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RESUMO  

  

Este estudo parte das reconfigurações nas formas como as emissoras televisivas estão 
aproximando ficções seriadas e fãs na contemporaneidade. Dentro desta perspectiva, esta 

pesquisa investiga as ações de participação do projeto transmídia de Malhação Sonhos da 
Rede Globo, buscando compreender os procedimentos nelas sinalizados para a produção e 

a incorporação dos trabalhos dos fãs nos espaços oficiais do programa. Como estudo de 

caso, escolheu-se Malhação da Rede Globo, que, na temporada de 2014, lançou iniciativas 
que permitiram a participação dos fãs não só nas mídias digitais, mas nos próprios capítulos 

do programa. O estudo está baseado em reflexões sobre Culturas participativas, 
Transmidiação e Participação em projetos transmídias, recorrendo a procedimentos 

metodológicos que articulam dados das ações de participação e da equipe da emissora 
envolvida nessas iniciativas, o que envolveu também a realização de entrevistas com 

diferentes profissionais do programa. Além da proposição da noção de Processo 
participativo, utilizada nas operações analíticas realizadas nesta pesquisa, destacam-se duas 

dimensões nos resultados encontrados. Primeiro, há ações de participação que se 
direcionam ou não para os capítulos, mostrando que o fenômeno da transmidiação também 

pode assumir, a partir de trabalhos feitos pelos fãs, um caráter de retroalimentação entre os 

conteúdos de diferentes plataformas. Em segundo, as ações de participação se inscrevem 
em um processo participativo, em que há um conjunto de etapas de trabalho, divididas em 

operações dos fãs e da equipe de Malhação Sonhos. Nesse processo, em meio às ações que 
envolveram a incorporação dos trabalhos dos fãs em cenas dos capítulos, observou-se dois 

movimentos: a) dá-se orientações aos participantes e pede-se dos fãs trabalhos que estejam 
articulados a especificações, como determinados atributos, formatação e vínculo com a 

trama; b) coloca-se aberturas para tomadas de decisões a partir dos trabalhos recebidos pela 
equipe do programa, o que possibilita operar a partir da variabilidade do que os fãs enviam 

e operar também para, ao final, ter um trabalho resultante em articulação a lógicas internas 

que envolvem profissionais da emissora, como a liberdade criativa e condições de trabalho 
(Ex. compromisso com qualidade, fluxo dos capítulos, recursos existentes etc.). 

 

Palavras-chave: emissoras televisivas; ficções seriadas televisivas; transmidiação; 

participação; fãs.  
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 ABSTRACT  

 

This study starts from reconfigurations in the ways television broadcasters are 

approximating serial fictions and fans in contemporary times. Within this perspective, this 

research investigates the participation actions of the transmedia project of Malhação Sonhos 

from Rede Globo, seeking to understand the procedures signaled in them for the production 

and incorporation of the work of fans in the official spaces of the program. As a case study, 

it was chosen Malhação from Rede Globo, that, in the 2014 season, launched initiatives 

that allowed the participation of the fans not only in the digital media, but in the program's 

own chapters. The study is based on reflections on Participatory Cultures, 

Transmedialisation and Participation in Transmedia Projects, using methodological 

procedures that articulate data from participation actions and the team of the broadcaster 

involved in these initiatives, which also involved conducting interviews with different 

professionals from the program. In addition to the proposition of the notion of Participatory 

Process, used in the analytical operations carried out in this research, two dimensions stand 

out in the results found. First, there are participation actions that are directed or not to the 

chapters, showing that the phenomenon of transmedialisation can also assume, from works 

made by fans, a character of feedback between the contents of different platforms. Secondly, 

the participation actions are part of a participative process, in which there are a set of work 

stages, divided into operations of the fans and the team of Malhação Sonhos. In this process, 

between the actions that involved the incorporation of the fans' works in scenes from the 

chapters, two movements were observed: a) orientation is given to the participants and the 

fans are asked for works that are articulated to specifications, such as certain attributes, 

format and link with the plot; b) Openings are placed for decision making based on the work 

received by the program team, which makes it possible to operate from the variability of 

what the fans send and also to operate to, at the end, have a resulting work in articulation 

with internal logics that involve professionals from the broadcaster, such as creative 

freedom and working conditions (e.g. commitment to quality, flow of chapters, existing 

resources, etc.). 

 

Keywords: television networks; telenovelas; transmedialisation; participation; fans.  
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INTRODUÇÃO  

 

Escrever histórias sobre Perina1 e Cobrade2 possivelmente soará algo confuso para 

quem não acompanhou Malhação Sonhos, temporada de Malhação exibida entre julho de 

2014 e agosto de 2015, de segunda a sexta-feira, pela Rede Globo. Para os fãs do programa, 

por outro lado, a situação é diferente: trata-se de expressões usadas por fãs sobre os casais 

por quem torcem na trama. Se a torcida por personagens não constitui um fenômeno recente 

nas ficções seriadas televisivas, a digitalização e a convergência dos meios abrem espaço 

para reconfigurações nas formas como os diferentes públicos se comportam e se expressam 

sobre aquilo que assistem. Neste cenário, há uma grande profusão de conteúdos que são 

criados e compartilhados pelos fãs na internet, a exemplo de videoclipes, músicas, desenhos 

e histórias, o que está diretamente articulado a uma série de transformações que o 

ecossistema midiático tem passado nos últimos anos.   

Diante de uma experiência televisiva que cada vez mais ocorre em múltiplas telas, 

o que está associado à compreensão da televisão como algo maior que aparelho de TV 

(EVANS, 2011), muitas emissoras têm investido para que o público também possa 

participar de iniciativas nos e/ou a partir dos espaços oficiais das ficções seriadas 

televisivas3 , a exemplo dos sites e perfis/páginas encontradas nas mídias sociais. Por 

participação, estamos nos referindo a uma espécie de “cooperação textual”, não se 

confundindo, contudo, com as práticas de leitura da recepção (FECHINE, 2014). Em meio 

às ações de participação lançadas, há o convite para que o público possa trabalhar 

(expressão que usaremos para tal “cooperação textual”) em ou a partir de conteúdos 

diversos, como em jogos e questionários sobre o produto televisivo, conformando 

diferentes possibilidades para a participação dos fãs que partem de ambientes geridos por 

equipes das emissoras ‒ o que constitui o tema que orienta esta pesquisa.  

Pensar tais ações de participação, que envolvem espaços oficiais das ficções 

seriadas televisivas, remete ao conceito de Transmidiação, entendido, conforme reflexões 

de Fechine (2014), como “[...] um modelo de produção multiplataforma que opera a partir 

                                                 
1 Junção dos nomes dos personagens Pedro (Rafael Vitti) e Karina (Isabella Santoni).  
2 Junção dos nomes dos personagens Cobra (Felipe Simas) e Jade (Anaju Dorigon). 
3 Nesta tese, tratamos por ‘espaços oficiais’ os espaços relacionados a um programa televisivo que estão sob 

gestão da emissora. Trata-se de ambiências em diferentes meios/plataformas, envolvendo dos capítulos 

televisivos até os sites e outros espaços, nas mídias digitais ou não, vinculados ao programa.    



12  

  

de estratégias e práticas interacionais propiciadas pela cultura participativa” (FECHINE, 

2014, p.9). Há, portanto, a partir das mídias digitais, a abertura de espaços das ficções 

seriadas televisivas para que os fãs possam participar de iniciativas diversas. São ações que 

compõem o projeto transmídia desses programas, que se desenvolve “[...] a partir de um 

texto de referência em relação ao qual se desenvolvem as estratégias” (FECHINE et al, 

2015, p.344), estratégias que envolvem a própria participação que está sendo proposta e 

que, “[...] como tal, precisa estar em sintonia com o alcance de determinados objetivos” 

(FECHINE et al, 2015, p.322). Entendemos, assim, que as ações de participação, enquanto 

partes de um projeto transmídia televisivo4, estão articuladas a um produto específico e, 

dentro disso, trazem configurações estratégicas para diferentes fins – perspectiva que 

contribui para o exame das múltiplas possibilidades de participação que estão sendo 

oferecidas para o público. 

A depender das ações de participação trazidas em um projeto transmídia de ficções 

seriadas televisivas, as intervenções dos fãs podem ou não ser incorporadas aos espaços 

oficiais dos programas. É o que ocorre, por exemplo, quando se convida alguém para testar 

o conhecimento sobre a trama, e as respostas ao teste não são incorporadas à iniciativa; dá-

se o resultado, e a ação se reinicia sem memória das operações ali realizadas. É o que ocorre 

também quando as intervenções demandadas não ficam registradas nos espaços oficiais do 

programa, mas são disponibilizadas para download ou compartilhamento nas mídias 

sociais. Indo por outro caminho, há intervenções que são incorporadas, passando a fazer 

parte de ambientes como o site oficial do programa. Aqui, incluem-se ações como bate-

papos com atores e enquetes sobre os personagens, cujos resultados exibidos foram 

construídos a partir das perguntas e das opiniões enviadas pelos participantes.  

Partimos, assim, como ilustram os exemplos acima, do entendimento de que as 

ações de participação de um projeto transmídia são as iniciativas que abrem espaços para a 

participação do público a partir de ambientes geridos por empresas. São ações que, com ou 

sem a incorporação dos trabalhos ali realizados, oferecem algo em resposta para os 

participantes. Há aqui o entendimento de que a participação não se restringe à realização 

de uma “tarefa”, mas que representa uma janela que as emissoras televisivas abrem para 

que os trabalhos recebidos por eles possam ter retornos diversos, a exemplo do resultado 

                                                 
4 Como as ações de participação examinadas nesta tese se referem ao projeto transmídia de Malhação Sonhos, 

um produto televisivo, esta tese usará apenas expressão ‘projeto transmídia’, por entender que ela está sendo 

empregada dentro do contexto televisivo. 
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de um quiz ou da possibilidade de poder vir a fazer parte dos espaços oficiais dos 

programas. Por outro lado, há aqui também o reconhecimento de que esse modelo de 

participação se diferencia do lugar ocupado pela realização de trabalhos em espaços não 

oficiais, ou seja, em ambientes que não são geridos pela emissora5: neste caso, tratam-se de 

iniciativas que não fazem parte do projeto transmídia de um programa televisivo, mas que 

compõem o seu universo transmídia6.  

As ações de participação de projetos transmídia das ficções seriadas televisivas – 

que, para fins de fluidez na leitura, passaremos a nos referir por ‘ações de participação’ –, 

uma vez lançadas, articulariam, assim, operações de dois lados. Em um deles, há 

participantes que se envolvem em modalidades de trabalhos relacionadas a um produto 

televisivo, perspectiva que nos remete ao lugar dos fãs, assumindo-os aqui como uma 

parcela do público pré-disposta a se envolver nessas iniciativas. Do outro lado, há 

profissionais das emissoras televisivas, que, em vista das propostas das ações de 

participação, realizam operações a partir dos trabalhos recebidos. As diferentes formas de 

aproximação com os trabalhos dos fãs são, assim, indicativas de que as ações de 

participação abarcam, também de diferentes formas, operações dos fãs e dos profissionais 

das emissoras envolvidos nessas iniciativas.  

O exame das ações de participação se faz relevante pois essas iniciativas são um 

reflexo dos modos como a atuação das emissoras televisivas e dos fãs têm se reconfigurado 

num cenário em que há múltiplas possibilidades para a participação dos fãs a partir das 

mídias digitais. Neste percurso, destaca-se aqui o lugar de algumas ações pouco usuais nos 

modos como os fãs historicamente têm se relacionado com as ficções seriadas televisivas: 

a chance de participar dos capítulos. Como visto em ações que serão examinadas ao longo 

desta tese, aqui, os participantes produzem diferentes trabalhos e, após o envio deles, 

podem ser convidados para gravar cenas com o elenco ou ter seus trabalhos incorporados 

aos capítulos.  

Como os exemplos mostram, as ações de participação são construídas, assim, de 

múltiplas possibilidades para a participação dos fãs, possibilidades essas associadas a 

                                                 
5 Há aqui o entendimento de que a participação dos fãs, ao ocorrer a partir de um projeto transmídia televisivo, 

inscrito em uma lógica organizacional, assume contornos diferentes das experiências vividas pelos fãs em 

espaços não oficiais do produto televisivo. 
6 Em concordância com Lessa (2017), acreditamos que o termo universo transmídia é o mais apropriado para 

se referir à junção entre projeto transmídia de uma obra cultural e as variadas práticas e produtos criados 

autonomamente por fãs, em espaços outros que não os geridos pelas empresas responsáveis pela obra.   
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diferentes operações. E é nesse cenário que esta pesquisa se insere: em meio às diferentes 

ações de participação, busca-se aqui compreender como as ações estão organizadas para a 

produção e a incorporação dos trabalhos dos fãs. Ao se observar essa organização, 

defendemos que há um olhar sobre como essas ações estão estruturadas para receber algo 

dos participantes e para se operar a partir disso, o que contribui para entender como esta 

ponte está configurada em um cenário que, como será visto nesta pesquisa, traz desafios 

para os profissionais das emissoras televisivas. 

A partir deste interesse, esta tese defende que os procedimentos sinalizados por 

essas ações de participação constituem uma das janelas para ver como estas ações estão 

organizadas para a produção e a incorporação dos trabalhos dos fãs. Há aqui a defesa de 

que examinar os procedimentos sinalizados nas ações de participação abre portas não só 

para entender as operações e direcionamentos que integram essas iniciativas, como também 

para compreender como essas dimensões se articulam em caminhos para a realização das 

ações. O que propomos aqui é examinar as ações de participação por uma lente que parta 

das propostas por elas trazidas, apresentando uma visão encadeada das operações-chave e 

dos direcionamentos que circunscrevem os trabalhos dos fãs ao longo dessas iniciativas. 

Dentro deste contexto, esta tese se propõe a investigar as ações de participação do 

projeto transmídia de Malhação Sonhos da Rede Globo, buscando compreender os 

procedimentos nelas sinalizados para a produção e a incorporação dos trabalhos dos fãs nos 

espaços oficiais do programa. Parte-se da investigação da pluralidade de ações que 

compõem um projeto transmídia de um produto televisivo e, por meio das operações e dos 

direcionamentos sinalizados para os fãs, examina-se como essas iniciativas estão 

organizadas. Para tanto, esta tese não se propõe a apresentar os procedimentos de cada uma 

das ações encontradas; diferente disso, há aqui a busca por olhar o conjunto dessas 

iniciativas, o que abre portas para uma análise transversal dos dados encontrados. 

Tomamos como fio condutor desta tese, portanto, os procedimentos sinalizados nas 

ações de participação do projeto transmídia de uma ficção seriada televisiva. Neste 

percurso, algumas ressalvas se fazem importantes. Primeiro, não se trata de uma pesquisa 

que investiga os participantes ou os resultados dos trabalhos por eles produzidos e/ou 

incorporados7. Da mesma forma, não se trata de uma pesquisa que objetiva examinar os 

processos que antecedem o lançamento das ações de participação ou os desdobramentos 

                                                 
7 Embora, para fins de contextualização, algumas menções sobre os trabalhos resultantes possam ser feitas 

ao longo da análise. 
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tidos após o encerramento dessas iniciativas. Também não tratamos da participação dos fãs 

que se dá fora de espaços oficiais dos programas, a exemplo de fóruns, fansites, blogs e 

perfis em mídias sociais. O que nos interessa aqui é partir das ações de participação 

lançadas por um programa televisivo e, levando em consideração os procedimentos 

sinalizados por elas, investigar os modos como elas estão organizadas para a produção e 

incorporação dos trabalhos dos fãs.  

Para tanto, escolhemos tratar de uma ficção seriada televisiva da Rede Globo, maior 

emissora de televisão da América do Sul em audiência e faturamento, que oferece um 

terreno fértil para a observação do fenômeno em que esta tese se sustenta. Em atenção ao 

contexto contemporâneo das indústrias televisivas, a emissora tem possibilitado a 

participação dos fãs nos e a partir dos espaços oficiais de seus programas, convidando-os 

para participar dos materiais lançados, como enquetes, jogos e concursos. Em meio a essas 

iniciativas, destaca-se o caso de Malhação: direcionada para os jovens e atenta às 

tecnologias digitais, o programa tem reunido um conjunto de ações diversificadas que 

possibilitam a participação do público por meio da internet.  

Posicionada como um espaço para experimentações diversas, Malhação tem sido 

um forte palco para ações que pensam diferentes tipos de participação dos fãs. A temporada 

Sonhos, contudo, merece destaque: o programa investiu em possibilidades de participação 

incomuns na emissora, a exemplo daquelas em que os trabalhos dos fãs (ou os próprios fãs) 

foram incorporados nos capítulos. Entendemos assim, que, ao possibilitar uma maior 

aproximação entre a participação dos fãs e os capítulos, as ações de participação em 

Malhação Sonhos constituem uma rica experiência para compreender não só as ações que 

têm sido feitas, mas alguns dos desafios que as emissoras televisivas assumem ao abrir 

espaços de seus produtos televisivos para a participação dos fãs.  

Neste cenário, esta tese não representa o meu primeiro esforço em associar 

Transmidiação e ficções seriadas televisivas da Rede Globo. No mestrado, a minha 

dissertação discorreu sobre as estratégias dos conteúdos transmídia publicados nos sites das 

telenovelas das 21h da emissora, lançadas entre 2011 e 2013. A partir desse trabalho, 

observamos como as estratégias transmídia foram se reconfigurando ao longo do tempo e 

como houve a abertura de espaços para a participação dos fãs. Nas conclusões, contudo, 

chamamos a atenção para o fato de que o público não foi convidado para construir novos 

conteúdos, mas para interagir com aquilo que já havia sido concebido pela emissora – 
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perspectiva que, quando comparada com as ações de participação de Malhação Sonhos, 

destaca as distinções trazidas por essa temporada. 

Destaco também as experiências com o Obitel8 Brasil, em que participei de três 

pesquisas com o grupo de pesquisa A-Tevê, coordenado pela professora Maria Carmem 

Jacob de Souza. Na primeira delas, apresentada em livro do Obitel Brasil (2013) no artigo 

Empresas produtoras, projetos transmídia e extensões ficcionais: notas para um panorama 

brasileiro, buscamos compreender como as empresas produtoras da ficção seriada, em 

especial as redes de televisão no Brasil, estavam atuando em meio a projetos transmídia de 

séries ficcionais – pesquisa que destacou o lugar da Rede Globo no cenário estudado. Neste 

momento, observamos como a abertura de espaços para a participação dos fãs já se fazia 

presente: “a solução implementada pela Globo prioriza extensões que promovem a 

interação com a audiência, através de jogos e aplicativos lúdicos que permitem o público 

imergir na ficcionalidade e relembrar momentos importantes das tramas” (SOUZA et al, 

2013, p.341-342). 

Já as pesquisas seguintes foram dedicadas às fanfictions de telenovelas e publicadas 

nos livros do Obitel Brasil de 2015 e 2017, respectivamente: Entre novelas e novelos: um 

estudo das fanfictions de telenovelas brasileiras (2010-2013) e Amados amantes narrados 

nas fanfictions de telenovelas brasileiras9. A partir desses trabalhos10, observamos como 

há um cenário rico em experiências envolvendo fanfics de telenovelas nacionais, 

abrangendo, como se viu em um imenso volume de dados encontrados, dimensões como 

variedades de plataformas usadas para a publicação desses materiais e uma recorrente 

centralidade dada ao amor e aos casais objeto dos shippers11 nas histórias criadas pelos fãs.  

                                                 
8 Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva (OBITEL). 
9 Em trabalho para o próprio Obitel Brasil, indicamos que “[...] compreendemos a fanfiction como a produção 

autônoma de fãs associada a um ou mais produtos culturais, geralmente na forma escrita, com diferentes 

níveis de rebuscamento literário e histórias que ultrapassam os limites do texto original” (SOUZA et al, 2015, 

p. 115). 
10 A pesquisa de 2015 contou, inicialmente, com um tratamento exploratório na base de dados 

(Lessa; Araújo; Lima, 2014), “[...] que permitiu verificar a distribuição das fics entre as diferentes telenovelas, 

as plataformas de publicação empregadas por quem escreve tais produtos e quais as relações que as fanfics 

estabeleceram com as obras que as inspiram, sobretudo em termos de composição dos universos ficcionais” 

(SOUZA et al, 2015, p. 110). 
11 Derivada do termo em inglês relationship, que significa relacionamento, a expressão se refere a um 

neologismo criado por fãs para unir nome de casais (de personagens ou atores) e expressar práticas e 

sentimentos como torcida, afeto, admiração. “Ship é o diminutivo da palavra relationship, em inglês, 

relacionamento. Daí, derivam os termos como shipper, aquele que torce pelo casal e cria conteúdo; shippar, 

o verbo; shipping, nome da prática em inglês e shippagem, como os fãs brasileiros chamam a prática” 

(AMARAL; SOUZA; MONTEIRO, 2015, p.147). Em pesquisa do Obitel, indicamos como se trata de uma 

“[...] prática de torcida por um casal que pode levar à criação de produções de fã dedicadas a eles e até a 

disputas com fãs que torcem para outros casais relacionados à mesma obra” (SOUZA et al, 2017, p.58). 
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Neste contexto, apontou-se uma relação entre as fanfics e as plataformas em que 

foram publicadas, perspectiva que relaciona as diferentes formas de contar histórias 

também às especificidades desses ambientes, que reúnem interesses que as movem. Além 

disso, da articulação entre as duas pesquisas, que envolveram dois levantamentos de dados 

diferentes, observou-se como houve ao longo do tempo “[...] um maior letramento nas 

ferramentas digitais e nas lógicas de funcionamento internas à comunidade de fãs, além de 

apontar certo alinhamento com as práticas internacionais em torno das fanfics” (SOUZA 

et al, 2017, p.70). Há aqui, portanto, um olhar para práticas dos fãs que, como se verá nesta 

pesquisa, foram tratadas também a partir do projeto transmídia de Malhação Sonhos, o que 

é indicativo da atenção que o programa manteve com o cenário em que os fãs de ficções 

seriadas televisivas se inscrevem. No Obitel Brasil, também houve a produção de trabalhos 

feitos por outros grupos de pesquisa, tendo sido reunidos em livros impressos e disponíveis 

online12. 

