  de   a   semanas . 

 articipar desta pesquisa na  o envolvera  quaisquer riscos significativos a voce , nos 

interessamos apenas pela e press o da sua opinia  o. A proposta de pesquisa foi 

planejada de forma com que os danos e os riscos sejam os mínimos possíveis. 

Contudo, caso a sua participação neste estudo ocasione algum desconforto 

psicológico, como tristeza ou angústia, ou ainda caso você se sinta emocionalmente 
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sensibilizado/a ao tratar de algum tema ou pergunta da entrevista que suscite 

lembranças negativas, você poderá interromper a entrevista, bem como poderá ser 

encaminhado/a para acompanhamento psicológico, sem ônus, em serviços 

gratuitos de clínica-escola de psicologia, da UFBA ou das faculdades Rui Barbosa e 

Bahiana, da cidade de Salvador-Ba, com vistas a limitar ou remediar os possíveis 

danos causados, caso você manifeste interesse ou necessidade. 

Você tem total liberdade para retirar este consentimento, a qualquer 

momento, e deixar de participar da pesquisa, sem qualquer penalização ou prejuízo 

para si ou para terceiros. Informamos, ainda, que você não terá nenhuma despesa 

e não haverá nenhuma remuneração para sua participação nesta pesquisa.  

Os dados da pesquisa serão armazenados durante o período de cinco anos, 

analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada 

em sigilo. Você poderá expor quaisquer dúvidas sobre esta pesquisa, em qualquer 

momento de seu interesse,  s quais buscaremos responder da melhor forma 

poss vel.  urante todo o peri odo da pesquisa voce   podera  tirar suas du vidas atrave s 

do e-mail da pesquisadora responsa  vel: junia.ortiz@gmail.com; telefone: (71) 

3245-1426; WhatsApp: +1 (917) 615-7327; ou poderá entrar em contato com o 

Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia (CEP-IPS) da UFBA através 

do e-mail cepips@ufba.br  

 

 ara confirmar sua participaç o, por favor escreva abai o “aceito participar”. Ao 

consentir, voce  afirma que recebeu as informações necessárias sobre esta pesquisa 

e entende por que a pesquisadora precisa de sua colaboração, declarando ainda 

que compreendeu os objetivos e a forma como a pesquisa será realizada. 

 

 

Júnia Cristina Ortiz Matos 
Pesquisadora responsável 

Data: 10/08/2016 
 

 

 

  

mailto:junia.ortiz@gmail.com
mailto:cepips@ufba.br
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ANEXO B – Convite grupo 1 
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ANEXO C – Convite grupo 2 
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ANEXO D – Convite grupo 3 
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ANEXO E – Roteiro para entrevista semiestruturada 
 

 

Roteiro para entrevista semiestruturada 
 

Abaixo são descritas questões que farão parte das entrevistas realizadas com membros 

das comunidades online em análise. A intenção é buscar compreender a experiência dos 

participantes com o consumo televisivo atrelado ao uso do Facebook e WhatsApp. A 

proposta, portanto, é acompanhar durante algumas semanas as impressões e 

manifestações de gosto de membros dos grupos conforme eles forem construindo sua 

experiência com a narrativa. Para tanto, utilizaremos o formato semiestruturado de 

entrevista, no qual várias questões poderão ser suscitadas durante as conversas que 

acontecerão via WhatsApp ou Facebook Messenger. 
 

Gerais: 

- Como você descobriu o grupo da novela? Por que decidiu participar? 

- É o único grupo sobre novela do qual você faz parte? Se existem outros, quais 

são? 

- Quando você entrou no grupo? 

- Quanto você gosta e acompanha a novela atual? 

- Quando você não pode assistir a um capítulo da novela, o que você faz?  

- Como você acessa o Facebook? 

- Como é o seu comportamento no grupo na maior parte do tempo? Você costuma 

postar bastante, curte, comenta, ou apenas lê as publicações feitas por outras 

pessoas? 

- O que você mais gosta no grupo? 

- O que você menos gosta no grupo? 

 

Sobre postagens: 

- O que te motiva a postar no grupo? Como o conteúdo da novela dialoga com as 

ferramentas da plataforma? 

- Você sabe quais são as regras do grupo? Como tomou conhecimento? Os 

membros obedecem? 

- Que tipo de publicação você gosta mais?  

- Você se importa com spoilers (receber informações sobre cenas que ainda não 

foram ao ar)? 

- Que tipo de publicação você acha que as pessoas gostam mais? 

- Você notou um aumento no número de participações com a reta final da novela? 

Mais postagens ou mais pessoas diferentes postando? 

 

Sobre a relação entre os membros do grupo: 

- Que impressões você tem sobre os membros do grupo? 

- Você conhece alguém do grupo pessoalmente? Se sim, conheceu antes ou depois 

de fazer parte do grupo? 

- Você adicionou (ou foi adicionado) alguém do grupo em sua rede pessoal no 

Facebook? E no WhatsApp? 
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- Por que você gosta de conversar sobre a novela com essas pessoas? 

- Por que você usa o Facebook pra conversar com elas? 

- Como você se sente com o final da novela? 

- Qual a sua expectativa para a próxima novela? 

- Você gostaria de manter contato com as pessoas que fazem parte do grupo da 

novela? Por que? 

- Com que frequência você acompanha o grupo? 

- O que mudou depois que você começou a acompanhar o grupo? No seu uso do 

Facebook? Na sua forma de assistir à novela? 

- Você sabe quem são os administradores do grupo? Quem são? 

- Na sua opinião, qual é o papel dos administradores? 

- Você acha que eles desempenham bem esse papel? 

- Tem outras pessoas que você considera importantes para a movimentação do 

grupo?  

 

Sobre a novela: 

- Qual personagem você mais gosta? 

- Para qual casal você mais torce? Cite quantos você quiser e explique o porquê. 

- Você já mudou a forma de avaliar algum desses personagens ou casal por conta 

do que as pessoas falam no grupo? Se sim, o que mudou? 

 

Sobre comportamento fora do grupo: 

- Você costuma postar na sua timeline sobre a novela? Por que? 

- Você acha que seus amigos, que fazem parte de sua rede pessoal do Facebook, 

estão interessados em saber algo sobre o novela? 

- Você acha que seus amigos curtiriam, comentariam suas postagens sobre a 

telenovela? 

- Você criou ou faz parte de algum grupo de whatsapp sobre a novela? 

- Quais as diferenças entre o grupo de whatsapp e o grupo do Facebook? 

 

Pessoais: 

- Qual a sua idade? 

- Qual a sua ocupação?  

- Onde você mora? Cidade e estado 

 

 
 