Apesar disso, no cenário das ficções seriadas das redes de televisão brasileiras, 

notamos como há pouca investigação sobre as ações de participação: elas costumam ser 

mencionadas, num reconhecimento de que as emissoras televisivas estão realizando 

iniciativas assim, mas são pouco examinadas a partir de como estão estruturadas e 

apresentadas para os fãs. Como reflexo disso, foram poucos os trabalhos encontrados que 

tenham se dedicado a investigar os esforços que as emissoras brasileiras têm tido para que 

os trabalhos dos fãs sejam feitos, remetidos e incorporados às ficções seriadas televisivas. 

Esse cenário nos mostra que há uma conjuntura que convida a realização de pesquisas como 

esta, que mostra como as ações examinadas abrem um leque de diferentes possibilidades 

de participação para os fãs e, ao mesmo tempo, trazem um conjunto de esforços nos modos 

como estão organizadas – perspectivas que mostram como está construída uma ponte que 

articula operações dos fãs e de profissionais da emissora. 

Como a realização desta tese, amplia-se os conhecimentos sobre as lógicas em que 

os fãs se inscrevem, reconhecendo que a atuação deles também pode se dar em e/ou a partir 

de espaços criados e geridos pelas emissoras televisivas. A partir de uma pesquisa que 

examine as ações de participação de um projeto transmídia televisivo, abre-se espaço para 

                                                 
12 Na edição de 2015, houve uma parte do livro dedicado à Cultura participativa e ficção televisiva, onde se 

reuniu trabalhos como ‘Governo da participação: uma discussão sobre processos interacionais em ações 

transmídias a partir da teledramaturgia da Globo’ (FECHINE et al, 2015), ‘Televisão brasileira frente à 

problemática da cultura participativa: os casos de A Teia e O Rebu’ (PUCCI; GOSCIOLA, 2015), e ‘Cultura 

participativa na esfera ficcional de O Rebu’ (FARIA et al, 2015). 
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observar as operações em que os participantes se envolvem nessas iniciativas, operações 

essas que estão associadas às diferentes proposições trazidas por essas ações. Neste 

contexto, há não só um conjunto de trabalhos para os quais os participantes estão sendo 

estimulados, como há também diferentes destinos para os trabalhos feitos e/ou a serem 

feitos por eles, o que se reflete nos procedimentos dessas iniciativas e nos próprios modelos 

de transmidiação que estão associados a essas intervenções dos fãs. 

Por fim, há o lugar da aproximação das ações de participação com o contexto 

produtivo em que se inserem13. Nesta tese, essa aproximação se dá por duas formas. 

Primeiro, por partir de uma lente que olhe as operações propostas por essas iniciativas, o 

que, como sinalizado, envolve operações dos fãs e de profissionais da emissora televisiva 

– no caso, profissionais envolvidos no projeto transmídia de Malhação Sonhos. Ao se 

examinar direcionamentos dados a essas operações, abre-se espaço para compreender as 

diretrizes dadas aos trabalhos a serem feitos, o que, portanto, compreenderia também 

diretrizes para os trabalhos a serem feitos por essa equipe de profissionais. Além disso, esta 

tese também trouxe informações sobre a equipe de Malhação Sonhos envolvida nessas 

ações de participação, informações construídas a partir de entrevistas realizadas com alguns 

desses profissionais, como será explicado adiante, na metodologia. A realização de 

entrevistas com alguns desses profissionais, além de contribuir para reflexões a partir dos 

resultados desta pesquisa, auxilia em uma percepção comumente mencionada entre os 

pesquisadores da área: informações sobre as equipes das ficções seriadas televisivas e 

depoimentos dos autores nem sempre são um conjunto de informações facilmente 

acessíveis ao campo acadêmico.  

                                                 
13 Apesar de não ser o objetivo desta tese, uma ressalva se faz importante. Em meio aos trabalhos que 

aproximam texto e contexto, há também trabalhos que trazem como proposta uma perspectiva mais específica 

e ainda considerada incomum no campo da comunicação, que é a articulação entre essas dimensões. Neste 

sentido, há a articulação entre texto e contexto na produção acadêmica que tem sido realizada a partir de 

autores como Bourdieu, em que se destacam trabalhos como As regras da arte: gênese e estrutura do campo 

literário (2005). Baseado nesse autor, em livro organizado por Barreto e Souza (2014), há um conjunto de 

trabalhos que rompem com os limites de dividir análises contextuais e textuais de produtos comunicacionais. 

Em artigo feito dentro do universo das telenovelas, Souza (2014) relaciona o papel das empresas produtoras 

e o lugar do autor roteirista nas telenovelas brasileiras, reconhecendo articulações entre ambas dimensões. 

Partindo de reflexões sobre o autor, ela indica como “na esfera específica de cada empresa e de cada setor, 

se responde à natureza das pressões externas e internas que compõem a existência paradoxal das tensões entre 

princípios que são frutos da hierarquização externa, das exigências de êxito comercial, por exemplo, com 

princípios que buscam sustentar suas decisões e práticas a partir de princípios que são frutos da hierarquização 

interna, ou seja, que defendem critérios de qualidade que não se atêm ao sucesso comercial, mas a 

perspectivas de qualidade técnicas específicas” (p.26). Também partindo de reflexões similares, Aneas 

(2016) analisou “Cachorro-peixe” (2009), produzido pela Rebolucion (Argentina), e “Últimos Desejos da 

Kombi” (2014), produzido pela Spray Filmes (Brasil), com o objetivo de articular dimensões imanentes dos 

filmes publicitários às condições sociais de criação, produção e reconhecimento nas quais operam os 

realizadores destas obras. 
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Diante desta contextualização e da apresentação do objetivo que guia esta pesquisa, 

serão indicados a seguir os procedimentos adotados para a realização deste trabalho.  

  

 

I Percursos metodológicos  

Diante de ações de participação de fãs pouco estudadas em torno das ficções 

seriadas das redes abertas de televisão brasileiras, assume-se essa pesquisa como 

exploratória, em que se busca examinar o que tem sido feito por um programa que investiu 

em algo pouco comum no cenário das ficções seriadas televisivas: a incorporação dos 

trabalhos dos fãs nos capítulos. Tal investigação parte de conceitos centrais, como os de 

Transmidiação e Participação, e, com base neles, mergulha numa coleta de dados para a 

compreensão das ações de participação. Neste estudo, parte-se da investigação de um 

fenômeno mais amplo (as ações de participação) para chegar a um interesse mais específico 

inscrito neste campo (os procedimentos para a produção e a incorporação dos trabalhos dos 

fãs).  

Além das leituras e reflexões sobre a temática, houve a articulação de alguns 

esforços de trabalho. Primeiramente, destacamos os esforços a partir das mídias digitais. 

Aqui, observamos as ações de participação a partir de sua comunicação com os fãs e, nesta 

tarefa, tem-se no site institucional do programa um ambiente-chave. Ainda que Malhação 

Sonhos produza conteúdos nas mídias sociais, como no Twitter e no Facebook, nota-se que 

o site se configura como o grande centralizador da presença online oficial do programa, 

para onde é apontado muitos conteúdos e, até mesmo, chamadas que antecedem os 

capítulos.  

Mapeamos no site conteúdos publicados com informações sobre as ações de 

participação do programa14 – ações que pediram intervenções dos fãs nos ou a partir dos 

conteúdos/materiais disponibilizados no site15, intervenções referidas nesta tese também 

por trabalhos16. Não foram considerados nesse levantamento, portanto, modalidades de 

participação mais basilares da lógica da internet, a exemplo de convites para que as pessoas 

                                                 
14 Não foram consideradas postagens feitas nos comentários do site, somente as matérias disponibilizadas.

  

15 O uso aqui das expressões “a partir” e “nos” é para destacar diferentes formas de participação. Neste 

trabalho, assume-se que participar “a partir” de um conteúdo é se engajar em ações que partem desse material, 

mas que não necessariamente se realizam integralmente nele mesmo. Já a participação “no” conteúdo indica 
a atuação do público dentro dos materiais lançados pelo programa; ou seja, trata-se do engajamento que 

atualiza um material, como a participação em enquetes ou jogos ofertados pela emissora.   
16  No primeiro capítulo desta tese, a partir dos trabalhos da professora Yvana Fechine, são trazidos 

apontamentos que nortearam este recorte. 
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naveguem, compartilhem, comentem e reajam aos conteúdos (Ex. botão de curtir do 

Facebook), entendendo que essas modalidades são dinâmicas comumente presentes nas 

mídias digitais. As ações de participação encontradas foram divididas em quatro categorias, 

que serão introduzidas na primeira parte desta análise. Tal categorização foi construída a 

partir dos destinos que os trabalhos dos fãs tiveram nas ações, destinos que envolveram os 

capítulos e/ou o próprio site do programa. A partir dessa divisão, foram apresentadas as 

propostas de participação dessas ações, indicando o que o fã estava sendo convidado para 

fazer (práticas) e para qual finalidade (vínculo com o programa).  

A partir dessas iniciativas, observamos que o site de Malhação Sonhos produz 

conteúdos relacionados, como convites, orientações e regulamentos, compondo materiais 

distintos em meio às ações de participação examinadas. Tais conteúdos foram mapeados, 

mas não com o intuito de fazer um estudo quantitativo. O objetivo foi usá-los como uma 

porta de entrada para os procedimentos sinalizados nas ações de participação, a partir de 

um exame qualitativo. Neste percurso, diante do volume de conteúdos disponibilizados no 

site, não foram consideradas seções que traziam materiais sobre os capítulos e personagens, 

assim como materiais encontrados apenas em galerias de fotos e vídeos. Os conteúdos 

audiovisuais sobre as ações foram visualizados apenas quando integrados aos demais itens 

mapeados, relativos às ações de participação. Do que foi coletado, foram observados os 

enunciados e recursos/materiais disponibilizados. 

A partir desses conteúdos, fomos ver procedimentos indicados para a produção e 

incorporação dos trabalhos dos fãs, observados a partir das operações e direcionamentos 

sinalizados nessas ações. Em operações, mapeamos atividades relacionadas a essa 

produção e incorporação, a exemplo do aceite de regulamentos e da moderação de trabalhos 

recebidos. Ao olhar essas operações, pudemos observar como elas estavam articuladas nas 

ações de participação e, com isso, pudemos visualizar os caminhos ali trazidos para a 

participação dos fãs. Neste percurso, ao observar os caminhos presentes nas diferentes 

ações, vimos que há uma estrutura que os engloba: há operações-chave, que se sucedem 

em maior ou menor intervalo de tempo e com um maior ou menor número de esforços, a 

partir das quais as ações de participação se realizam. Para essa estrutura, que articula essas 

operações-chave em etapas de trabalho, demos o nome de Processo Participativo. 

Construímos, assim, a noção de processo participativo como um ponto de partida para a 
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compreensão dos procedimentos sinalizados nas ações de participação, constituindo uma 

estrutura que dá acesso à pluralidade de ações de participação aqui mapeadas17.  

Abraçamos os processos participativos como as maneiras pelas quais as ações de 

participação estão estruturadas e apresentadas para os fãs18. Assim, a partir do que foi 

comunicado para esse público no site de Malhação Sonhos, caracterizamos etapas de 

trabalho e indicamos como cada uma delas abre espaço para diferentes configurações – não 

a título de esgotar esses dados ou de comparar as ações existentes, mas de ilustrar alguns 

usos possíveis dessas etapas em meio às ações de participação. Na sequência, foram 

mapeados os direcionamentos dados para essas etapas de trabalho, compreendendo 

direcionamentos como as coordenadas passadas, a exemplo do compartilhamento de dicas 

e regras. A partir das recorrências identificadas, foram trazidas reflexões sobre os trabalhos 

a serem feitos (no caso, os resultantes dessas operações) e indicações sobre como esses 

direcionamentos estavam dispostos ao longo do processo participativo, trazendo exemplos 

encontrados. Para identificar a inserção dos fãs e de seus trabalhos nos capítulos, bem como 

para compreender melhor como as iniciativas estavam associadas à trama televisiva, 

também assistimos aos capítulos de Malhação Sonhos19.  

 Os passos acima descritos, contudo, partiram de um esforço anterior: a busca por 

informações sobre o contexto produtivo em que essas iniciativas estão inscritas. Como 

forma de uma aproximação inicial das ações aqui estudadas, além de pesquisas sobre outras 

ações de participação realizadas em Malhação, foram realizadas entrevistas com parte da 

equipe de Malhação Sonhos, buscando não só compreender melhor as iniciativas lançadas, 

como também os modos como esses profissionais estiveram envolvidos nessas ações. Com 

isso, entre dezembro de 2016 e março de 2017, conversamos com Rosane Svartman 

(Autora) e com quatro profissionais que fazem parte de grupos distintos de trabalhos – das 

equipes de escritores e de produtores dos capítulos às equipes de produção de conteúdos 

para as mídias digitais.  

O contato inicial com a equipe de Malhação Sonhos foi com Rosane Svartman. Em 

setembro de 2016, em palestra que a autora concedeu no XI Seminário do Obitel 

                                                 
17 Tal construção, contudo, não defende que os procedimentos são iguais em diferentes ações de participação; 

essa construção buscou apresentar uma estrutura que servisse de porta de entrada para as ações identificadas, 

estrutura a partir da qual as semelhanças e diferenças entre as ações se fazem presentes. 
18 Ao falar de processo(s) participativo(s), portanto, esta tese se refere às etapas de trabalho a partir do 

momento em que ação é apresentada ao público. Não há aqui referência aos processos de criação e produção 

que antecedem essa apresentação.  
19 Os capítulos foram assistidos ao longo de 2017 no Globo Play, plataforma digital de vídeos da Rede Globo.  
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Internacional, em São Paulo, além de ouvir depoimentos sobre o seu trabalho nessa 

temporada, compartilhamos com ela que esta pesquisa estaria focada em Malhação Sonhos 

‒ já que, no momento em que a conhecemos pessoalmente pela primeira vez, em evento 

realizado pelo Intercom Brasil no Projac em 2015, esta pesquisa ainda estava direcionada 

para um maior número de ficções seriadas da Rede Globo. Desse segundo encontro, o 

contato com Rosane Svartman foi retomado. Em dezembro de 2016, marcamos entrevista 

presencial em sua produtora no Rio de Janeiro, onde, por cerca de duas horas, conversamos 

sobre aspectos da trajetória dela e as possibilidades de participação dos fãs em Malhação 

Sonhos. Foi uma conversa em que também trocamos impressões, referências acadêmicas e 

informações sobre ficções seriadas televisivas, o que já sinaliza o interesse e a abertura da 

autora para o contato com pesquisadores e com fãs dentro do universo em que ela opera.  

Tal abertura foi fundamental para o acesso aos demais profissionais da equipe. 

Rosane não só indicou nomes de profissionais que poderiam contribuir com a pesquisa, 

como também, em alguns casos, atuou como ponte para que as entrevistas fossem 

realizadas. Em março de 2017, ocorreram as conversas com os demais profissionais, que 

mostraram disponibilidade para os encontros presenciais, todos também realizados no Rio 

de Janeiro. Uma das entrevistas foi realizada na Rede Globo, em um dos escritórios do 

Projac. As demais, por sua vez, foram realizadas em ambientes externos à emissora, com 

cafés, restaurantes e eventos profissionais.    

As entrevistas, de caráter semiestruturado e tendo as ações de participação como 

tema central, foram importantes para o levantamento de informações para este trabalho. 

Nas conversas tidas com profissionais, foi possível saber mais as suas atribuições e algumas 

das experiências vividas dentro da empresa. De forma complementar, para a realização 

desta pesquisa, levamos em consideração também relatos feitos em outros contextos pelos 

realizadores: de Rosane, ouvimos a sua apresentação no Obitel (2016) e lemos o artigo feito 

por ela e apresentado na Compós20 (2016); de Rosane e Paulo Halm, também autor da 

temporada, assistimos ao breve vídeo em que comentam o que está por vir na temporada21; 

de ambos os autores com outros profissionais da equipe do programa, assistimos a vídeos 

em que comentam os trabalhos recebidos dos fãs22 (com o diretor geral Luis Henrique Rios) 

                                                 
20 Neste ano, a autora participou do XXV encontro da COMPÓS (Associação Nacional dos Programas de 

Pós-Graduação em Comunicação), realizado em Goiânia (GO), onde apresentou o artigo “A televisão em 

transformação …ou como o conteúdo colaborativo pode invadir a TV aberta”.   
21 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/3345945/. Acesso em 30/05/2018.   
22  Foram mapeados quatro vídeos com esta proposta. Estão disponíveis em: 

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-malhacao/noticia/2014/11/descubra-quem-sao-
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e participam de bate-papos23 a partir de perguntas enviadas pelo público da programa (com 

o autor colaborador Marcio Wilson); de Claudia Sardinha (também autora colaboradora) e 

Marcio Wilson, também assistimos ao vídeo em que comentam os trabalhos enviados pelos 

fãs24 . Neste cenário, vale destacar que atores também tiveram vídeos comentando os 

materiais recebidos dos fãs25.  

A partir dessas entrevistas e dos materiais coletados26, reforçou-se o entendimento 

de que as propostas das ações de participação envolvem também operações com 

profissionais de Malhação Sonhos. Com esse entendimento, buscou-se compreender as 

ações de participação a partir de uma perspectiva que não as visualizasse como restritas a 

um a trabalho a ser feito pelos fãs. Neste percurso, foram trazidas para esta tese 

informações sobre a equipe entrevistada, apontando diferentes atribuições dela a partir das 

ações de participação. Tais informações sobre a equipe, ao final desta pesquisa, foram 

associadas às maneiras como as ações de participação estavam organizadas, o que trouxe 

outra lente para interpretar os procedimentos sinalizados nessas iniciativas. Além disso, a 

entrevista com Rosane Svartman contribuiu para compreender melhor como as ações de 

participação Malhação Sonhos estão articuladas ao currículo da autora, o que serviu como 

base para investigarmos outras experiências da profissional com a temática, experiências 

que, por vezes, também envolveram o autor Paulo Halm, com quem ela tem construído uma 

parceria ao longo dos anos com diferentes ações envolvendo as mídias digitais27 ‒ o que 

                                                 

os-finalistas-do-tema-liberdade-no-voce-em-malhacao.html; 

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-malhacao/noticia/2014/08/saiba-quem-sao-os-

finalistas-do-tema-diversidade.html; http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/02/sonho-virando-realidade-veja-a-galera-que-se-destacou-no-tema-amizade.html; 

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-malhacao/noticia/2014/09/os-talentosos-da-vez-

saiba-quem-sao-os-grandes-finalistas-do-tema-paixao.html. Acesso em 20/12/2019.   
23  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/malhacao-no-

ar/paporeto/noticia/2015/03/autores-de-malhacao-comentam-rolo-entre-cobra-e-karina-pode-

acontecer.html. Acesso em 30/05/2018.   
24 Disponível em: http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2015/07/conheca-os-finalistas-do-voce-em-

malhacao.html. Acesso em: 30/05/2018.   
25  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/voce-em-malhacao/videos/t/finalistas/v/rafa-

vitti-e-isabella-santoni-falam-sobre-os-finalistas-do-tema-prasempreperina/4129249/; e 

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/voce-em-malhacao/videos/t/finalistas/v/voce-em-malhacao-

conheca-os-finalistas-tema-sonhos/3507200/. Acesso em: 30/05/2018.   
26 Os depoimentos da equipe que foram retirados do site de Malhação Sonhos, com links acima indicados, 

também foram considerados no exame desta pesquisa.  
27 Esta perspectiva nos levou a assistir também a temporada Malhação Intensa como a Vida, exibida entre 

2012 e 2013, em que houve a incorporação de vídeos dos fãs. A temporada foi assinada por Rosane Svartman 

e Glória Barreto, contando com Paulo Halm como parte da equipe de escritores. 

 



24  

  

mostra como as ações de participação de Malhação Sonhos dialoga com experiências já 

vividas pela dupla.  

 A partir da realização desses esforços, esta tese traz reflexões que partem de dois 

pontos centrais nos resultados encontrados: 

Primeiro, a aproximação das ações de participação com os capítulos. Há uma 

multiplicidade de ações de participação lançadas no projeto transmídia de Malhação 

Sonhos, ações que direcionam os trabalhos dos fãs para diferentes espaços oficiais do 

programa, englobando diferentes formas de se articular ao produto televisivo e diferentes 

modalidades de trabalho – dos fãs e da equipe do programa. Da incorporação desses 

trabalhos aos capítulos, mostramos como tal articulação de conteúdos entre plataformas 

diferentes pode assumir um caráter cíclico, o que contribui para o próprio entendimento do 

fenômeno contemporâneo da transmidiação, a partir das possibilidades que se abrem para 

os trabalhos feitos pelos fãs. 

Em segundo, as ações de participação se inscrevem em um processo participativo. 

As ações de participação não indicam, assim, somente a abertura de espaços para a 

participação dos fãs. Há a abertura de espaços que estão configurados para a produção e a 

incorporação dos trabalhos dos participantes, articulando, em meio aos direcionamentos 

dados às operações do processo participativo, aberturas de espaços e colocação de limites 

para a participação dos fãs. Tais direcionamentos não estão articulados somente às 

operações que se sucedem nas mídias digitais. Ao ter uma iniciativa que traz os próprios 

fãs para cenas televisivas, há diretrizes que também retratam termos e condições para essa 

inserção, o que indica que a aproximação do projeto transmídia com operações envolvendo 

os capítulos se reverbera também nos modos como as ações de participação estão 

organizadas. 

Por fim, a partir das reflexões que serão trazidas pelos primeiros capítulos, 

compreendemos que as ações de participação de Malhação Sonhos mostram a abertura de 

uma equipe para projetos diferenciados, que, ao mesmo tempo em que conquistam 

reconhecimento (a exemplo da indicação de uma das ações para o Emmy Kids), trazem 

também desafios para a equipe que opera a partir deles. Um desses desafios é o próprio 

lugar do fã enquanto uma condição incerta, ou seja, como alguém cuja atuação não é 

garantida: ele pode ou não já ter habilidades para um determinado trabalho, ele pode ou não 

entender as propostas das ações, ele pode ou não seguir as regras colocadas. Sob essa 
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perspectiva, os procedimentos das ações de participação, por meio dos direcionamentos 

dados, podem ser vistos como articulados a cuidados, ou seja, a pontos de atenção e preparo 

para que essas ações possam considerar essas variabilidades – o que abre espaço não só 

para auxiliar a participação dos fãs, como também para preservar diferentes aspectos da 

emissora, a exemplo de operações envolvendo a criação e a produção dos próprios capítulos 

televisivos. 

Os conteúdos desta tese e os resultados encontrados serão apresentados conforme a 

estrutura a seguir, etapa que encerra as reflexões presentes nesta introdução.  

 

 

II Estrutura da tese   

  

Para abrir esta pesquisa, trazendo embasamentos para a análise, dividimos a 

primeira parte deste trabalho em dois capítulos. Começamos, contudo, fazendo uma 

ressalva: este trabalho não se propõe a discutir as condições contemporâneas sobre os 

conceitos que serão apresentados ou apresentar o estado da arte sobre o campo em questão. 

Prezando por um tratamento objetivo do tema, o que buscamos no primeiro capítulo é: a) 

apresentar os conceitos centrais que nortearam esta pesquisa, como Projeto Transmídia, 

Participação e Dispositivo Midiático de Participação, indicando reflexões úteis para a 

compreensão das possibilidades de participação e dos cuidados adotados pela emissora em 

relação aos trabalhos dos fãs. Aqui, destacam-se os trabalhos da pesquisadora Yvana 

Fechine (UFPE), que tem tecido reflexões articuladas entre as três temáticas e que, dados 

os esforços empreendidos, destaca-se aqui como uma autora-chave nas reflexões 

conduzidas por esta tese; b) colocar os conceitos centrais em diálogo com reflexões de 

diferentes autores, trazendo sempre que possível ponderações e visões externas ao campo 

da comunicação; c) Apresentar lacunas dos trabalhos que se dedicam a examinar a 

participação dos fãs no que chamamos de ações de participação das ficções seriadas 

televisivas, o que nos traz direções para a realização deste trabalho.  

No segundo capítulo, tratamos inicialmente da Rede Globo. Aqui, partimos de uma 

breve caracterização dos modos como as ficções seriadas da emissora têm dialogado com 

as mídias digitais, abrindo espaço para mudanças nos modos de se relacionar com o público, 

o que delineia as bases em que se sustentam as possibilidades de participação de Malhação 
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Sonhos. Nesse cenário, mostramos Malhação, enquanto um produto televisivo que, ao 

longo dos anos, tem investido em conteúdos transmídia. Após introduzir o programa, 

trazendo informações contextuais, apresentamos um panorama das ações de participação 

que observamos desde a temporada de 2010, enfatizando as iniciativas que abriram espaço 

para que os fãs criassem materiais ‒ perspectiva que reuniu diferentes esforços no projeto 

transmídia de Malhação Sonhos e que, portanto, contribui para entender as experiências 

que serão examinadas nesta pesquisa.   

Finalizando o segundo capítulo, temos o lugar de Malhação Sonhos. Neste 

momento, apresentamos a temporada de Rosane Svartman e Paulo Halm, fornecendo uma 

contextualização sobre a temporada. Em seguida, abraçamos o universo das mídias digitais 

e mostramos os espaços e os tipos de conteúdos que o programa produziu para a internet, 

compreendendo que é dentro desse sistema que operam as ações de participação. Por fim, 

discorremos sobre a equipe envolvida nas ações de participação a partir do olhar para alguns 

profissionais; esta é a etapa do trabalho que foi construída, entre outras fontes de pesquisa, 

a partir dos depoimentos colhidos nas entrevistas realizadas com os profissionais de 

Malhação Sonhos.  

A apresentação da equipe seguiu dois recortes diferentes, ambos com contribuições 

para pensar as ações de participação: a) uma apresentação de Rosane Svartman e Paulo 

Halm, indicando alguns dos trabalhos realizados por eles. A partir da entrevista realizada 

com Rosane, foi destacado como as suas experiências passadas e a sua formação acadêmica 

estão diretamente articuladas a temas que dialogam com a participação dos fãs; b) a 

indicação de atribuições, decorrentes das ações de participação, que envolveram diferentes 

profissionais, buscando construir um quadro geral sobre no que eles operaram nas 

iniciativas mapeadas, com ênfase nas que incorporaram os trabalhos dos fãs aos capítulos 

do programa.   

Com base nas informações apresentadas até então, chegamos à análise. Na primeira 

parte dela, são investigadas e apresentadas as ações de participação encontradas em 

Malhação Sonhos. Na segunda, dedicamos atenção ao processo participativo em que essas 

ações estão associadas. Por fim, analisamos os direcionamentos dados às operações-chave 

inscritas no processo participativo. É com base nesse material que discorremos e 

completamos o objetivo desta pesquisa nas conclusões, onde trazemos reflexões a partir 

dos resultados encontrados.  
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Para aqueles que se interessarem por informações complementares, todo o trabalho 

foi construído com a indicação dos links de onde retiramos os conteúdos transmídia citados. 

Além disso, nas páginas finais deste tese, também disponibilizamos alguns dos materiais 

referenciados ao longo da análise, como um passo a passo para o envio de conteúdos e uma 

lista com perguntas e respostas sobre uma das ações de participação mapeadas. A partir dos 

conteúdos aqui disponibilizados, como não podemos deixar de dizer, esperamos contribuir 

para uma maior aproximação e compreensão do fenômeno que, ao longo dos últimos anos, 

abraçamos para a realização desta pesquisa.  
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1. CULTURAS PARTICIPATIVAS E DESAFIOS PARA AS 

EMISSORAS TELEVISIVAS  

   

Este capítulo se destina à exploração conceitual de temas caros à compreensão das 

ações de participação dos fãs em projetos transmídia de ficções seriadas televisivas.  Longe 

de desejar esgotar as reflexões acerca desse tema, buscamos orientar nossas reflexões 

teóricas tendo em vista o cumprimento do objetivo deste trabalho, no qual a 

operacionalização dos conceitos que serão aqui apresentados permite a construção e a 

análise do corpus desta pesquisa. Para tanto, desenvolvemos a seguir temas relacionados à 

transmidiação e à participação, trazendo informações sobre um panorama digital dentro da 

última década, contendo dados sobre como as emissoras televisivas abraçam essas noções 

e como as lógicas dos fãs estão presentes dentro desse processo.  

Tais reflexões estão diretamente ligadas às transformações que o ecossistema 

midiático tem vivenciado nos últimos anos. Neste contexto, o público se depara com a 

possibilidade de escolher quando, onde e como consumir, interpretar e interagir com os 

conteúdos (KIELING, 2011). Conectada à internet e pouco aderente às grades de exibição 

operadas pelas emissoras e pelos canais de TV, uma parcela dos telespectadores aproveita 

cada vez mais as potencialidades das mídias digitais para adotar práticas de recepção e 

consumo em múltiplas telas, como navegar entre conteúdos, compartilhar expectativas 

sobre os próximos capítulos, produzir vídeos com cenas favoritas, ingressar em ações 

colaborativas para salvar um personagem e produzir contos com finais alternativos para 

uma série. Trata-se, assim, de reconfigurações contínuas de rituais relacionados ao 

consumo televisivo, marcados por alterações nas formas como o público se comporta e se 

expressa sobre aquilo que assiste. Mais do que mudanças tecnológicas, trata-se, assim, de 

uma transformação cultural que coloca novas questões para aqueles que produzem 

televisão. 

Batizado por Henry Jenkins (2008) de cultura da convergência, esse cenário 

convoca o nosso olhar para mudanças no relacionamento entre dimensões como 

tecnologias, indústrias, mercados e audiências. Para Jenkins (2008), o fenômeno pode ser 

compreendido como a articulação entre três dimensões, potencializadas pelas tecnologias 

digitais. A primeira delas, a convergência midiática, representa a aproximação entre 

diferentes mídias, o que possibilita novos fluxos de conteúdos, cooperação entre mercados 
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midiáticos e o comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação. A 

segunda, a inteligência coletiva, retrata um tipo de inteligência distribuída que favorece 

trabalhos colaborativos, potencializados pelas especificidades das mídias digitais, como a 

velocidade e a amplitude do compartilhamento de informações.   

Já a terceira dimensão, chamada de cultura participativa, trata de um cenário em que 

o público pode ter maior acesso e maior possibilidade de produção e circulação de 

conteúdos. Noção importante para compreender as transformações recentes na indústria 

televisiva e ponto que baseia esta pesquisa, a cultura da participação ou cultura participativa 

envolve o contexto vivido pelo consumidor contemporâneo, em que, além de acessar, é 

possível adotar práticas como criar, comentar, apropriar-se e recircular os conteúdos 

provenientes das indústrias de mídias (JENKINS, 2008).   

Há aqui um lugar central das mídias digitais, que potencializaram as atividades do 

público, abrindo espaço para um comportamento que é “[...] provocado e sustentado pela 

evolução técnica, pela criação de novos suportes e por ferramentas que impulsionam 

práticas já consolidadas [...]” (AQUINO; PUHL, 2011, p.42)28, o que nos remete à ideia de 

que as práticas contemporâneas de consumo televisivo, como vimos acima, não são 

completamente novas. O que há aqui é uma ampliação das possibilidades de atuação do 

público, possibilidades essas de apropriação, consumo e circulação de produtos culturais, 

o que impacta nos modos como as pessoas vão se comportando e se expressando em torno 

e/ou a partir dos conteúdos televisivos. Além disso, todo esse processo é marcado por uma 

maior visibilidade e influência daquilo que está sendo feito pelo público, cujo poder de 

participar não é o de “[...] destruir a cultura comercial, mas de reescrevê-la, modificá-la, 

corrigi-la, expandi-la, adicionando maior diversidade de pontos de vista, e então 

circulando-a novamente, de volta às mídias comerciais” (JENKINS, 2008, p. 326).  

A partir de diferentes perspectivas, autores usam expressões que tratam desse 

contexto, como prosumer (RITZER, 2012; RITZER, 2010) e produser (BIRD, 2011; 

GRINNELL, 2009; BRUNS, 2006), terminologias que designam um papel híbrido das 

                                                 
28 As autoras indicam que “a internet, a web e as tecnologias digitais de comunicação foram responsáveis por 

potencializar práticas anteriormente existentes, facilitando atividades e contribuindo para alterações nos 

comportamentos dos indivíduos, mas não foram pioneiras em misturar elementos e linguagens de 

comunicação. Tais misturas iniciaram antes da configuração desse presente cenário digital, e o que mudou, 

e vem mudando, são os comportamentos em torno da produção e da recepção de conteúdo” (AQUINO; 

PUHL, 2011, p.41). 

 



30  

  

pessoas na produção e no consumo também de conteúdos. Em meio a esse cenário com 

integração de papéis, que, como vimos, é potencializado com as mídias digitais, há duas 

dimensões que gostaríamos de destacar. A primeira delas é a da coletividade, em que 

noções como rede, colaboração e pertencimento retratam o potencial da junção de pessoas 

para propósitos diversos, formando comunidades de interesses e desejos em comum. De 

acordo com Shirky (2011), interesses reaparecem devido às mídias sociais, que os tornam 

exprimíveis e visíveis, e porque as motivações (pessoais e sociais) se retroalimentam, 

ampliando-se. 

A segunda noção é a de propagação. Trata-se da capacidade técnica e cultural de as 

pessoas compartilharem conteúdos entre si, o que amplia a circulação de produtos culturais 

produzidos pelas indústrias de mídia ou por pessoas comuns. Há aqui a ascensão de um 

compartilhamento informal, instantâneo e além de limitações geográficas. Sobre tal 

circulação, há a noção de propagabilidade, criada por Henry Jenkins, Sam Ford e Joshua 

Green para descrever esse fenômeno contemporâneo. Trata-se, conforme afirmam os 

autores, do “[...] potencial – técnico e cultural – para que as audiências compartilhem 

conteúdo para os seus próprios propósitos, algumas vezes com a permissão dos detentores 

de direitos, algumas vezes contra a vontade deles”29 (JENKINS; FORD; GREEN, 2013, 

p.3).  

Em meio à emergência de novas práticas e à ampliação do potencial de outras, há 

reflexões sobre como tudo isso impacta no consumo televisivo, entendendo que as mídias 

digitais trazem uma abertura para diferentes tipos de experiências. Vemos aqui como a 

emergência de diferentes plataformas, com diferentes tipos de conteúdos sendo produzidos, 

circulados e consumidos nelas, traz impactos para a lógica televisiva, que se depara com 

um público que busca informações em espaços diversos e que faz conexões entre os 

materiais encontrados (JENKINS, 2008).  

  

 

                                                 
29 Tradução nossa para: […] potential — both technical and cultural — for audiences to share content for 

their own purposes, sometimes with the permission of rights holders, sometimes against their wishes.  
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1.1 Transmidiação: dos projetos transmídia às possibilidades de participação  

 

Diferentes autores têm se dedicado a estudar as transformações contemporâneas no 

ecossistema midiático e a propor nomenclaturas para dar conta dessas questões. Ao tratar 

de “hipertelevisão” (SCOLARI, 2008) e de “televisão transmídia” (EVANS, 2011), há 

indicações para pensar a distribuição de conteúdos televisivos para outras mídias e 

plataformas, a partir de estratégias distintas, oferecendo uma experiência a mais para o 

público. Em meio às escolhas adotadas, esta tese se aproxima das reflexões conduzidas pela 

professora Yvana Fechine, da UFPE, que apresenta o conceito mais basilar para a 

compreensão do fenômeno aqui estudado, que é o de transmidiação. A posição aqui adotada 

é a de que:  

Entendemos transmidiação como um modelo de produção orientado pela 
distribuição em distintas mídias e plataformas tecnológicas de conteúdos 
associados entre si e cuja articulação está ancorada em estratégias e 
práticas interacionais propiciadas pela cultura participativa estimulada 
pelo ambiente de convergência. Por envolver uma cadeia criativa 
multiplataforma, esse modelo de produção é adotado mais 

frequentemente por corporações que atuam em distintas mídias 
(FECHINE et al, 2013, p.26).  

 Assim, as modificações nas dinâmicas da recepção estão relacionadas a 

reorganizações no eixo produtivo – e pensá-las articuladamente é uma das preocupações 

deste trabalho. Se antes a televisão concentrava energias na produção de conteúdos para o 

telespectador, hoje, canaliza-se esforços também para os conteúdos que estão sendo criados 

e compartilhados pelo público, o que mostra a preocupação de compreender e lidar com os 

modos contemporâneos de consumir mídias. Diante de uma experiência televisiva que cada 

vez mais ocorre em múltiplas telas, o que está associado à compreensão da televisão como 

algo maior que aparelho de TV (EVANS, 2011), observa-se o surgimento de desafios para 

as lógicas de criação e produção de programas diversos, como as ficções seriadas 

televisivas. O que se nota, assim, é a emergência de oportunidades e pressões para que a 

indústria televisiva encontre saídas neste novo contexto, resultando em uma série de 

mudanças nas empresas que atuam nesse segmento.  

García-Avilés (2012), em diálogo com o autor Deery (2003) reflete sobre as 

sinergias entre televisão e a internet, indicando que há reconfigurações nos modos de 

comunicação com a audiência, que tem ampliadas as oportunidades para feedback e 

engajamento com os programas, compartilhando experiências e participando de um grande 
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número de aplicações. Aqui emerge a noção de projeto transmídia, em que concordamos 

com outros autores (LESSA, 2017; SOUZA; LESSA; ARAÚJO, 2013; FECHINE et al, 

2013; MOREIRA, 2015) que utilizam a expressão para se referir às estratégias 

institucionais para a criação de produtos televisivos transmídia, incluindo-se aí a narrativa 

seriada conforme exibida pela TV e as extensões espalhadas em outras mídias.   

Em concordância com Evans (2011), indicamos como a transmidiação traz questões 

sobre o próprio significado da televisão tendo em vista um cenário de mudanças em que 

formatos ‘não televisivos’, a exemplo dos jogos, podem agora fazer parte dos negócios das 

empresas deste segmento. “Esses momentos de mudança exigem uma pausa na qual a 

natureza do objeto em estudo é considerada e, se necessário, reavaliada”30 (EVANS, 2011, 

p.2-3). Em perspectiva similar, Lotz (2007) aponta que as alterações no processo de criação 

e circulação da televisão criou novas maneiras de usar a televisão e agora desafiam o nosso 

básico entendimento desse meio. Neste contexto, há também reflexões sobre o próprio 

entendimento das ficções seriadas televisivas, como mostra Fechine (2014) a partir de um 

olhar para as telenovelas, considerando que elas precisam, dentro de um projeto transmídia, 

ser pensadas como “[...] um texto transmídia cuja manifestação ocorre por meio dos 

capítulos exibidos na TV, dos conteúdos ofertados no site, dos perfis criados nas redes 

sociais” (FECHINE, 2014, p.11). 

 

No caso do projeto televisivo transmídia, isso implica em assumir que o 
texto transmídia propriamente dito não pode ser identificado a qualquer 
de suas expressões isoladas –os episódios na TV ou na web, o site, um 
perfil no Facebok ou Twitter etc. –, pois opera como uma matriz de textos 
cuja existência reside da interação entre eles e de cada um deles com os 
fãs telespectadores (FECHINE, 2014, p.10-11). 

 Lessa (2017) resume ao afirmar que o projeto transmídia é composto pelos produtos 

oficiais, institucionais, criados pelas empresas televisivas, “[...] excluindo-se aqueles 

produzidos por fãs, fora do escopo legal de propriedade intelectual ou similares” (LESSA, 

2017, p.21). Para o autor, a noção de universo transmídia seria o mais apropriado para 

incluir produções de fãs no escopo da transmidiação, mas que projeto transmídia seria 

melhor reservado às ações institucionais, empresariais. Lessa argumenta que “[...] as 

estratégias institucionais podem – e devem – antecipar, promover e reutilizar a experiência 

dos fãs no consumo de seus produtos, mas no escopo do projeto transmídia (PT) não se 

                                                 
30 Tradução nossa para: Such moments of change require a pause in which the nature of the object being 

studied is considered and, if necessary, re-evaluated. 
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inclui a produção específica dos fãs, como fanfictions, fanarts e fanvideos” (LESSA, 2017, 

p.21-22).  

Em sinal dessas transformações, muitas emissoras televisivas têm investido em 

conteúdos que percorram múltiplas plataformas e que estejam relacionados aos programas 

exibidos em suas grades, utilizando sobretudo plataformas conectadas à internet, como 

sites, blogs, perfis em mídias sociais e aplicativos móveis31 − constituindo aqui o que 

chamamos de Projeto Transmídia Televisivo (PTT). O que se observa é que há maior e 

cada vez mais estruturado estímulo para que o público use as mídias digitais de forma 

simultânea e/ou complementar à programação televisiva, como forma de atender às 

demandas e oferecer novas experiências para o público. Para Machado, em meio à parte 

dos espectadores, há 

[...] o surgimento no cenário audiovisual de novos protagonistas, os 
interatores, está forçando mudanças cada vez mais radicais em direção a 

modelos de conteúdos que possam ser buscados a qualquer momento, em 
qualquer lugar, fruídos da maneira como cada um quiser e abertos à 
intervenção ativa dos participantes. Esse novo tipo de 
consumidor/produtor está exigindo experiências midiáticas de uma 
mobilidade mais fluída, formas de economia mais individualizadas, que 
permitam a cada um compor suas próprias grades de programas e decidir 
a sua maneira particular de como vai interagir com elas (MACHADO, 
2011, p.87-88).  

As formas como os projetos transmídia se estruturam são diretamente ligados aos 

formatos dos programas televisivos. A telenovela é um exemplo disso. A partir de autores 

como Balogh (2002) e Pallottini (1998), tem-se as ficções seriadas televisivas como obras 

marcadas por atributos como fragmentação, serialização e intervalos comerciais, possuindo 

longa duração e sendo caracterizadas como obras abertas, já que os capítulos tendem a ser 

exibidos enquanto outros estão sendo escritos. Os conteúdos transmídia são pensados, 

assim, de acordo com esse modelo das ficções seriadas televisivas brasileiras, o que partiria 

de entendimentos como o de que “[...] a telenovela é vocacionada, certamente, para 

experiências que explorem o envolvimento e a continuidade” (FECHINE; FIGUEIRÔA, 

                                                 
31 Fechine (2013) sinalizou e trouxe ponderações para esse fenômeno ao afirmar que “a disponibilização de 

conteúdos da TV broadcasting a partir de dispositivos conectados não é, no entanto, o único caminho pelo 

qual podemos pensar a televisão transmídia” (FECHINE, 2013, p. 11). A autora completou afirmando que “a 

reconfiguração da indústria televisiva envolve, também, a produção de conteúdos que se desdobram dos 

programas exibidos pelos canais, aproveitando a possibilidade de articulação da TV com outras plataformas 

para estender o universo simbólico da televisão para além daquilo que é ofertado pela sua programação. 

Trata-se, agora, de uma reconfiguração associada não tanto a novas estratégias de distribuição dos programas, 

mas ao desenvolvimento de conteúdos multiplataforma a partir de outras lógicas produtivas e receptivas” 

(FECHINE, 2013, p. 11). 
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2011, p. 43). Num olhar sobre como o formato peculiar da telenovela demanda formas 

distintas de transmidiação de conteúdos, Souza, Lessa e Araújo (2013) mostram que a 

exibição quase que diária e o elevado número de tramas, subtramas e personagens não 

favorecem a criação de conteúdos para outras plataformas contendo novas histórias, o que 

nos sugere que o desafio aqui seria manter o público atento a um elevado número de 

conteúdo associados aos capítulos exibidos. Jenkins, Ford e Green (2014) afirmam, 

contudo, que   

Para textos como novelas, que são exemplos por causa de sua natureza 
aberta, os fãs podem se engajar através de interpretação, 
contextualização, testes de continuidade e reconstituição comunitária das 
histórias relevantes de bastidor de um episódio recente, em vista da 
enorme quantidade de texto que tinha vindo antes. (JENKINS; FORD; 
GREEN, 2014, p.177)  

   Todas essas estratégias também estão sustentadas na lógica das emissoras 

comerciais de televisão: há o cuidado de desenvolver conteúdos para telas diferentes, mas 

sem desestimular o consumo dos capítulos na grade televisiva. Observamos aqui a 

existência de um modelo de transmidiação que se sustenta em uma mídia regente, que 

exerce um papel central em meios aos conteúdos que estão sendo produzidos em diferentes 

mídias e plataformas. As ficções seriadas televisivas costumam ser um grande exemplo 

desse modelo, em que, ao redor do texto televisivo, orbitam uma série de outros conteúdos, 

em diferentes plataformas, que fazem referências e reforçam o consumo dos capítulos.  

Em reflexões realizadas por Mittel (2015), há aqui um modo de produção chamado 

de ‘não balanceado’: os conteúdos possuem pesos diferentes e são articulados a um texto 

principal, que sustenta a compreensão dos materiais lançados. As ficções seriadas 

televisivas também são representativas deste modelo: os conteúdos produzidos em outras 

plataformas, como entrevistas sobre os rumos da trama e lembretes sobre fatos que se 

desenrolaram no capítulo, estão diretamente associados ao consumo do texto televisivo. Já 

no modelo balanceado, também descrito pelo autor, não são ‘hierarquizados’ o que se 

constitui um texto principal e os que estão articulados a ele, podendo, assim, serem 

consumidos e compreendidos isoladamente. Aqui se encaixariam obras cujo universo pode 

ser consumido a partir de múltiplas portas de entrada, que, apesar de manterem conexão 

entre si, não demandam a compreensão de um texto como sendo o central.  

Os modelos transmídia também podem assumir outras configurações nas formas 

como as plataformas estão articuladas. Apesar de não ser um ponto amplamente discutido 

por autores brasileiros que costumam a se dedicar ao fenômeno da transmidiação, 
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observamos que há experiências, dentro do modelo não balanceado, em que o texto 

principal incorpora conteúdos das extensões transmídia que estão a ele articuladas. Assim, 

como será apresentado ao longo desta pesquisa, há ficções seriadas televisivas que trazem 

diferentes formas de diálogo entre as plataformas onde operam. O que será destacado é que 

há ações que não só atraem o público para consumir conteúdos nas mídias digitais, como 

também direcionam materiais para os capítulos televisivos – e examinar essas iniciativas 

contribui para compreender como as redes de televisão, por meio das mídias digitais, têm 

se aberto para novos desafios.  

Os modelos de transmidiação são compostos, assim, por conteúdos que podem 

assumir diferentes estratégias. Para Evans (2011), esses conteúdos não abordam os mesmos 

eventos em diferentes plataformas, mas, sim, contar novos eventos dentro de um mesmo 

universo ficcional. Em meio à literatura que se dedica às extensões transmídia, destacamos 

duas classificações sobre as estratégias principais. Com base em Mittel (2015), a partir de 

trabalho de Gray (2010), a primeira é a de paratextos que não expandem a narrativa 

ficcional de outros textos, mas atuam apresentando-os, promovendo-os e discutindo-os de 

diferentes formas. Aqui, encaixam-se, por exemplo, conteúdos sobre os bastidores e fatos 

que já aconteceram ou ainda vão ocorrer na trama.   

Em paralelo, outros autores trouxeram reflexões sobre extensões que expandem a 

narrativa ficcional de outros textos (DENA; 2009; EVANS, 2011; FECHINE et al., 2013; 

LESSA, 2013; LESSA, 2017; LONG, 2007; SMITH, 2009; SOUZA; LESSA; ARAÚJO, 

2013), constituindo conteúdos que trazem novos elementos à história que está sendo 

narrada no texto principal. Aqui, encaixam-se, por exemplo, cenas extras construídas a 

partir de diferentes estratégias, como retratar o passado, futuro ou outras lacunas presentes 

na trama em questão. Há aqui o cuidado de que os conteúdos não interfiram uns nos outros, 

prezando, assim, por uma manutenção da coerência entre os materiais lançados.  

Em meio aos projetos transmídia, o público encontra diferentes possibilidades para 

a sua participação. Falar em participação também não é algo novo, tampouco exclusivo ao 

fenômeno estudado neste trabalho. Largamente utilizada em diferentes campos do 

conhecimento, a noção de participação é também associada à vida comunitária, práticas 

civis e democráticas, modelos educacionais e processos criativos, constituindo um 

entendimento, contudo, que também ganhou novos olhares a partir das mídias digitais. Em 

trabalhos dedicados a refletir sobre a participação nas práticas comunicacionais 

contemporâneas, observamos como o uso frequente do termo costuma remeter a noções de 
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práticas sociais e pertencimento, o que faz alusão à própria etimologia da expressão. “De 

fato, a palavra participação vem da palavra parte. Participação é fazer parte, tomar parte 

ou ter parte” (BORDENAVE, 2013, p.22). Compreendida como inerente à natureza social 

do homem, concordamos que:  

A participação é o caminho natural para o homem exprimir sua tendência 
inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar a natureza 
e o mundo. Além disso, a sua prática envolve a satisfação de outras 
necessidades não menos básicas, tais como a interação com os demais 
homens, a autoexpressão, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, o 

prazer de criar e recriar coisas, e ainda, a valorização de si mesmo pelos 
outros. (BORDENAVE, 2013, p.16)   

A participação pode surgir a partir de agentes externos, a exemplo de organizações 

diversas, que abrem espaço e estimulam que pessoas participem de diferentes formas. Neste 

percurso, há visões que destacam olhares diferentes para o tema, como mostram Nyirő, 

Csordás e Horváth (2011). Nas noções de participação presentes na literatura de marketing, 

por exemplo, há a indicação de “[...] diferentes pontos da interface de encontro empresa-

consumidor, tudo cumprido através de comunicação e resultando em um resultado valioso 

seja isso a respeito de informação, novas ideias ou experiências compartilhadas” 32 

(NYIRŐ; CSORDÁS; HORVÁTH, 2011, p.114).   

Podemos identificar uma ampla gama de conceitos que envolvem a 

“participação” do público em literatura relacionada a marketing ou 

marketing (por exemplo, comportamento do consumidor, comunicações 

de marketing ou gerenciamento). Esse conjunto de noções participativas 

inclui conceitos muito diferentes que diferem no nível de participação 

exigido (por exemplo, envolvimento, prosumidor), se eles enfocam o 

processo (contribuição, co-criação, compra coletiva) e como a saída do 

processo de participação é visto (conteúdo gerado pelo usuário, anúncios 

gerados pelo consumidor, conteúdo criado pelo espectador, e-boca)33. 

(NYIRŐ; CSORDÁS; HORVÁTH, 2011, p.113).  

Por outro lado, há também o reconhecimento dos autores de que, apesar de ser uma 

noção diversa, há entre elas um ponto em comum: uma relação (de poder) com o público, 

que pode ser vista como o elemento definidor do fenômeno da participação. Em seu 

                                                 
32 Tradução nossa: [...] different points of the company– consumer encounter interface, all fulfilled through 

mutual communication and resulting in a valuable outcome whether this concerns information, new ideas or 

sharing experience.  

33  Tradução nossa: We can identify a wide range of concepts that encircle audience “participation” in 

marketing or marketing-related (e.g. consumer behaviour, marketing communications or management) 

literature. This cluster of participatory notions includes very different concepts that differ at the level of 

participation required (e.g. involvement, prosumer), whether they focus on the process (contribution, co-

creation, collective buying) and how the output of the process of participation is seen (user-generated content, 

consumer-generated advertisements, viewer-created content, e-word of mouth).   
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trabalho, Bordenave (2013) fez considerações sobre o tema, dentre as quais destacamos 

duas, que contribuem diretamente para esta pesquisa. A primeira delas é sobre o lugar do 

controle, destacando que “[...] evidentemente, não são iguais os membros participarem de 

atividades decididas pelo próprio grupo e participarem de uma atividade controlada por 

outro ou por outros” (BORDENAVE, 2013, p.30). A segunda é que participação remete à 

noção de conflito social, compreendendo que “[...] não podemos fugir à análise da estrutura 

de poder e da sua frequente oposição a toda tentativa de participação que coloque em 

julgamento as classes dirigentes e seus privilégios” (BORDENAVE, 2013, p.41). Tais 

considerações são indicativas sobre as diferenças quando a participação do público ocorre 

ou não em espaços corporativos, espaços esses que são marcados por condições para que 

tal participação se efetive, como veremos mais adiante.  

Nas reflexões sobre a participação, contudo, ainda há lacunas. Apesar de sinalizar 

que estamos na era da participação, Bordenave (2013) afirma que “[...] esse interesse pela 

participação não parece estar acompanhado de um conhecimento generalizado do que ela 

é, de seus graus e níveis, de suas condições, sua dinâmica e suas ferramentas operativas” 

(BORDENAVE, 2013, p.8). No campo da comunicação, a participação é comumente 

associada a outras expressões, sendo a noção de engajamento costumeiramente também 

empregada (ES, 2016; LEE, 2016). Neste cenário, há trabalhos com reflexões sobre a 

própria noção de engajamento levantados (EVANS, 2016; ASKWITH, 2007; NAPOLI, 

2010), buscando uma maior compreensão do termo.  

Em meio às práticas de participação, pensando o fenômeno da transmidiação, 

argumentamos que há uma compreensão importante: a participação como um trabalho 

realizado pelo público. Contribuindo para refletir sobre práticas corporativas, que 

interessam a esta pesquisa, Fechine e coautores (2015) indicam que “os projetos transmídia 

estão ancorados em estratégias e práticas interacionais estimuladas pelos meios digitais, e 

esse apelo à participação consiste justamente no seu diferencial em relação a outras formas 

de circulação de conteúdos entre mídias” (FECHINE et al, 2015, p. 322). Neste contexto, 

as práticas interacionais corresponderiam às práticas textuais de agenciamento de 

conteúdos, que remetem, de maneira mais específica, às modalidades de “trabalho” dos fãs 

com os textos transmídia − modalidades em que sãos colocadas como parte das estratégias 

dos produtores e que não se confundem com práticas de leitura da recepção (FECHINE, 

2014). Com isso, tomamos que a participação se realiza a partir de operações adotadas pelo 
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público, operações essas que fazem com que os trabalhos dele, como aqui mostraremos, 

possam ser recebidos e incorporados aos espaços oficiais de ficções seriadas televisivas.  

Há diferentes práticas textuais de agenciamento com os textos televisivos 

transmídia e as abordaremos com base em Fechine (2014) e Fechine e coautores (2015). 

Conforme explica a autora, “essas práticas remetem, genericamente, à performance dos 

destinatários-consumidores, envolvendo sempre algum tipo de intervenção sobre ou a 

partir dos conteúdos que lhe foram propostos pelo destinador-produtor” (FECHINE, 2014, 

p.11). Ambas modalidades envolvem um esforço de cooperação textual, constituindo um 

texto que se realiza a partir de diferentes trabalhos do público.  

Manifestações hipertextuais podem ser pensadas, portanto, como formas 
abertas que existem em estado potencial, pressupondo, no momento 
mesmo de fruição, o trabalho de associação dos leitores (fãs 
telespectadores, no nosso caso): um trabalho de “finalização” da 

textualidade sem o qual não se realizam. O texto transmídia pode ser 
considerado como um tipo particular de manifestação hipertextual que, 
como tal, explora a potencialização da informação e depende da 
interatividade para se realizar (atualizar-se). Constitui-se, por isso, em 
um texto dotado de abertura (por “fazer-se”) e que só se manifesta em ato 
– o ato de agenciamento proposto ao seu fruidor (no caso que nos 
interessa, um fã telespectador) (FECHINE, 2014, p.10). 

 A articulação consiste na navegação do público pelas extensões transmídia de uma 

obra: trata-se da passagem pelos caminhos multiplataforma programados pela instância 

produtiva. Aqui, o público atende aos chamados do emissor, que o instiga a percorrer 

diferentes conteúdos, associando-os e construindo novas relações de sentido. Ao percorrer 

esse trajeto hipertextual, as pessoas navegam no projeto transmídia, que depende 

primeiramente dessa movimentação para se efetivar. Agir conforme esse regime de 

interação está associado, por exemplo, à postura de assistir ao capítulo de uma novela e, a 

partir de estímulos oficiais diversos, acessar o blog de um personagem ou a assistir uma 

cena extra no site da trama. Conforme indica Fechine e coautores (2015), na articulação, 

“[...] os textos podem ser associados entre si a partir de pontos de conexão propostos pelos 

produtores, mas ativados pelas correlações estabelecidas pelos seus leitores (destinatários)” 

(FECHINE et al, 2015, p.337).  

 A atuação, por sua vez, contempla as convocações para que o público possa intervir 

diretamente nos textos relacionados a uma obra. Aqui, os participantes contam com a 

possibilidade de intervir em um conteúdo, que também depende dessa resposta para 

realizar-se por completo. Isso ocorre, por exemplo, quando são criadas enquetes. Elas não 

constituem uma atividade já completa; ao contrário, abrem espaço para que os usuários 
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possam nela atuar. Essa mesma premissa se estende para iniciativas como concursos, testes, 

jogos e todos os outros tipos de ações que autorizem que o público opere no interior delas 

mesmas, realizando-as. Tratam-se, assim, de conteúdos que não estão finalizados e que são 

moldados a partir de uma dinâmica de reciprocidade, em que esses materiais não só trazem 

algo para as pessoas, como também se alimentam das intervenções que forem feitas por 

elas, constituindo o próprio conteúdo em si.  

Nos projetos transmídias, a “resposta” pode ser pensada de modo mais 

amplo como qualquer procedimento por meio do qual o destinatário 

produz um conteúdo (elemento textual) que participa de um conteúdo 

maior (o texto transmídia propriamente dito) ofertado pelos produtores 

(FECHINE et al, 2015, p.340).  

 

Diante do convite para atuar no conteúdo, que está disponível em espaços oficiais, 

há a busca do enunciador para criar formas de orientar as intervenções do público, 

resultando em materiais habilitados para circular pelos espaços oficiais vinculados à obra.  

As práticas textuais de atuação correspondem, em suma, à produção do 
que consideramos como de conteúdos habilitados por serem gerados 
pelos consumidores a partir de apelos contidos no próprio projeto 
transmídia. Esses conteúdos habilitados podem ser considerados como 
“autorizados”, uma vez que são oriundos de condições, regras e 
orientações ditadas pelos produtores (via de regra, nos sites, blogs, perfis 

institucionais etc.). Funcionam, geralmente, dentro de espaços “oficiais” 
nos quais costuma haver um monitoramento que busca manter um 
controle enunciativo capaz de assegurar o alinhamento da participação 
dos consumidores com os objetivos estratégicos dos destinadores-
produtores (FECHINE, 2014, p. 13).  

 Em paralelo aos dois regimes acima, há formas de participação do público que 

partem de textos transmídia existentes, mas que ocorrem fora dos ambientes oficiais da 

emissora, circulando externamente aos espaços geridos pela empresa. De um lado, 

constituindo práticas de desvio, estão as intervenções que não estão alinhadas aos interesses 

do projeto transmídia. Aqui estariam os tipos de produção que, por exemplo, tecessem 

comentários negativos sobre uma obra – não sendo entendidos, portanto, como 

‘autorizados’ pelo enunciador. “Esses enunciados – que derivam, mas desviam-se das 

articulações e atuações propostas ao enunciatário pelo enunciador – resultam em um tipo 

de interação por acidente cuja principal característica é justamente a imprevisibilidade da 

enunciação a que dá lugar” (FECHINE et al, 2015, p.345). Do outro lado, há a intervenção 

do público em espaços não oficiais que, apesar de também não ser ‘autorizada’ pelos 

realizadores, está alinhada aos interesses do projeto transmídia – podendo, inclusive, ser 

incorporadas aos espaços oficiais.  
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Entretanto, quer estejam alinhados ou não com os objetivos do projeto 
transmídia, não consideramos, para fins de análise, esses conteúdos como 
manifestações das práticas textuais de agenciamento, pois, uma vez que 
não foram propostos como parte integrante da estratégia de produção, não 
podem ser pensados a rigor como constituintes do texto transmídia, nos 
termos em que definimos aqui (FECHINE, 2014, p. 14).  

A partir das reflexões aqui trazidas, compreendemos as “ações de participação”, 

que compõem tema central desta pesquisa, como as iniciativas lançadas em um projeto 

transmídia televisivo para possibilitar a participação do público, a partir de diferentes 

modalidades de trabalho. Tratam-se, assim, de ações que abrem espaços oficiais de 

programas televisivos para que o público possa trabalhar em atividades diversas, como 

responder a uma enquete, mandar um vídeo para um concurso ou testar as habilidades em 

um game. Nesse cenário, buscamos examinar as ações de participação a partir da noção de 

fãs, entendendo que essa noção traz reflexões sobre quem é esse público que opera nas 

ações de participação examinadas nesta pesquisa.  

  

 

1.2 Participação dos fãs: da pré-disposição ao trabalho à condição incerta  

 

Pensar as ações de participação de projetos transmídia de ficções seriadas 

televisivas demanda, conforme destacamos nesta pesquisa, uma articulação direta com a 

noção de fãs, assumindo-os aqui como a parcela do público motivada e pré-disposta a se 

envolver nos trabalhos presentes nessas iniciativas. Tal qual participação, a noção de fãs 

tem sido vastamente utilizada no campo acadêmico e, ao mesmo tempo, desprovida de um 

consenso conceitual sobre o seu significado. Em meio a trabalhos que refletem sobre essa 

temática (BOOTH, 2010; JENKINS, 1992; SANDVOSS, 2005), contudo, tomamos duas 

dimensões como importantes para as reflexões sobre os fãs, compreendendo-as como 

relacionadas às ações de participação de projetos transmídia: o envolvimento emocional e 

o trabalho. A dimensão emocional está relacionada ao envolvimento dos fãs com um 

determinado objeto, objeto esse que acaba se constituindo como um espaço de atenção, 

interesse e/ou admiração de parte do público. Com base nessa afeição, os fãs dedicam um 

conjunto de esforços acerca daquilo que apreciam, esforços que, conforme se mostra nesta 

pesquisa, podem estar também relacionados a diferentes modalidades de trabalho.  

A dimensão emocional está, assim, diretamente articulada a um conjunto de práticas 

sociais, práticas que são constitutivas do próprio entendimento social do que é atribuído 
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aos fãs. De acordo com Thompson (2014), “o processo de se tornar fã pode ser 

compreendido como uma estratégia do self – isto é, como uma forma de desenvolver o 

projeto do self através da incorporação reflexiva das formas simbólicas associadas com o 

ser fã” (THOMPSON, 2014, p.265-266 apud PARMEGGIANI, 2014, p.28). Dentro da 

lógica das ficções seriadas televisivas, os fãs seriam aqueles que não só assistem aos 

capítulos e episódios, mas que podem se envolver em práticas diversas, como se empenhar 

em descobrir e consumir outros tipos de conteúdos relacionados, ou se expressar, de 

diferentes maneiras, sobre o objeto que mantém grande estima.  

Nas reflexões de Sandvoss (2005), os fãs estão associados ao “[...] consumo regular 

e emocionalmente envolvido de uma determinada narrativa ou texto popular na forma de 

livros, programas de televisão, filmes ou música, bem como textos populares em um 

sentido mais amplo como times esportivos e ícones e estrelas populares que variam de 

atletas e músicos a atores” 34  (SANDVOSS, 2005, p.8). Partindo disso, este trabalho 

concorda com Lessa (2017) ao entender esse grupo social como formado por “[...] aqueles 

que se dedicam enfaticamente ao consumo cultural de uma obra e à interação social em 

torno dela e, por vezes, criam eles próprios artefatos comunicacionais que se relacionam 

ao objeto de adoração” (LESSA, 2017, p.14). Assume-se os fãs como aquela parcela do 

público que, por vezes, atua ativamente produzindo e/ou circulando conteúdos sobre aquilo 

que aprecia, constituindo, de acordo com Jenkins (2008) o segmento mais ativo do público 

das mídias, aquele que se recusa a simplesmente aceitar o que recebe, insistindo no direito 

de se tornar um participante pleno.   

Tal atuação se inscreve em dinâmicas sociais próprias da lógica dos fãs, o que 

remete à noção de fandom (BOOTH; KELLY, 2013; FISKE, 1992; GRAY; SANDVOSS; 

HARRINGTON, 2007; LEWIS, 1992). A partir da compreensão dos fãs, de acordo com 

Jenkins, Ford e Green (2013), os “fandoms são um tipo de coletividade (em que eles estão 

agindo como comunidades e não como indivíduos) e conectividade (em que o poder deles 

é amplificado por meio de seu acesso a comunicações em rede) cuja presença está sendo 

sentida na cultura contemporânea” 35  (JENKINS; FORD; GREEN, 2013, p.166). 

                                                 
34 Tradução nossa para: […] regular, emotionally involved consumption of a given popular narrative or text 

in the form of books, television shows, films or music, as well as popular texts in a broader sense such as 

sport teams and popular icons and stars ranging from athletes and musicians to actors. 
35 Tradução nossa para: Fandoms are one type of collectivity (in that they are acting as communities rather 

than as individuals) and connectivity (in that their power is amplified through their access to networked 

communications) whose presence is being felt in contemporary culture. 
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Articulados a esses grupos sociais, estão entendimentos sobre o desejo de pertencimento, 

expressão, visibilidade, reconhecimento e distinção social entre outros agentes sociais, 

constituindo valores que orientam, de diferentes formas, as práticas sociais que são 

abraçadas pelos fãs em torno dos produtos midiáticos. “Assim, diferentemente, da lógica 

econômica com deveres específicos e legais, a interação dos fãs entre si (e mesmo com a 

indústria midiática) se dá através do envolvimento afetivo, por ações que gratificam ou 

pelas quais se sentem gratificados” (ESTEVÃO, 2013, p. 84).  

Considerados como a parcela mais ativa do público, os fãs estariam também 

relacionados à noção de trabalho nas ações de participação, envolvendo as atividades de 

cooperação textual com o texto transmídia. Neste contexto de transmidiação, em que há 

relações dos fãs espectadores com os textos transmídia, Fechine (2014) indica a 

reciprocidade nessas relações: “[...] o telespectador torna-se fã no momento em que se 

dispõe a “trabalhar” com o texto do mesmo modo que o texto só assume sua condição de 

transmídia quando consegue, a partir justamente das estratégias propostas pelos produtores, 

colocar o telespectador para ‘trabalhar’” (FECHINE, 2014, p.9). Há aqui diferentes 

modalidades de trabalho, que repercutem e/ou ampliam os sentidos presentes no texto que 

manifestou originalmente a atenção dos fãs, a exemplo do compartilhamento de conteúdos 

disponibilizados no site do programa ou da criação de histórias em desdobramento ao que 

se tem assistido nos capítulos.   

Para compreender melhor a relação entre fãs e as formas de trabalhos operados nas 

ações de participação, partimos do trabalho de Charlene Li (2010), que, ao tratar do 

engajamento do público (com empresas, marcas, produtos etc.), sinaliza como há um menor 

número de pessoas que se dedicam a atividades que demandam mais esforços. Aqui, há a 

indicação de que a maior parte das pessoas realizam atividades que não demandam tanto 

engajamento por parte delas, a exemplo de assistir ou compartilhar conteúdos diversos. 

Conforme se vai subindo para o topo da pirâmide, contudo, há um menor número de 

pessoas, mas um menor número de pessoas que realizam atividades que pedem uma maior 

atuação delas. Exemplos disso é a curadoria e criação/produção de diferentes materiais, 

materiais que podem demandar habilidades e esforços variados daqueles que estão 

trabalhando neles.  

Há autores que trazem reflexões sobre o tema, contribuindo com ponderações para 

evitar pensar em segmentações hierarquizadas como as que estão implícitas na 
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representação da pirâmide. Neste sentido, concordamos com Jenkins, Ford e Green (2013) 

quando eles sinalizam que “enquanto esses modelos nos ajudam a visualizar um processo 

complexo, nós já sabemos que os usuários não aderem permanentemente a nenhum desses 

papéis e frequentemente se comportam de diferentes modos dentro de várias 

comunidades”36 (JENKINS; FORD; GREEN, 2013, P.157). Reflexões assim ajudam a não 

engessar a noção de fãs a determinadas práticas, destacando que há comportamentos 

diversos associados a esses agentes sociais. Discordamos, assim, de discursos como o de 

Derek Johnson (2007), quando ele afirma que, ao participar do texto televisivo e dos 

processos de produção a ele relacionados, as audiências não são mais meramente cultivadas 

como fãs37, o que sugere associar a noção de fãs a um conjunto restrito de atividades.  

Vemos, assim, a importância de compreendermos a multiplicidade de trabalhos que 

os fãs exercem na cultura contemporânea, assumindo que constituem práticas que não só 

integram a compreensão desses atores sociais, mas que também sinalizam a pluralidade de 

atividades que estão a eles associados. Sob o título de fan work, pesquisadores têm se 

dedicado a investigar as diferentes formas de trabalhos exercidos pelos fãs (TURK, 2014), 

trabalhos que, em alguns casos, resultam em diferentes produtos postos em circulação. De 

acordo com Sabotini (1999), trata-se de iniciativas que constituem o maior foco de 

discussão fora do texto principal, sendo dimensões valorizadas até pelo grau de artisticidade 

envolvido. São exemplos disso a criação de novas histórias e a edição de vídeos que 

retratem os personagens de uma trama, originando conteúdos que passam a ser consumidos 

(e muitas vezes reconhecidos e valorizados) por outros fãs.   

Alguns pesquisadores, contudo, criticam a compreensão dos fãs como agentes 

sociais cujos trabalhos envolvem necessariamente a produção de novos textos. Partindo de 

trabalhos de autores como Matt Hills (2005), notamos como o entendimento dos fãs não 

deve se restringir somente a essas atividades, entendendo que existem fãs que não operam 

dessa maneira, mas que se mantêm inseridos em dinâmicas e práticas sociais relacionadas 

aos fandoms. Ou seja: ao mesmo tempo em que há fãs que se envolvem em atividades como 

a criação e produção de vídeos, imagens e fanfics, há aqueles que se dedicam a trabalhos 

de outra ordem, a exemplo da busca e do consumo de produtos feitos dentro dessa lógica ‒ 

o que pode envolver, por exemplo, a realização de leituras, downloads, compartilhamentos 

                                                 
36 Tradução nossa para: While these models help us visualize a complex process, we already know that users 

don’t adhere permanently to any one of these roles and often behave in different ways within various 

communities.  
37 Tradução nossa para: Audiences are no longer merely cultivated as fans.  
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e expressão de pontos de vista acerca de conteúdos que estão relacionados ao produto de 

admiração.  

Optamos então por conceitualmente considerar o termo de modo 

ampliado para acolher tanto o fã apenas consumidor (e que pode ou não 

participar socialmente de fandoms) quanto aquele também produtor de 

conteúdos (que necessariamente participa ativamente de comunidades, 

criando produtos variados dentro deles). Acreditamos que é através da 

investigação destes atuantes em fandoms (seja na interação social, no 

consumo de produtos de fãs, na criação destes ou no gerenciamento mais 

amplo das ambiências digitais configuradoras dos fandoms) que podemos 

localizar e compreender o consumo e a produção da variedade de peças 

criadas por fãs em torno de seu objeto adorado (LESSA, 2017, p.59). 

 

 A partir dessas reflexões, destacamos também que o entendimento da noção de fãs 

não se reduz à produção e ao consumo de conteúdos por meio das mídias digitais. Há um 

conjunto de práticas que também têm sido historicamente relacionadas aos fãs, sem que, 

necessariamente, tenha as plataformas digitais como um suporte. Exemplos disso são os 

fãs de ficções seriadas televisivas que consomem conteúdos sobre os programas em jornais 

e revistas ou que se comunicam com a emissora ou com outros fãs por meio de cartas e 

telefonemas. Não entendemos, portanto, que a noção de fãs está articulada à dimensões 

como a internet ou, até mesmo, à participação. Contudo, para os fins desta pesquisa, são 

esses os fãs que interessam a este trabalho: aqueles que, em espaços oficiais ou não dos 

programas televisivos, se pré-dispõem a diferentes modalidades de trabalho a partir das 

plataformas digitais. 

Em meio aos produtos criados pelos fãs em espaços não oficiais, a exemplo de 

reproduções, articulações e desdobramentos de textos de propriedade das indústrias 

midiáticas, há diferentes tipos de reações das empresas: as que inibem e confrontam tais 

trabalhos e as que fomentam e dialogam com tais iniciativas. Já em espaços oficiais, temos 

assistido a um conjunto de possibilidades que estão sendo abertas para que os fãs possam 

participar de ações diversas, o que envolve uma participação que se dá em ambiências 

geridas por equipes das emissoras televisivas. Há aqui o investimento em chamadas para 

que as pessoas exerçam diferentes atividades, atividades essas estão alinhadas aos objetivos 

do projeto transmídia, como vimos nas modalidades de participação propostas por Fechine. 

Examinar iniciativas que articulem os esforços de fãs e os de profissionais das 

emissoras televisivas, a exemplo das ações de participação de um projeto transmídia 

televisivo, traz um olhar sobre as relações cada vez mais articuladas entre essas instâncias. 

Ao abrir espaços para que os fãs participem, abre-se também diferentes possibilidades sobre 
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como operar a partir dos trabalhos recebidos dos fãs. Abraçamos o entendimento de que 

esses atores não estão em exercícios isolados uns dos outros; em maior ou menor grau, com 

maior ou menor independência, há pontos de contato que estão reescrevendo as articulações 

possíveis entre os fãs e as organizações midiáticas.  

Em vez disso, os dois devem ser vistos como, pelo menos em parte, 

definidos e moldados por sua coexistência. Assim, como corporações de 

mídia implementam mídias digitais e sociais para criar novos tipos de 

relacionamentos e associações com fãs, deve-se considerar as formas de 

proximidade emergentes que isso possibilita e também como isso pode 

reformular a forma como abordamos o estudo de comunidades de fãs 

online38 (BERRIMAN, 2012, p.593).  

 

Em pesquisas sobre as mídias digitais, observamos que um dos focos tem sido o 

free labor (ANDREJEVIC, 2013; ANDREJEVIC, 2008; TERRANOVA, 2000) ou, como 

aqui traduzimos, o ‘trabalho gratuito’ envolvendo esses ambientes. Para Tiziana Terranova 

(2000), no contexto da economia digital, esses trabalhos se desenvolvem na relação com 

expansão das indústrias culturais e faz parte de um processo de experimentação econômica 

com a criação de valor monetário a partir de conhecimento/cultura/afeto. Neste contexto, 

ao se referir sobre as atividades dos fãs, Andrejevic (2008) também traz essa visão 

articulada, indicando que esses espaços de trabalho podem ser de satisfação pessoal e 

comunitária e de uma exploração econômica. Para o autor, trata-se de tentar compreender 

e elucidar as formas em que a atividade criativa e a exploração coexistem e se interpenetram 

dentro do contexto da economia online emergente − e “pensar nessas características juntas 

é crucial para qualquer abordagem crítica para o atual desenvolvimento da promessa de 

interatividade”39 (ANDREJEVIC, 2008, p.43). 

 

A internet que ajuda a promover a formação de comunidades de 

práticas em torno de programas de TV na era da comunidade de 

marketing de relacionamento é, como observa Fernback (2002, 11), 

um aparato de marketing cada vez mais valioso. A vantagem para 

os profissionais de marketing de comunidades on-line é que eles 

ajudam a criar lealdade a determinados produtos, servindo como 

fóruns para práticas de auto-divulgação que geram informações 

detalhadas sobre os consumidores. Como uma empresa citada por 

                                                 
38 Tradução nossa para: Instead the two must be seen as, at least in part, defined and shaped by their 

coexistence. Thus, as media corporations deploy digital and social media to create new kinds of relationships 

and associations with fans, consideration must be given to the forms of emerging proximity that this enables 

and also how this might re-shape the way we approach the study of online fan communities.  
39 Tradução nossa para: Thinking of these characteristics together is crucial to any critical approach to the 

current deployment of the promise of interactivity. 
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Fernback coloca, o desenvolvimento sistemático de sites 

relacionados a produtos representa "uma tendência para a 

transformação de comunidades eletrônicas específicas em fóruns 

estabelecidos, que impulsionam a inovação de produtos e 

contribuem para os lucros" (ANDREJEVIC, 2008, p.43).40 

 

Para Scott (2009), a partir de iniciativas como a produção de conteúdo em sites 

oficiais, os produtores de mídia têm associado imperativos comerciais a uma adoção 

calculada de elementos como o senso de comunidade dos fãs e a promessa de participação. 

Consideramos, assim, que há uma lógica de intercâmbio entre empresas e fãs, lógica que 

pauta os trabalhos que são feitos por esse público e que atendem aos interesses comerciais 

de diferentes organizações41. Compreendemos aqui que não se trataria, portanto, de uma 

perspectiva de perdas e ganhos, mas de uma relação que é construída com base em 

interesses mútuos, ainda que diferentes entre si. Se as empresas ganhariam vantagens 

comerciais em trabalhos que estão sendo feitos pelos fãs, ampliando a circulação e o 

interesse em torno de produtos televisivos, os fãs também ganhariam benefícios a partir 

dos trabalhos realizados, como visibilidade e reconhecimento para si mesmos e entre os 

seus pares.  

Em meio aos conteúdos multiplataforma feitos pelo e/ou para o público 42 , as 

oportunidades para o universo corporativo têm sido indicadas a partir de olhares diversos, 

a exemplo de: os fãs também tomarem parte no papel de deixar os programas interessantes 

para eles mesmos (ANDREJEVIC, 2008); atender às demandas de um público ativo que já 

espera poder participar, opinar e sugerir a trajetória de uma história (BIEGING, 2013); a 

possibilidade de, em meio à realização de ações combinadas, de atingir nichos de mercado, 

localizados remotamente (MASSAROLO, 2013); a realização de ações transmídia que 

trazem oportunidades comerciais (MEDEIROS; GONTIJO, 2013); o potencial de 

autorreferencialidade referente a programas de uma mesma emissora (BACCEGA et al, 

2013); o potencial de consumidores produtivos para pesquisas de opinião e produção de 

                                                 
40 Tradução nossa para: The internet helping to promote the formation of communities of practice around TV 

shows in the era of relationship marketing community is, as Fernback (2002, 11) notes, an increasingly 

valuable marketing apparatus. The advantage to marketers of online communities is that they help build 

allegiance to particular products, serving as forums for practices of self-disclosure that generate detailed 

information about consumers. As one company quoted by Fernback puts it, the systematic development of 

product-related sites represents “a trend toward the transformation of ad hoc e-communities into established 

forums that drive product innovation and contribute to profits”. 
41 Em um capítulo de um dos livros do Obitel Brasil, Lopes e Mungioli (2015) afirmam que “o engajamento 

dos fãs, graças à possibilidade de a internet não apenas unir, mas também fazer com que o fruto do trabalho 

apareça e retorne aos produtores, tornou-se uma das estratégias de comunicação mais utilizadas no mercado 

(Andrejevic, 2008)” (LOPES; MUNGIOLI, 2015, p.21). 
42 Dentro do qual estão também os fãs, que destacamos nesta pesquisa. 
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conhecimento e inovação (MAZETTI, 2009), a busca por conferir uma roupagem mais 

contemporânea a formatos e gêneros midiáticos mais tradicionais, preservando sua 

relevância em tempos de convergência e transmidiação (BACCEGA et al, 2013), a 

possibilidade de monetizar produtos criados pelos fãs (SOUZA et al, 2015) etc.  

Neste contexto, os públicos (e, por vezes, especificamente os fãs) têm sido 

apontados como uma forma de coleta de dados que servem a diferentes setores dentro das 

empresas, configurando-se como uma fonte de pesquisa e, como afirma Lopes e Mungioli 

(2011), “[...] saber o que os fãs fazem, falam e pensam torna-se um conhecimento 

estratégico tanto para os produtores da mídia quanto para os investigadores da comunicação 

[...]” (LOPES; MUNGIOLI, 2011, p.248). Ao tratar das mídias sociais como instrumentos 

de participação do espectador em programas televisivos, há também o entendimento de que 

Ao explorar essas ferramentas próprias da internet de modo a fomentar 
uma maior interação do espectador com o programa, seus produtores 
passaram a criar canais e processos específicos que possibilitem, por 
exemplo, o envio de comentários, sugestões, opiniões e perguntas, 
permitindo que as equipes de produção acompanhem, em tempo real, 

manifestações diversas do público acerca dos conteúdos exibidos, 
podendo utilizá-los para reorientar sua produção em função das 
expectativas da audiência ou mesmo inseri-los como parte da atração, 
valorizando, com isso, a identificação do público com o programa 
(BELDA; GALMONAR, 2014, p.98). 

 

 Ao aproximar fãs e empresas, outro ponto comumente abordado no campo 

acadêmico são as tensões presentes entre essas duas instâncias. Se, por um lado, há 

reflexões sobre como os trabalhos dos fãs trazem benefícios para as empresas, por outro, 

sabe-se que os interesses e as práticas de ambos os grupos podem colidir. Ou seja: nem 

sempre as operações tecidas pelos fãs estão alinhadas às intencionalidades das 

organizações. Isso pode ser visto quando os fãs, por exemplo, destacam os erros cometidos 

pelos realizadores ao longo da construção dos capítulos. São dimensões que podem trazer 

repercussões negativas ao produto televisivo, o que, portanto, é destoante dos interesses 

dos responsáveis pelo programa.  

E isso não é algo esperado somente daqueles que não são fãs. De acordo com 

Jenkins (1992), o lugar dos fãs não é provido somente de fascinação e adoração, mas 

também pode envolver frustração e antagonismo. Se um fã se decepciona com os rumos da 

trama, por exemplo, há aqui a possibilidade de ele expressar tal insatisfação, tecendo 

comentários em seus grupos sociais, de maneira pública ou privada, sobre as escolhas com 
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as quais não está satisfeito. A manifestação de duras críticas aos rumos tomados nos 

capítulos, portanto, também podem ser associadas a práticas de fãs, o que nos leva à 

compreensão de que os fãs não se expressam necessariamente apenas de maneira positiva 

sobre os programas de sua admiração.  

Da mesma forma, apesar de ter nos fãs a parcela do público pré-disposta a se 

envolver nas ações de participação de um projeto transmídia de ficções seriadas televisivas, 

não são somente os fãs que se mobilizam em meio a estratégias transmídia. A partir de 

pesquisa realizada por Fechine e Lima (2018), houve a indicação de que há outros atores 

envolvidos: os “anti-fãs”, “espectadores casuais” e “não espectadores”. Nesse trabalho, 

Fechine e Lima (2018) afirmam que tais atores definem seus papéis geralmente em relação 

à atuação e ao “trabalho” dos fãs em uma ação da produção, razão pela qual, “[...] o papel 

do fã é tão fundamental na estratégia e não há como deixar de identificá-lo como o 

destinatário das ações transmídias” (FECHINE; LIMA; 2018, p.14).  

Reconhecendo a multiplicidade de práticas e pré-disposições dos fãs, destacamos 

como a participação dos fãs constitui uma condição incerta para as empresas televisivas. 

Não há uma garantia de que os fãs se comportem e se expressem conforme os objetivos do 

projeto transmídia, o que acaba colocando questões para os profissionais envolvidos nas 

ações abertas à participação dos fãs. Há aqui a construção do fã como alguém que, ao 

mesmo tempo que aprecia um determinado conteúdo televisivo, também constitui, em 

alguma medida, uma dúvida sobre os modos como vai operar. Vista por essa perspectiva, 

a abertura de espaços oficiais para a participação dos fãs sinaliza desafios para os 

profissionais das emissoras televisivas, situação que pode ser ainda mais desafiadora 

levando em consideração a forte capacidade de engajamento e mobilização presente em 

parte desses fãs.  

Compreendendo que os trabalhos dos fãs estejam sendo trazidos para ambiência 

empresarial, é natural assumir que eventuais divergências com os fãs possam remeter à 

noção de conflitos em ambientes corporativos − entendimento que contribui para a 

compreensão de como as ações de participação estão organizadas para receber as 

intervenções dos fãs. Após referir-se a trabalhos que trazem compreensões sobre os 

conflitos nas relações de trabalho43, Melo (1984) destaca “[...] a concepção do conflito 

definindo uma situação onde os atores sociais, visando a fins opostos, aderem a valores 

                                                 
43 A autora utiliza como referências autores como Dahrendorf (1972), Touraine (1973), Touzard (1979), 

Crozier e Friedberg (1977), Reynaud, (1979) e Erbes-Seguin (1980).  
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antagônicos ou possuem interesses divergentes” (MELO, 1984, p.12). Além disso, o 

conflito não se constitui apenas a partir do que é declarado, exposto abertamente, o que 

convida pesquisas para uma definição de conflito que leve em consideração os diversos 

aspectos de sua manifestação:  

Assim, a definição prática implica a concepção do conflito designando 
todas as situações que revelam o desacordo, a divergência de interesses 
ou a oposição de objetivos dos atores sociais na ação coletiva, causando 
uma ação/reação determinada, provocando um bloqueio dos mecanismos 

normais de regulação ou da escolha de uma ação pelos atores sociais, seja 
individualmente, seja coletivamente (MELO, 1984, p.12).  

As instituições de trabalho, assim como em outros âmbitos da vida social, se 

configuram como espaços em que a pluralidade de atores pode se reverter em divergências 

e atritos entre eles. “Os conflitos nas relações de trabalho existem sempre, na medida em 

que uma hierarquia existe, os papéis sociais são diferenciados e principalmente onde a 

repartição do poder é desigual” (MELO, 1984, p.11). Do entendimento dos conflitos, as 

organizações têm empreendido esforços para que eles sejam gerenciados por meio de 

diferentes técnicas, práticas e processos. A gestão dessas divergências se constitui, assim, 

como uma preocupação do âmbito empresarial de preservar seus objetivos e interesses, 

atuando no desenvolvimento de estratégias que possam preservar a organização de 

eventuais riscos advindos de atritos entre os atores sociais que estão operando em conjunto, 

o que demanda uma lógica de regulação dessas relações.  

Assim, ao abrir espaços para a participação dos fãs, profissionais das emissoras 

televisivas assumem o desafio de receber os trabalhos advindos desse público, que, como 

vimos, pode assumir práticas e interesses que conflitem com o desejado pelo projeto 

transmídia. Há nesta pesquisa, portanto, o esforço de compreender as ações de participação 

como uma janela de aproximação entre lógicas das empresas televisivas, por meio dos 

projetos transmídia, e dos fãs, por meio das modalidades de trabalho às quais se dispõem – 

sinalizando uma aproximação que também abre espaço para reconhecer, a partir das 

reflexões colocadas por alguns autores, as relações de poder aí existentes. 

Ao examinarmos alguns trabalhos que tratam da aproximação dos públicos e de 

profissionais das indústrias de mídia, observamos a importância de não desconsiderar que 

há relações de poder pautando tal avizinhamento. Em estudo sobre a série televisiva Treme 

(HBO, 2010-2013), Mayer (2017) destaca as relações de poder que estão presentes nos 

processos da produção dos meios de comunicação de massa, indicando que, ao mesmo 
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tempo em que há aproximações com o público, há também barreiras que estão presentes 

nesse percurso. Nos contextos cotidianos, a autora sinaliza a distinção entre produtores e 

audiências e as hierarquias que organizam cada um desses grupos, o que reforça, conforme 

ela afirma, as relações sociais de status e marginalização44. De acordo com a autora, “[...] 

as indústrias de mídia fazem distinções entre produtores e audiências. Elas estão inscritas 

nas leis de contratos, propriedade e privacidade para não mencionar as divisões de trabalho 

dentro das próprias organizações” (MAYER, 2017, p.52).  

Outro trabalho que também fala sobre as relações de poder e que traz contribuições 

para este trabalho é o de Nico Carpentier (2012). De acordo com o autor, tal dimensão é 

parte constitutiva da própria definição de participação e não costuma ser destacada em 

alguns trabalhos em curso. Neste sentido, ele indica que a participação está também sendo 

associada à acesso e interação, a exemplo de práticas da audiência como surfar na web e 

apertar botões que iniciam funcionalidades interativas da televisão digital, o que alarga a 

noção de participação de maneira que a conexão com o componente de poder acaba ficando 

pouco clara. Consideramos que tais reflexões, para os propósitos desta tese, possibilitam 

ver as ações de participação em projetos transmídia como iniciativas que, em dialogam com 

diferentes posições e interesses, envolvendo não só a empresa em que essas iniciativas estão 

sendo construídas45, mas também um olhar para os fãs, tomados aqui como os participantes 

dessas ações.   

Em meio a esse contexto, como destacaremos a seguir, observa-se também que abrir 

espaços para os trabalhos dos fãs está associado a um conjunto de desafios, desafios que 

remetem também às colaborações e às intervenções do próprio público, que estão 

marcadas, como colocam Fechine e coautores (2015), pelo “[...] acaso e o contingente que 

lhes são inerentes” (FECHINE et al, 2015, p.328). São reflexões que abrem espaço para 

refletir sobre como esse cenário dialoga com as formas de organizar as ações de 

participação em projeto transmídia televisivo, o que é indicativo da aproximação que está 

                                                 
44 Para mais informações sobre o tema produção televisiva, recomendamos a leitura de outros trabalhos da 

autora, como Mayer (2011).  
45 Apesar de esta tese não investigar os processos de criação e produção das ações de participação, tomamos 

que as reflexões apresentadas por Carpentier (2012) trazem contribuições para compreender também os 

processos internos de decisões quanto às iniciativas lançadas por emissoras televisivas para os fãs – 

perspectiva que, para estudos que tenham esse foco, pode contribuir para a investigação de processos internos 

da organização. 
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sendo construída com os fãs por meio dessas iniciativas – tema sobre o qual traremos 

reflexões a seguir. 

 

1.3 Ações de participação: das permissões às regulações 

  

Pensar a aproximação entre as emissoras e os fãs significa pensar em produtores e 

consumidores que podem ser agora vistos como participantes que interagem uns com os 

outros, de acordo com um novo conjunto de regras que ninguém ainda entende por 

completo (JENKINS, 2008). Assume-se, aqui, que “as regras” referidas por Jenkins podem 

ser associadas também ao encontro de duas lógicas, a dos fãs e as das emissoras televisivas, 

o que traz, como visto no tópico anterior, desafios para as empresas.  

A partir das reflexões trazidas nesta pesquisa, consideramos que as possibilidades 

de participação presentes em um projeto transmídia televisivo são, assim, construídas a 

partir de estratégias que estejam atentas aos desafios de receber trabalhos dos fãs. Trata-se 

de uma articulação para balancear os interesses em jogo, operação que remete às palavras 

de Jenkins de que “o maior desafio ainda está em curso: é negociar os termos dessa 

participação”46. Discorrendo sobre como as estratégias multiplataforma contemporâneas 

têm acelerado encontros entre audiências, textos televisivos e as esferas produtivas, Derek 

Johnson (2007) indica como isso expande o texto e as suas formas de produção, o que está 

diretamente articulado a esforços para gerenciar conflitos potenciais de interesses que 

emergem do encontro entre a produção e consumo.  

 

Eu defendo que as instituições de produção trabalham simultaneamente 

para gerenciar as proximidades dos fãs e colocá-las sob controle 

industrial. Quando a entrada do público na produção e no texto conduz 

com sucesso o consumo, aumentando o interesse por esses domínios, isso 

cria simultaneamente novos desafios para a indústria, forçando-a a 

negociar abismos entre os interesses da audiência e os seus próprios. A 

proximidade das audiências aos textos e sua produção convida a um 

conflito de interesses entre as forças de fãs e as forças industriais, 

acelerando o potencial de relações antagônicas entre as duas forças. A 

indústria, portanto, tem trabalhado para inovar novas estratégias para 

                                                 
46  Entrevista concedida à revista Época Negócios. Disponível em: 

http://epocanegocios.globo.com/Revista/Common/0,,ERT23723-16382,00.html. Acesso em 28/06/2018.  
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gerenciar e disciplinar o público que eles tentam alcançar (JOHNSON, 

2007, p.74).47  

  

 Os processos de ajustamento dos conflitos não são novos; são associados a todas as 

estruturas sociais organizadas. Aqui, entendemos que não se trata de uma dinâmica que se 

encerra, mas que permanece em desenvolvimento. “O papel da regulação do conflito é o 

de manter um equilíbrio e o de assegurar o funcionamento de um sistema complexo, que 

subentende a existência contínua de antagonismos de interesses nas estruturas sociais” 

(MELO, 1984, p.12). Conforme apresentado no tópico anterior desta pesquisa, 

reconhecendo que as ações de participação trazem trabalhos dos fãs para as empresas, 

tomamos que a manutenção das ‘relações de trabalho’, ainda que não sejam formais, 

também abrem espaço para tais processos de regulação.  

Reconhecer a lógica da regulação é reconhecer que a relação entre as partes 

envolvidas permanece desigual. Ao convidar os fãs para participar, são profissionais da 

empresa que avaliam e decidem como articular os diferentes interesses em jogo. Há aqui 

um contexto em que as empresas estabelecem o que elas percebem ser “[...] um nível 

produtivo de distância e proximidade entre eles e as comunidades de fãs”48 (BERRIMAN, 

2012, p.576), o que também pode influenciar os modos como as intervenções dos fãs são 

feitas nos espaços geridos pelas emissoras televisivas. Para Johnson (2007), a audiência é 

convidada para entrar, mas pressionada para atuar conforme as regras da casa, sinalizando, 

assim, que limites estão sendo colocados para o público.   

Neste percurso, destacamos as contribuições da noção de dispositivo midiático de 

participação, proposição apresentada em trabalhos envolvendo Fechine e coautores (2015), 

Fechine e Moreira (2015; 2016) e Moreira (2016), que traz insumos para refletir sobre as 

ações de participação que se dão a partir de projetos transmídia, reconhecendo aqui que há 

condicionamentos à participação que se dá nesses espaços. Não se trata aqui de pensar 

                                                 
47 Tradução nossa para: I argue that production institutions simultaneously work to manage fan proximities 

and bring them under industrial control. When the entrance of the audience into production and the text does 

successfully drive consumption by increasing interest in those realms, it simultaneously creates new 

challenges for the industry by forcing it to negotiate gulfs between audience interests and its own. The 

proximity of audiences to texts and their production invites conflict of interest between fan and industrial 

forces, accelerating the potential for antagonistic relationships between the two forces. The industry, 

therefore, has labored to innovate new strategies for managing and disciplining the audience that they bid 

enter.  

48  Tradução nossa para: [...] a ‘productive’ level of distance or closeness between themselves and fan 

communities.  
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apenas configurações técnicas que são próprias a qualquer plataforma da ambiência digital. 

Estamos chamando a atenção, conforme mostraremos a seguir, para um conjunto de 

escolhas que estão sendo tomadas para modelar as intervenções dos fãs. 

A partir de trabalhos de Michael Focault (2001, 2008, 2009), Fechine e Moreira 

(2016) trouxeram a noção de dispositivo como uma chave teórica para aplicar no estudo 

das estratégias e práticas interacionais transmídias, indicando dispositivo como “[...] aquilo 

em que e por meio do qual se realiza uma atividade de governo, ou seja, diz respeito aos 

meios pelos quais se governa” (FECHINE; MOREIRA, 2016, p.28). Os autores também 

recorreram ao filósofo francês Agamben (2009), indicando que ele deu mais amplitude a 

essa compreensão, descrevendo o dispositivo como “qualquer coisa que tenha de algum 

modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 

assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” 

(AGAMBEN, 2009, p.40 apud FECHINE; MOREIRA, 2016, p.28).  

Partindo dessas reflexões como base, Fechine e Moreira (2016) sinalizam como os 

modos como o público interage com um projeto transmídia estão associados a regulações. 

Há, assim, o que os autores chamaram de dispositivo midiático de participação, expressão 

que, no que tange ao desenvolvimento de um projeto transmídia, “[...] designa as condições, 

os mecanismos e os procedimentos técnico-expressivos por meio dos quais se busca 

governar o agenciamento e a participação dos agentes frente aos conteúdos transmídias” 

(FECHINE; MOREIRA, 2016, p.30), sendo “[...] a partir dele que se estabelece a interação 

com o consumidor” (MOREIRA, 2016, p.59).  

No caso específico das ações transmídias, essas condições correspondem 

aos valores e apelos da própria cultura participativa. Podemos considerar 

como mecanismos todos os meios pelos quais são possibilitados e 

regulados os agenciamentos do público no projeto. Os procedimentos 

técnico-expressivos, por sua vez, podem ser identificados ao emprego de 

determinados aparatos tecnológicos em conformidade com as 

características da mídia que rege o projeto (FECHINE et al, 2015, p.327). 

Neste cenário, reforça-se a necessidade de aprimorar os modos de regular a 

participação do público, de maneira que as pessoas não se desmotivem em um ambiente 

regulado e permeado por sanções. Relembrando as palavras de Foucault (2008), Fechine e 

coautores assinalam que “[...] um dispositivo de segurança só poderá funcionar bem [...] 

justamente se lhe for dado certa coisa que é a liberdade” (FOUCAULT, 2008, p.63 apud 

FECHINE et al, 2015, p.330).  
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Entendendo as iniciativas das emissoras como tributárias dessas transações, os 

modos como o público participa dos conteúdos estão sujeitos a diferentes tipos de 

permissões e regulações, o que remete à ideia de que “a indústria, portanto, tem trabalhado 

para inovar em novas estratégias para gerenciar e disciplinar a audiência que eles pedem 

para entrar”49 (JOHNSON, 2007, p.74). É dessa articulação entre permissões e regulações 

que se constrói a arquitetura na qual os fãs operam nos espaços oficiais das emissoras 

televisivas, colocando condições para as intervenções desse público. Argumentamos, 

assim, que há um conjunto de estratégias que atuam como uma espécie de espinha dorsal 

das ações de participação, abrindo estradas e, ao mesmo tempo, estabelecendo fronteiras ‒ 

determinando, portanto, caminhos possíveis para aqueles que percorrem esses espaços. “É 

justamente o dispositivo midiático de participação que, por meio de sua operação, faz de 

cada sujeito um certo participante, um participante que se faz participante porque o próprio 

dispositivo permite ou possibilita” (FECHINE et al, 2015, p. 328-329).  

Os dispositivos acionam um universo interacional que depende, conforme indicam 

Fechine e coautores (2015), não só de um conjunto de “regras”, mas das materialidades que 

eles assumem e das características dos agentes. Partindo desses pilares, que não foram 

extensivamente debatidos até então nos trabalhos dos autores, buscamos reflexões 

adicionais, que possam contribuir para o objetivo desta pesquisa. Primeiramente, 

recorremos a Albuquerque e Ferreira (2001). A partir de trabalhos de autores que 

discorreram sobre a temática 50 , os autores indicam “[...] regras como estímulos 

antecedentes que podem descrever contingências, isto é, que podem descrever o 

comportamento a ser emitido, as condições sob as quais ele deve ser emitido e suas 

prováveis conseqüências” (ALBUQUERQUE; FERREIRA, 2001, p.143). Essa definição 

autoriza, conforme sinalizam, que diferentes formatações possam se encaixar sob o guarda-

chuva das regras, a exemplo de instruções, avisos, conselhos, ordens e leis, compondo 

elementos que podem sinalizar contingências.  

É nesse contexto que se inscrevem os direcionamentos que indicam a forma como 

se autoriza ou não a intervenção dos fãs, conformando, assim, as possibilidades de 

participação que estão sendo ofertadas para esse público. Observar aspectos como 

                                                 
49 Tradução nossa para: The industry, therefore, has labored to innovate new strategies for managing and 

disciplining the audience that they bid enter. 
50 O autor destacou, para a apresentação do entendimento de ‘regras’, os trabalhos de autores como Baron e 

Galizio (1983), Galizio (1979), Joyce e Chase (1990), Schlinger e Blakely (1987) e Skinner (1980, 1982).   
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regulamentos e orientações presentes nessas ações, por exemplo, contribui para a 

compreensão do que está sendo feito para permitir e, ao mesmo tempo, controlar a 

participação dos fãs. Neste contexto, argumentamos que as regras constituem, assim, 

marcas expressivas que, ao serem apresentadas de modo regular, são indicativas de 

cuidados que estão sendo tomados nos modos como as ações de participação estão 

organizadas para receber os trabalhos dos fãs.  

Tomamos, assim, as regras como uma dimensão associada às materialidades nas 

quais se inscrevem as ações de participação. Para Fechine e Moreira (2016), no projeto 

transmídia, a materialidade pode ser associada “[...] a todos os aparatos e às situações nos 

quais é proposta uma participação ‘regrada’ do público” (FECHINE; MOREIRA, 2016, 

p.31), materialidade que, a partir de um exame realizado por Moreira (2016)51 , “[...] 

depende das tecnologias (TV, computador, laptop, tablet, smartphone) e também dos 

espaços configurados pela emissora para que esses discursos de estímulo à participação 

sejam possíveis” (MOREIRA, 2016, p.60). Consideramos que, na proposta desta pesquisa, 

tais materialidades envolvem também às possibilidades técnicas, visuais, sonoras e verbais 

que são presentes nas mídias digitais, possibilidades essas que são estrategicamente 

operadas pelos profissionais responsáveis pelas ações de participação. Trata-se das formas 

expressivas que trazem aberturas e limites para a comunicação e para as formas de 

relacionamento com um público.  

Ao refletir sobre o tema, Fechine e coautores (2015) afirmam que “todo dispositivo 

pressupõe, portanto, uma dimensão de controle, ditada pelas regras e limites estabelecidos 

pelo seu criador, e outra dimensão de abertura determinada pelas possibilidades de atuação 

e de interação entre os seus agentes (participantes convidados, atores, equipe técnica etc.)” 

(FECHINE et al, 2015, p.326). Há, assim, uma referência aos agentes sociais que estão 

presentes nas ações de participação, que, como vimos, promove uma aproximação entre os 

profissionais das emissoras televisivas e os fãs. Observa-se, portanto, como as permissões 

e regulações presentes são articuladas ao contexto produtivo em que se insere, contexto em 

que o dispositivo midiático de participação é concebido e executado.  

                                                 
51 Tal afirmação se baseia na indicação do autor de que “a materialidade dos dispositivos midiáticos de 

participação na TV Globo está nas plataformas criadas pela emissora de estímulo à participação” 

(MOREIRA, 2016, p. 59). 
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Esses apontamentos remetem às reflexões feitas por Melo (1984), quando ela afirma 

que a natureza e a extensão da regulação “[...] dependem das características das situações 

em que elas se dão” (MELO, 1984, p.12) e que “os processos de regulação são provisórios. 

Eles dependem das relações existentes nos contextos social, institucional e organizacional 

e são naturalmente adaptados às características dos grupos envolvidos” (MELO, 1984, 

p.12). Compreendemos, assim, que as indústrias de mídia não são apenas instituições 

corporativas, mas um espaço formado por comunidades sociais que também estão 

envolvidas em processos simbólicos e práticas coletivas (CALDWELL, 2008).  

Assim, ao compreender as ações de participação de um projeto transmídia como 

uma articulação de trabalhos, destacamos que olhar para as permissões e regulações que 

são colocadas nessas ações são um indicativo não só da atenção aos trabalhos a serem feitos 

pelos fãs. As permissões e regulações se mostram um indicativo também das decisões que 

os profissionais das empresas televisivas têm tomado para receber trabalhos advindos de 

pessoas externas à organização. Tratam-se de decisões que estão sendo tomadas dentro de 

uma lógica em que a convergência midiática tem afetado não só os conteúdos midiáticos, 

mas as relações entre produção e consumo. Altera-se, assim, o contexto em que as 

emissoras televisivas operam, o que se reflete no conjunto de responsabilidades e rotinas 

dos profissionais que atuam nesta ambiência.   

Com base nessas reflexões, tomamos a noção de dispositivo midiático de 

participação como uma noção que põe em contato perspectivas que, vistas em conjunto, 

contribuem para o entendimento das formas de trazer trabalhos dos fãs para os espaços 

oficiais das ficções seriadas televisivas. Entendemos, assim, o dispositivo midiático de 

participação é uma base possível para dois diálogos. Um deles é a articulação entre o texto 

(regras e materialidades expressas em diferentes plataformas e dispositivos) e o contexto 

(características e situações dos diferentes agentes sociais), compreendendo que a ‘liberdade 

controlada’ manifesta nas iniciativas lançadas é reflexo também de diferentes 

circunstâncias de criação e produção da equipe de profissionais envolvida no projeto 

transmídia. Da mesma forma, defendemos que tal conceito também articula os fãs e os 

profissionais das emissoras televisivas (os diferentes agentes sociais envolvidos), 

reconhecendo que, nas ações de participação, há condições para a aproximação dos 

trabalhos realizados por ambas as instâncias.   

Apesar de muitos trabalhos reconhecerem a existência de confluências e tensões 

entre os interesses das emissoras televisivas e os dos fãs das ficções seriadas televisivas, o 
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que é de grande importância para o campo de estudos da televisão, observa-se que, no 

Brasil, foram poucas as contribuições que tratam sobre como os projetos transmídia que 

estimulam a participação dos fãs conformam conteúdos marcados por diferentes tipos de 

autorizações e controles para a participação dos fãs. Dos trabalhos que trataram do tema, 

mapeamos não só as contribuições de Fechine e Moreira (2016), e Fechine e coautores 

(2015) sobre o Dispositivo Midiático de Participação, mas também a tese de doutorado e 

um outro artigo feito por Moreira, em 2015 e 2016, respectivamente. Notamos que os 

materiais se dedicaram à apresentação dessa construção teórica, utilizando diferentes 

elementos das ações de participação para destacar como tal dispositivo se manifesta.  

Neste contexto, o que vemos é uma escassez de trabalhos no campo acadêmico, 

investigando, por exemplo, como as diferentes possibilidades de participação dos fãs, 

ofertadas a partir de projetos transmídia das ficções seriadas televisivas, manifestam essa 

articulação entre permissões e regulações. Há também uma carência de trabalhos que 

associem tais ações de participação com os profissionais nelas envolvidos, destacando o 

lugar da equipe por meio das operações a eles atribuídas. Partir de abordagens como essas, 

que são abraçadas nesta pesquisa, contribui para o entendimento não só de novas 

experiências que estão sendo propostas para os fãs, mas também dos modos como as ações 

de participação de um projeto transmídia televisivo estão organizadas para a produção e a 

incorporação dos trabalhos dos fãs.  

Para tanto, temos as ações de participação do projeto transmídia de Malhação 

Sonhos (Rede Globo) como objeto de estudo. Reconhecendo a articulação dessas ações 

com o contexto produtivo em que elas se inserem, lançamos a seguir um olhar para a Rede 

Globo e para a aproximação que a emissora tem feito entre as ficções seriadas televisivas e 

a participação dos fãs por meio das mídias digitais – com destaque para o caso de 

Malhação. A partir das experiências sinalizadas e, no caso de Malhação Sonhos, da 

configuração da equipe envolvida nas ações de participação, defendemos aqui, contribui-

se para o exame proposto por esta pesquisa: são dados que, ao destacarem elementos do 

contexto em que essas iniciativas se inserem, contribuem para o entendimento dos modos 

como as ações de participação do projeto transmídia de Malhação Sonhos estão 

organizadas para a produção e a incorporação dos trabalhos dos fãs.   
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2. REDE GLOBO E FICÇÕES SERIADAS TELEVISIVAS: O 

LUGAR DA PARTICIPAÇÃO DOS FÃS  

 

Basta entrar em casa para perceber: já faz algum tempo que acompanhar ficções 

seriadas televisivas não se limita mais aos sofás da sala. Seja para assistir aos capítulos ou 

episódios, seja para consumir ou participar de conteúdos complementares dos programas, 

sabemos o quanto a presença de múltiplas telas passa a fazer parte do cotidiano de uma 

parcela do público. Reconhecendo esse cenário, tomamos, assim, os conteúdos televisivos 

como indicativos das modificações que as indústrias de mídia têm vivenciado nos últimos 

anos com os ambientes digitais. São transformações que impactam a sua estrutura e o seu 

funcionamento, trazendo reflexos nos número de canais e plataformas de distribuição, na 

inovação em formatos e modelos de negócios, e nos próprios modos de relacionamento 

com a audiência (García-Avilés, 2012), tema que abraçamos nesta pesquisa.  

As redes abertas brasileiras de televisão estão dentro deste contexto e têm passado por 

desafios que estão além da própria concorrência direta entre elas. É o que acontece quando 

se observa os hábitos de muitos brasileiros de assistir a programas televisivos por meio de 

downloads ou de se depararem cada vez mais com um número maior de conteúdos 

audiovisuais disponíveis nas mídias sociais, onde o YouTube exerce um papel de destaque. 

Em paralelo a isso, há a inserção de novos players neste mercado. O Netflix, por exemplo, 

assume a dianteira mundial no que tange aos serviços de vídeo sob demanda (VODs), 

oferecendo um grande número de filmes, séries, desenhos e documentários, parte deles, 

inclusive, como uma produção própria da empresa. Há nesses casos uma atenção a um 

público que cada vez mais consome conteúdos com liberdade de telas, dias e horários, o 

que abre espaços para práticas como o "binge watching", referindo-se ao consumo 

sequencial de vários episódios ou capítulos de uma obra.  

Neste cenário, as redes abertas de televisão têm se reinventado no Brasil, ainda que 

com diferentes ações e velocidades. A partir da observação da presença online das 

emissoras que investem em ficções seriadas televisivas, como Rede Globo, Record, Band 

e SBT, o que observamos é que todas têm investido em conteúdos para a internet, nos sites 

institucionais e/ou nas mídias sociais, produzindo conteúdos exclusivos ou não para esses 

ambientes. Como um exemplo das práticas identificadas, citamos os esforços que o SBT 
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tem dedicado ao YouTube: de acordo com dados divulgados pela empresa52, no total, a 

emissora possui mais de 30 milhões de inscritos nos canais que integram a presença da 

emissora neste site, da teledramaturgia ou não. “Nossa estratégia é a de disponibilizar todo 

conteúdo produzido e coproduzido por nós no YouTube e plataformas próprias, permitindo 

que nossa audiência possa acessar sempre que quiser, quando quiser e através de qualquer 

dispositivo ou ponto de contato”, afirmou Rodrigo Navarro Marti, diretor multiplataforma 

do SBT53, num discurso sobre uso de novas plataformas que é comum aos que estão sendo 

adotados por outras emissoras, como Band54 e Record55.  

As mudanças também estão ocorrendo na Rede Globo, que apresenta uma 

conjuntura favorável à realização de projetos em meio às transformações vividas pelo 

ecossistema midiático. A emissora, destaque há décadas na teledramaturgia nacional, 

define-se em site institucional 56  como ‘reconhecida pelo alto padrão de qualidade’ e 

‘pautada pelo pioneirismo e inovação’. Trata-se, aqui, de um conjunto de pilares que não 

só sustenta a presença da emissora em premiações internacionais, como se verá adiante, 

mas também de atributos que são constantemente mencionados quando seus executivos se 

referem às iniciativas que envolvem as mídias digitais, marca atual de toda a sua 

programação 57 . Há também um forte poder econômico em jogo: apesar de não se 

pronunciar sobre números comerciais, sabe-se que hoje a emissora constitui uma das 

maiores rede de televisão comercial do mundo e faz parte de um dos maiores 

conglomerados de mídia e comunicação do Brasil e da América Latina, o Grupo Globo.   

                                                 
52  Disponível em: https://www.sbt.com.br/variedades/sbt-na-web/fiquepordentro/101622-sbt-alcanca-a-

marca-de-30-milhoes-de-inscritos-no-youtube. Acesso em 25/11/2019.  
53 Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2017/11/22/com-46-canais-no-youtube-

sbt-ve-seguidores-como-audiencia.html. Acesso em 01/06/2018.   
54  “Estamos sempre buscando a excelência na área comercial, com foco em atendimento, pesquisa e 

planejamento. Somos a emissora que vem se diferenciando por conseguir de forma consistente a integração 

do on e o offline. O nosso principal desafio é entregar o conteúdo que produzimos nas diversas plataformas, 

com o aproveitamento das marcas e anunciantes. Essas soluções integradas, com exposição nas diversas 

plataformas, estão cada vez mais no nosso foco”, afirma Sergio Sitchin, diretor comercial da Band. 

Disponível em http://propmark.com.br/midia/band-se-posiciona-como-produtora-de-conteudo. Acesso em 

01/06/2018.   
55 “A criação da Record HUB visa ressaltar o protagonismo de nossa área de conteúdo, criando uma real 

integração entre o on e off-line em suas mais diversas formas de distribuição e engajamento de nossa 

audiência”, afirma Antonio Guerreiro em referência à Superintendência de Estratégia Multiplataforma, por 

ele comandada.  Disponível em: https://recordtv.r7.com/2015/11/16/record-cria-record-hub-

superintendencia-de-estrategia-multiplataforma/. Acesso em 01/06/2018. 
56 Disponível em: http://grupoglobo.globo.com/quem-somos/. Acesso em 30/12/2019.  
57 Sobre as mídias digitais, o Grupo Globo informa que “todas as empresas do Grupo Globo têm atuação no 

ambiente digital e são responsáveis pela extensão de suas marcas e produtos, e interação com sua audiência”. 

Disponível em: http://grupoglobo.globo.com/quem-somos/. Acesso em: 09/01/2020.  
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No centro dos investimentos mais recentes em mídias digitais está Carlos Henrique 

Schroder, diretor geral da Rede Globo, que assumiu o cargo em 2013, substituindo Octávio 

Florisbal. Com trajetória dentro do Grupo desde 1984, quando ingressou como produtor, 

ele tem passagens por diferentes setores da empresa, tendo atuado como diretor da Central 

Globo de Jornalismo (2001) e diretor geral de Jornalismo e Esportes (2009). Logo após 

assumir a nova função, houve mudanças na estrutura organizacional da casa. Algumas das 

alterações impactaram a área de Entretenimento, que se dividiu em núcleos e passou a ser 

comandada por quatro diretores, cada um assumindo um gênero da programação. Quem 

assumiu a diretoria da dramaturgia diária, na qual as novelas se inscrevem, foi o autor Silvio 

de Abreu ‒ que, em 2018, passou a assumir também a área da produção semanal de 

dramaturgia, no lugar de Guel Arraes.  

Schroder tem trazido ao longo de sua gestão diretrizes estratégicas que reconhecem 

a necessidade e importância de transformações na casa, o que, como mostraremos adiante, 

abriu espaço para um maior diálogo com as mídias digitais. “Vivemos numa época em que 

tudo muda com uma velocidade cada vez maior. E toda organização que pretende 

sobreviver e progredir num ambiente assim precisa fazer uma profunda avaliação do modo 

como está operando e ter a coragem e a grandeza de se renovar”, afirmou58. Como resultado 

dessa busca por renovação, a emissora tem realizado uma série de iniciativas que abrem 

novas possibilidades de relacionamento com o público, pilar historicamente presente na 

atuação da Rede Globo59.  

Os projetos desenvolvidos na emissora partem do entendimento da importância de 

estar com o público em atenção às reconfigurações nos modos de se consumir televisão. 

Aqui, há o destaque para o Globo Play60 (figura 1), plataforma de vídeo por demanda 

lançada pela emissora em 2015. O espaço contempla conteúdos dos diversos programas da 

emissora, como produtos envolvendo dramaturgia, esportes, variedades, jornalismo etc., 

sendo que alguns desses materiais são exibidos na íntegra somente para os assinantes. De 

                                                 
58  Disponível em: https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/rede-globo-muda-estrutura-aposta-em-

novasplataformas-9736498. Acesso em 01/06/2018.  
59 Em paralelo a todas as possibilidades de relacionamento com os fãs trazidas pelas mídias digitais, a Rede 

Globo também ainda mantém canais clássicos de comunicação com os telespectadores, em atenção a formas 

mais tradicionais de interação com a emissora. Não à toa, no site conversa.globo.com, ao indicar uma possível 

dúvida dos internautas, a emissora sinaliza: “sou do tempo da cartinha. Como mando correspondência para 

os talentos?”, apresentando na sequência diretrizes e diferentes endereços para o envio de mensagens para 

diferentes departamentos. Além disso, há a Central de Atendimento ao Telespectador (CAT), como um dos 

mais antigos canais de relacionamento da empresa com o público. Por e-mail ou telefone, as pessoas podem 

mandar dúvidas e pedidos de informações para a emissora.  
60 Disponível em: https://globoplay.globo.com. Acesso em 01/06/2018.  
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acordo com depoimentos de Schröder, entre julho de 2016 e junho de 2017, cerca de 80 

milhões de pessoas assistiram a pelo menos um vídeo no Globo Play61. Desde o lançamento, 

algumas experimentações têm sido feitas nas ficções seriadas televisivas com o uso da 

plataforma62; alguns conteúdos foram exibidos com exclusividade nela (como spin-offs63 

de Totalmente demais, Liberdade Liberdade e Haja coração) e outros, em primeira mão 

(como 11 dos 12 capítulos de Supermax).  

  

 

Figura 1 - Plataforma GloboPlay (Captura de tela)64 

 

Sobre o investimento nesse projeto, em comunicado coletado por meio da imprensa, 

a Rede Globo afirmou que “o Globo Play tem permitido que a Globo faça experimentações 

com a distribuição de seus conteúdos, entendendo e acompanhando novos hábitos do 

                                                 
61 Disponível em: https://exame.abril.com.br/revista-exame/globo-se-prepara-para-a-luta-no-digital/. Acesso 

em 01/06/2018.  
62  Disponível em: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/11/globo-play-completa-1-ano-com-95-

milhoes-de-downloads-do-aplicativo.html. Acesso em 01/06/2018.   
63 Trata-se da expressão usada para se referir a uma obra ou a uma história derivada de uma outra.  
64 Disponível em: https://globoplay.globo.com/. Acesso em: 18/12/2019. 



62  

  

público”65. Questionado sobre qual é a estratégia da Globo na área de distribuição digital 

de conteúdo, Schröder afirmou que “nossas estratégias partem sempre do público, do que 

querem os 100 milhões de brasileiros com os quais falamos todos os dias. Queremos estar 

com o público quando, onde e do jeito que ele quiser. Isso vale para todas as plataformas”66. 

E, em outra matéria, ao mostrar a evolução da empresa no cenário digital, ele sinaliza que 

“nós somos uma empresa de conteúdo, mas de nada adianta ter um produto bom e não ter 

mecanismos eficazes para que esse produto chegue ao telespectador”67.  

Com base nesses depoimentos, há o destaque para a busca por produzir conteúdos 

que sejam bons e criados em atenção às reconfigurações nos comportamentos do público, 

que abraça cada vez mais diferentes telas e expectativas quanto às possibilidades oferecidas 

pelas emissoras televisivas. Ao assumir essa perspectiva, há entre os executivos da Rede 

Globo o discurso de que as mídias digitais convivem com o conteúdo ofertado na grade 

televisiva, não havendo aqui um processo de autofagia em andamento, mas de 

complementaridade ‒ o que fomenta, assim, que haja uma orientação de continuar 

investindo em projetos que abracem de diferentes formas o digital. “As pessoas vão cada 

vez mais alternar momentos entre a TV aberta e os vídeos sob demanda”, indica Schröder68.   

Além do Globo Play, outro projeto que se destaca nas mídias digitais é o Gshow, 

plataforma online de entretenimento da emissora69, que também mantém presença em 

mídias sociais, como no Facebook70, Twitter71 e Instagram72. Lançado em 2014, o portal 

reúne não só as páginas dos programas de entretenimento da Rede Globo, como também 

possui conteúdos exclusivos, que não mantêm vínculos diretos com aquilo que a emissora 

exibe na grade televisiva (figura 2). No menu, os internautas podem ter acessos às seguintes 

seções: novelas, séries, programas (em referência aos programas de variedades e reality 

shows), programas regionais, famosos, receitas, horóscopo, especiais (em referência a 

conteúdos sobre uma mesma temática, com destaque para especiais publicitários), grupo 

                                                 
65  Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/opiniao/2016/09/12/a-globo-esta-virando-

uma-netflix-e-esta-certissima.html. Acesso em 10/07/2018.   
66 Disponível em: https://exame.abril.com.br/revista-exame/globo-se-prepara-para-a-luta-no-digital/. Acesso 

em 22/12/2019 
67  Disponível em: https://propmark.com.br/midia/globo-apresenta-nova-plataforma-de-midia/. Acesso em 

22/12/2019. 
68 Disponível em: https://exame.abril.com.br/revista-exame/globo-se-prepara-para-a-luta-no-digital/. Acesso 

em: 01/06/2018. 
69 Disponível em: https://gshow.globo.com/. Acesso em: 01/06/2018.  
70 Disponível em: https://pt-br.facebook.com/portalgshow/. Acesso em: 01/06/2018.  
71 Disponível em: https://twitter.com/gshow/. Acesso em: 01/06/2018.  
72 Disponível em: https://www.instagram.com/gshow/. Acesso em: 01/06/2018.  



63  

  

globo e fale conosco. Segundo Erick Brêtas, na época o diretor de Mídias Digitais da 

Globo73, o Gshow “[...] reflete esse momento da empresa, que cada vez mais se consolida 

como produtora e curadora de conteúdo em todas as plataformas”74.   

  

  

  
Figura 2 - Plataforma Gshow (Captura de tela)75 

  

Na ocasião do lançamento do Gshow, a diretora de Entretenimento na Internet da 

Globo, Ana Bueno, destacou pontos-chave sobre o vínculo da plataforma com a 

                                                 
73 Em fevereiro de 2018, Erick Brêtas começou a atuar como o diretor da base de negócios da Globo na região 

do Vale do Silício, na Califórnia. “A missão dele é buscar oportunidades de investimento, de parcerias 

estratégicas, de desenvolvimento de talentos e de soluções inovadoras para o Grupo Globo”. Disponível em: 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/erick-bretas/trajetoria.htm. Acesso em 01/06/2018. Não 

foram encontradas informações sobre o profissional que o substituiu na direção de mídias digitais na emissora 

ou mesmo se a posição ainda existe na casa.  
74 Disponível em: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2014/01/globo-lanca-novo-portal-de-entretenimento-

o-gshow.html. Acesso em 01/06/2018.   
75 Disponível em: https://gshow.globo.com/. Acesso em 07/07/2018. 
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programação da emissora. Em uma matéria publicada no G176, canal de notícias da Globo, 

Bueno retratou o Gshow como "uma extensão do vínculo que o espectador já tem com os 

produtos da TV", indicando que, com a plataforma, são oferecidos “[...] recursos da web, 

que tem o espaço irrestrito. É diferente da TV, que tem horário específico" e que, por fim, 

"o portal pode proporcionar um mergulho naquele universo da TV, mais profundo e mais 

extenso em termos de tempo. Se o programa acabou, mas o espectador quer continuar 

experimentando aqueles universos da TV, conseguimos proporcionar isso”.  

É nessa compreensão da plataforma, enquanto espaço que permite não só o 

acompanhamento e uma maior compreensão dos produtos seriados da emissora, como 

também de conteúdos articulados a esses programas, que reside a lógica da transmidiação, 

como discutimos na primeira parte deste trabalho. Ou seja: trata-se da estruturação de um 

espaço que permite ao público o consumo de novos materiais, materiais esses que podem 

estar a serviço de propagar ou expandir um texto televisivo. É nessa estrutura, portanto, que 

se encontram os sites das ficções seriadas da emissora. Trata-se de espaços que agem como 

um centralizador desse programas na ambiência digital, reunindo informações basilares 

sobre a história, os personagens, os atores, os bastidores, os próximos capítulos, entre 

outros77. Há, contudo, uma produção de conteúdos que pode se diferenciar a cada produto 

televisivo, o que remete a um depoimento de Alex Medeiros, gerente de multiplataforma 

da divisão de conteúdo artístico da Globo. Trazendo pistas sobre o porquê dessa 

diferenciação, ele afirma que estão “[...] tentando descobrir uma forma de fazer transmídia. 

Em cada novela, experimentamos diferentes modelos”78.  

A experimentação desses modelos, que envolve dimensões como formatos e 

linguagens, é uma iniciativa ligada ao formato e ao produto em questão. É com base em 

algumas especificidades, a exemplo da exibição de segunda a sábado das telenovelas 

brasileiras, que as estratégias transmídia são pensadas na Rede Globo, o que levou a 

emissora ao investimento em um modelo de atuação que fosse diferente daqueles praticados 

em produções de outros países. De acordo com Medeiros, “observamos, sim, como algumas 

                                                 
76 Disponível em: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2014/01/globo-lanca-novo-portal-de-entretenimento-

o-gshow.html. Acesso em 01/06/2018.   
77 De acordo com depoimento de Alex Medeiros e Gustavo Gontijo (em material publicado por Yvana 

Fechine no livro do Obitel Brasil 2013), em referência à produção interna de conteúdos das novelas da Rede 

Globo para outras plataformas, “hoje em dia, os conteúdos são pensados prioritariamente para veiculação nos 

sites das novelas. Qualquer conteúdo que chegue às redes sociais é derivado desse conteúdo original das 

páginas oficiais dos programas” (MEDEIROS; GONTIJO, 2013, p.349) 
78 Disponível em: http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/obitel/cobertura/. Acesso em 01/06/2018.  
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empresas internacionais estavam trabalhando essas questões, mas essencialmente criamos 

nosso próprio modelo de atuação com base nas características da empresa e na 

especificidade dos nossos conteúdos” (MEDEIROS; GONTIJO, 2013, p.348). O que há, 

assim, é uma busca por criar projetos transmídia atentos a uma realidade local e às 

especificidades de cada programa da emissora, o que mostra pontos de atenção que 

norteiam os trabalhos que estão sendo feitos por eles nas mídias digitais.  

Em meio aos projetos transmídia desenvolvidos pela emissora emerge uma nova 

posição dentro da casa: o produtor de conteúdo transmídia. Em depoimentos apresentados 

em um dos capítulos do livro do Obitel (2013), apresentado e editado por Yvana Fechine, 

Alex Medeiros e Gustavo Gontijo relatam informações sobre a função e as dinâmicas em 

que esses profissionais se inserem dentro da teledramaturgia da Rede Globo. As 

informações que serão sintetizadas no parágrafo a seguir foram extraídas desse material. É 

com base na indicação das responsabilidades e das rotinas de trabalho desses profissionais 

que extraímos a compreensão basilar sobre como atuam os agentes sociais que estão 

envolvidos nos projetos transmídia das telenovelas da Rede Globo, projetos que, como 

abordamos aqui, também têm eventualmente investido em possibilidades de participação 

para os fãs.  

O produtor de conteúdos transmídia é um profissional com perfil híbrido, com 

diferentes habilidades artísticas e técnicas, que acompanha a equipe de uma novela desde 

o princípio, logo após a história ser apresentada para a equipe. Destes momentos iniciais, 

há o ponto de partida para a formulação de conteúdos transmídia. Isso não significa, 

contudo, que o trabalho se encerre aí: ao longo da exibição de todos os capítulos, 

acompanhando a própria evolução da trama, este profissional também está atento a novas 

possibilidades de contribuições. Como parte da equipe artística da novela, o produtor de 

conteúdos transmídia mantém contato com os outros profissionais envolvidos no programa, 

como a própria equipe de editores de conteúdo, produtores de vídeo e web designers da 

internet da área de Entretenimento, além dos os autores e diretores. Apesar de haver 

conteúdos articulados ao texto televisivo para outras plataformas, o lugar prioritário dos 

capítulos permanece.  

 

Eventuais tensões durante a implantação de ações mais complexas (como 

cenas estendidas) são decorrência do grande volume de produção que 

uma novela representa e toda a estrutura necessária para atender a essas 

demandas. A prioridade sempre é do produto original da TV aberta, e a 
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adequação da implementação de ações transmídia deve se adequar aos 

processos já existentes. Não podemos criar uma linha de produção 

paralela para essas ações, o que seria contraproducente (MEDEIROS; 

GONTIJO, 2013, p. 353-354).  

 Diante do investimento em novas plataformas, profissionais e experimentações no 

ambiente digital, a Rede Globo lançou uma série de conteúdos transmídia articulados às 

novelas da casa, ampliando desde então as possibilidades de relacionamento com o público. 

De 2010 em diante, ano em que a emissora iniciou sistematicamente esses processos de 

trabalho, houve a produção contínua de iniciativas para propagar o texto televisivo nas 

mídias digitais, como matérias que recuperaram os fatos da trama. Foi o que ocorreu, por 

exemplo, quando Deus Salve o Rei comemorou 100 capítulos, e o site da novela 

compartilhou um vídeo contando a trajetória do personagem em 100 segundos 79 . Em 

paralelo, houve iniciativas que expandiram o texto televisivo80, a exemplo da produção de 

cenas extras para consumo exclusivo na internet. Foi o que ocorreu em Novo Mundo, que 

publicou semanalmente os capítulos de um livro que a personagem da trama estava 

escrevendo. Ao total, foram 30 capítulos disponibilizados para download no site da 

novela81.   

Nos caminhos percorridos pela Rede Globo ao longo dos anos, houve também o 

lugar da participação do público nos programas da emissora, o que não se restringe aos 

produtos da teledramaturgia nem às mídias digitais. Em jornais e reality shows, assim como 

em programas esportivos e de variedades, é comum observar um conjunto de iniciativas 

que abram espaço para que as pessoas participem, seja presencialmente como parte do 

auditório ou de quadros especiais, seja por meio da internet, a partir do envio de conteúdos 

ou do envolvimento em sistemas de votações. Ou seja: não é de hoje que se pode participar 

de diferentes formas dos produtos televisivos, que, a depender do formato, têm 

historicamente se construído como espaços em que a atuação do público é parte constitutiva 

                                                 
79  Disponível em: https://gshow.globo.com/novelas/deus-salve-o-rei/noticia/reveja-a-trajetoria-de-afonso-

em-deus-salve-o-rei-em-100-segundos.ghtml. Acesso em 02/06/2018.   
80 A expansão não foi um modelo de produção de conteúdo transmídia privilegiado nas telenovelas da Rede 

Globo, o que pode estar associado a duas razões. Primeiro, o texto televisivo já é composto por um grande 

montante de conteúdos, o que coloca como desafio para a emissora a busca para que o público continue 

acompanhando e entendendo o que se passa na trama. Segundo, há um desafio para a produção de conteúdos 

adicionais que envolva equipe e infraestrutura da casa, reconhecendo que já há um ritmo intenso para criação, 

produção e gravação dos capítulos das novelas.  
81  Disponível em: http://especiaiss3.gshow.globo.com/novelas/novo-mundo/o-livro-de-anna-millman/. 

Acesso em 02/06/2018.  
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da proposta do próprio programa. Apesar de o Você Decide82 ser um exemplo clássico nesse 

cenário, basta assistir a programas em que o público elege os campeões, como o Big Brother 

Brasil, para compreender o destaque que as intervenções do público podem assumir na 

emissora.  

Em atenção a iniciativas como essa, há o canal chamado Participe83. O espaço, que 

é vinculado ao GShow, disponibiliza matérias sobre como o público poderia participar de 

diferentes iniciativas da casa (imagem 3). Apesar de que, até a data desta pesquisa, a última 

atualização ter sido feita em julho de 2017, o canal constitui uma ferramenta de busca útil 

para o mapeamento de ações ligadas ao entretenimento. As possibilidades de intervenção 

foram diversas: os participantes poderiam escolher as roupas que apresentadores usariam 

nos programas 84 , mandar perguntas para serem respondidas por especialistas 85  e se 

inscrever para fazer parte de platéias86 e quadros87. Algumas iniciativas da ficções seriadas 

televisivas também estiveram presentes; foi divulgado, por exemplo, que a atriz Alice 

Wegmann responderia a perguntas dos internautas no perfil do GShow no durante a 

exibição do capítulo da novela A Lei do Amor88. Trata-se, assim, de um canal transversal 

aos programas de entretenimento da emissora, atuando como uma porta de entrada para que 

o público pudesse participar, de diferentes formas, de produtos televisivos.  

   

 

                                                 
82  Programa da emissora exibido entre 1992 e 2000. Nele, após assistir a uma história fictícia, os 

telespectadores ligavam para escolher com qual dos dois finais indicados pela emissora eles gostariam que a 

história fosse encerrada ‒ e, com base na opção vencedora, assistiam ao final.   
83 Disponível em:  http://gshow.globo.com/participe/. Acesso em 02/06/2018.  
84  Disponível em: https://gshow.globo.com/participe/noticia/vote-no-look-que-fatima-bernardes-vai-usar-

no-encontro-de-sexta-feira-306.ghtml. Acesso em 02/06/2018.   
85  Disponível em: http://gshow.globo.com/participe/noticia/2017/01/como-decolar-nos-negocios-pergunte-

um-especialista.html. Acesso em 02/06/2018.   
86  Disponível em: http://gshow.globo.com/participe/noticia/2017/06/venha-participar-da-plateia-do-

conversa-com-bial.html. Acesso em 02/06/2018.   
87  Disponível em: https://gshow.globo.com/participe/noticia/belivery-inscreva-se-para-ganhar-uma-

transformacao-express.ghtml. Acesso em 02/06/2018.   
88  Disponível em: http://gshow.globo.com/participe/noticia/2016/10/alice-wegmann-conversa-com-fas-

durante-o-capitulo-de-lei-do-amor.html. Acesso em 02/06/2018.   
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Figura 3 - Plataforma Participe (Captura de tela)89 

  

 

Há outro ambiente que trata das possibilidades de participação do público na Rede 

Globo: o Conversa90. Vinculado ao Globo.com, o canal traz duas diferenças em relação ao 

Participe: não há um foco apenas nos programas de entretenimento e há informações 

institucionais sobre os modos como as pessoas poderiam participar de iniciativas da 

emissora 91 . Em uma seção de perguntas e respostas que simulavam dúvidas dos 

                                                 
89 Disponível em: http://gshow.globo.com/participe/. Acesso em 18/12/2019. 

90 Disponível em: http://www.conversa.globo.com/. Acesso em 02/06/2018.  
91 Além dessas informações institucionais sobre as participações, há outro canal no site da Rede Globo que 

trata sobre a temática, mas, desta vez, reunindo conteúdos apresentados como ‘boatos e alertas falsas 

participações’. Aqui, são publicadas matérias como “Alerta: Globo não realiza cobranças para participação 

no The Voice Kids” e “Alerta: perfil falso convoca pessoas para participarem do Encontro Com Fátima 

Bernardes”. A empresa pede que os internautas confiem apenas nos canais oficiais da Globo e que, em caso 

de dúvida, entrem em contato. Disponível em: http://redeglobo.globo.com/boatos-alertas/. Acesso em 

02/06/2018. 
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internautas92, a emissora ofereceu alguns esclarecimentos sobre questões possivelmente 

comuns em meio ao público (figura 4). Em uma dessas abordagens, respondendo aos que 

gostariam de enviar materiais como sinopses, roteiros ou sugestões de quadros, a emissora 

se posicionou informando que lamentam, mas que “[...] a nossa política interna não permite 

o recebimento, a análise ou a utilização de materiais (tais como sinopses, roteiros, modelos 

de programas, formatos etc.) elaborados por terceiros, que não são contratados da casa”.  

  

  
Figura 4 - Plataforma Conversa (Captura de tela)93 

 

A colocação de limitações para a participação do público não se encerrou aí: houve 

também uma negativa aos que manifestaram o desejo de visitar os estúdios da Globo.  

 

                                                 
92 Disponível em: http://www.conversa.globo.com/faq. Acesso em 02/06/2018. 
93 Disponível em: http://www.conversa.globo.com/. Acesso em 28/02/2017. 
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Adoraríamos receber todos vocês, mas, infelizmente, não é possível 

atender ao grande número de pedidos. Os Estúdios Globo são uma 

fábrica, que funciona para fazer os programas que você adora, é 

complicado conciliar o trabalho diário com um programa de visitas aberto 

ao público. Para matar sua curiosidade, o Vídeo Show traz todo dia 

novidades quentinhas direto dos Estúdios Globo (CONVERSA, 2017).94  

 Por outro lado, houve experiências de participação que trouxeram o público para 

os conteúdos produzidos nas ficções seriadas televisivas. Assim como todas as formas de 

participação acima apresentadas, não se trata de um processo que se iniciou com as mídias 

digitais. Em Explode Coração (1995), por exemplo, foram exibidos depoimentos de mães 

de crianças desaparecidas, constituindo parte do que marca os trabalhos da autora Glória 

Perez, que são as campanhas sociais abraçadas em suas obras. Os depoimentos também se 

fizeram presentes em obra de outro autor, Manoel Carlos, mas, desta vez, com 

desdobramentos para a emissora que talvez tenham pautado os cuidados que a Rede Globo 

toma hoje com a participação do público nas novelas.  

Isso ocorreu em Páginas da Vida (2006), em que, antes dos créditos finais, foram 

exibidos vídeos com depoimentos de pessoas anônimas falando sobre fatos marcantes em 

suas histórias. Em um dos depoimentos, uma senhora não identificada de 68 anos narrou 

que a primeira vez que teve um orgasmo não foi com um parceiro, mas com masturbação, 

aos 45 anos de idade ‒ acrescentando "que não precisa de homem, pois sabe de virar 

sozinha". A mensagem dela, marcada por palavras com forte cunho sexual, acabou tendo 

grande repercussão no país.  

Em meio à amplitude que o caso tomou, Manoel Carlos se manifestou no Globo 

Online95. No depoimento do autor, ele destaca que serão tomados cuidados para que esse 

tipo de situação não volte a ocorrer ‒cuidados que, segundo ele, também foram um pedido 

que a direção da Rede Globo fez para o diretor da trama, Jayme Monjardim, para que "se 

tome mais cuidado com os depoimentos que irão ao ar". Nas palavras de Manoel Carlos,  

O depoimento de sábado teve uma repercussão negativa, o que eu 

entendo perfeitamente. Algumas pessoas se sentiram constrangidas por 

estarem assistindo à novela com crianças por perto. Lamento muitíssimo. 

Não era nossa intenção criar esse tipo de polêmica, pois não traz benefício 

a ninguém. Reconheço que deveria ter feito alguns cortes, procedido à 

uma edição, ou simplesmente substituído o depoimento por outro. 

Cometi um erro de avaliação, mas involuntariamente. Posso garantir que 

                                                 
94 Disponível em: http://www.conversa.globo.com/faq. Acesso em 07/03/2017. 
95  Disponível em: https://oglobo.globo.com/cultura/manoel-carlos-lamenta-depoimento-de-sabado-no-fim-

depaginas-da-vida-4574854. Acesso em 02/06/2018.  
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isso não voltará a acontecer (MANOEL CARLOS apud LETTIERE, 

2006). 

 As implicações para a Rede Globo, contudo, não pararam aí. Além de a autora do 

depoimento se manifestar em programa de outra emissora96, dando mais visibilidade ao 

ocorrido, o fato chegou ao campo judicial. De acordo com informações do jornal Estadão97, 

a participante alegou ter passado por constrangimento. Ela relatou que concedeu um 

depoimento com relatos de sua vida por uma hora e meia a um produtor da novela, tendo 

respondido a várias questões, que incluíram também perguntas sobre sua vida sexual. A 

Rede Globo se defendeu, indicando que ela autorizou a exibição das imagens na novela e 

que não tem mais o vídeo completo. No processo, a emissora foi condenada a exibir o 

material na íntegra e “caso não cumpra a decisão em 20 dias, a Globo será multada em R$ 

100 diários, até o limite de R$ 50 mil” − os advogados da emissora recorreram, e a execução 

da sentença se manteria suspensa até decisão da juíza. Sobre os demais réus (o autor, o 

diretor e um produtor da novela), a juíza os inocentou. Até o encerramento desta pesquisa, 

contudo, não foram identificadas mais informações sobre o andamento e/ou resolução do 

processo após o recurso dos advogados da emissora.   

Ao sinalizar os impactos possíveis para a emissora, a inserção de depoimentos do 

público nos programas sinaliza a importância dos cuidados no desenvolvimento de ações 

que contem com a participação de terceiros. Além disso, há outro ponto que chama a 

atenção: nos casos acima citados, a inclusão de pessoas de fora do elenco às cenas e aos 

encerramentos dos capítulos parece não ter sido um processo aberto ao público nas mídias 

digitais. Foram iniciativas que, de acordo com os dados encontrados, não contaram com 

chamadas abertas para que as pessoas se inscrevessem e pudessem ser selecionadas para 

participar. Ou seja: neste caso, houve uma organização interna à equipe da novela, que não 

divulgou amplamente um convite para que os interessados pudessem conhecer e receber 

orientações sobre como participar.  

Com a Rede Globo se envolvendo sistematicamente com projetos transmídia para 

as ficções seriadas televisivas, abriu-se espaço para ações de participação anunciadas 

previamente para o público da emissora. Ou seja: foram publicadas chamadas para divulgar 

e estimular que as pessoas se envolvessem em diferentes ações de participação. Parte dessas 

                                                 
96 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u63833.shtml. Acesso em: 02/06/2018.  
97  Disponível em: https://www.estadao.com.br/noticias/geral,globo-e-condenada-por-relato-constrangedor-

deidosa,136037. Acesso em: 02/06/2018. 
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iniciativas, contudo, não teve a incorporação dos participantes (ou dos trabalhos por eles 

produzidos) aos capítulos das ficções seriadas televisivas: tudo ficou limitado à ambiência 

digital. Aqui, observamos dois esforços. De um lado, houve convite para que o público 

pudesse navegar, intervir e compartilhar conteúdos disponibilizados pela emissora. Do 

outro, houve práticas de intervenção, atendendo a dois modelos de atuação, como 

apresentaremos abaixo. 

No primeiro deles, que vimos de maneira mais recorrente, foram encontradas ações 

para que os participantes operassem dentro de sistemas para realizar trabalhos diversos em 

torno da narrativa: votar em uma enquete, participar de jogos, testar conhecimentos etc. 

Exemplos disso foram as ações de Fina Estampa, em que foram criados diferentes tipos de 

aplicativos. No Palpitômetro, era possível dar palpites sobre o que aconteceria na trama e 

ter a pontuação exibida em um ranking; já no Conserte a tubulação e no Pereirão Conserta, 

os fãs puderam participar de jogos para tentar encaixar e encontrar peças, respectivamente, 

em referência ao ofício de uma personagem da trama. Esta novela, que fez parte da pesquisa 

de mestrado que antecedeu este trabalho98, atuou como parte do indicativo de que cada vez 

mais os conteúdos transmídia da Rede Globo estavam demandando “uma participação mais 

ativa e direta do público” (CERQUEIRA, 2014), participação essa que é transversal a 

conteúdos que propagam ou expandem a narrativa.  

No segundo modelo, os fãs foram convidados para participar de ações que, de 

alguma forma, retornaram para os capítulos. As ações tiveram um conjunto de esforços 

para que as pessoas conhecessem e se envolvessem nas iniciativas lançadas. Nas ações 

identificadas, os fãs utilizaram as mídias digitais para submeter trabalhos diversos, 

geralmente fotos e vídeos, e foram selecionados com base nesses materiais para se envolver 

de diferentes formas nos capítulos. Abaixo, trazemos exemplos. 

Em algumas ações de participação, o acesso foi por meio de uma participação 

especial do público em cenas da novela. O Fantástico lançou uma campanha para a novela 

Cheias de Charme99 . Batizado de a "Empregada mais cheia de charme do Brasil", a 

iniciativa pediu que as empregadas domésticas do Brasil mandassem um vídeo de até um 

minuto mostrando aptidões artísticas. A atuação que fosse considerada mais criativa faria 

                                                 
98 As novelas examinadas foram: Insensato Coração (2009), Fina Estampa (2010), Avenida Brasil (2011), 

Salve Jorge (2012) e Amor à Vida (2013) ‒ todas exibidas sequencialmente no horário das 21h.  
99 Disponível  em:  http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por- 

dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html. Acesso 

em 03/06/2018.  

http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Fique-por-dentro/noticia/2012/05/empregada-mais-cheia-de-charme-do-brasil-pode-aparecer-na-novela.html
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uma participação na novela. Para a ação, foram apresentadas algumas condições, como ter 

carteira assinada como empregada doméstica e ser maior de 18 anos. Sinalizando cuidados 

com a ação, também foi disponibilizado um regulamento com os termos que as pessoas 

deveriam concordar para efetivar a sua participação100.  

Em Sangue Bom, houve ação similar, mas desta vez lançada pela própria novela, e 

não por outro programa da emissora. Lançado na internet e dentro do próprio capítulo, o 

Novo Famosinho do Brasil101 foi um concurso que incentivou que as pessoas gravassem 

um vídeo de até dois minutos mostrando, em meio a danças e cantorias, porque mereceriam 

o título da ação. O objetivo era produzir uma paródia com uma das músicas da trilha sonora 

da novela. Para auxiliar os interessados, o intérprete do personagem que inspirou a ação 

gravou um vídeo com dicas para ajudar o público. Conforme sinalizado pela emissora, os 

cinco melhores materiais seriam selecionados, e o vencedor, além do título da ação, teria a 

sua produção exibida no capítulo da novela.  

Em Geração Brasil, os personagens da novela lançaram um aplicativo para 

dispositivo móveis, que também foi disponibilizado para download fora das telas 102 . 

Chamado de Filma-e, o aplicativo lançou desafios para o público, desafios esses que 

deveriam ser respondidos em vídeos de cinco a dez segundos de duração. Os vídeos mais 

curtidos ficariam em destaque no aplicativo e poderiam aparecer nos capítulos da novela 

(alguns vídeos fizeram parte de pílulas da trama que foram exibidas na grade televisiva em 

meio à Copa do Mundo, que interrompeu a exibição da novela por oito capítulos). Também 

em razão da Copa, alguns desafios seguiram temas ligados a essa temática, como ‘sugerir 

uma dancinha de gol para os craques da seleção’, ‘Filma-e o seu grito de guerra’ e ‘mande 

um recado para um jogador da seleção brasileira’. Na apresentação das propostas, 

condições foram colocadas: “nem adianta mandar recado ofensivo porque não vai entrar no 

ar: o aplicativo é super alto astral, e a ideia é dar força para os jogadores na Copa, tá?”103.   

Nas ações de participação que mantiveram esse contato mais estreito com os capítulos, 

observamos como houve diferentes tipos de esforços para manter um vínculo entre as 

                                                 
100  Disponível em: http://fantastico.globo.com/Jornalismo/FANT/0,,MUL1680585-15605,00-

PARTICIPE+DO+CONCURSO+A+EMPREGADA+MAIS+CHEIA+DE+CHARME+DO+BRASIL.html. 

Acesso em: 03/06/2018.   
101  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/sangue-bom/O-Mexerico/noticia/2013/07/o-novo-

famosinho-do-brasil-pode-ser-voce.html. Acesso em: 04/06/2018.   
102 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/geracao-brasil/extras/noticia/2014/06/veja-como-baixar-

o-aplicativo-filma-e.html. Acesso em: 03/06/2018.   
103 Disponível  em: http://gshow.globo.com/novelas/geracao-brasil/Concurso-Geracao- 

Brasil/noticia/2014/06/desafio-8-recado-para-jogador.html. Acesso em: 03/06/2018.  
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iniciativas e os acontecimentos da trama. Além disso, todas incentivaram que as pessoas 

criassem algo, colocaram condições para os trabalhos e realizaram processos de seleção, 

com decisões internas à emissora, para decidir quem ganharia visibilidade no capítulo –o 

que traz indicações sobre os modos como a empresa opera para a participação dos fãs. Não 

foram observados, contudo, um grande investimento na produção de conteúdos sobre essas 

iniciativas: dos materiais que foram vistos nos sites das novelas, foram encontrados poucos 

que apresentassem, orientassem e dessem diferentes formas de estímulo para que as pessoas 

aderissem à ação.  

E é dentro desse cenário em que se encontra Malhação Sonhos. Em ações que serão 

apresentadas na parte seguinte desta pesquisa, observamos como esta temporada teve um 

projeto transmídia marcado por diferentes possibilidades de participação dos fãs e, em 

alguns casos específicos, por um maior volume de conteúdos relativos às iniciativas 

propostas. O programa articulou ambos modelos de transmidiação, permitindo que as 

intervenções recebidas fossem incorporadas a diferentes espaços oficiais do produto 

televisivo: o site e/ou os próprios capítulos. Além de ter ações em formatos similares aos 

casos vistos em Cheias de Charme, Sangue Bom e Geração Brasil, em que houve a inserção 

de participantes em cenas da novela, Malhação Sonhos também realizou iniciativas em que 

as pessoas criaram conteúdos, mandaram para o site e, após uma seleção feita por 

profissionais do programa, foram inseridos de diferentes formas nos capítulos.  

Ao investigar ações de participação que incorporam os conteúdos dos fãs em diferentes 

ambiências, cria-se a oportunidade de observar ações incomuns em meio as ficções seriadas 

televisivas da emissora − e Malhação Sonhos se mostrou como um ambiente frutífero para 

investigar diferentes possibilidades de participação dos fãs em um projeto transmídia. Neste 

percurso, entendendo que as escolhas tomadas em Malhação Sonhos estão associadas a um 

contexto específico, defendemos a importância de olhar primeiramente para Malhação, 

destacando o lugar do programa na Rede Globo e como as experiências com as mídias 

digitais têm sido colocadas ao longos dos anos, envolvendo também, como será visto, a 

participação dos fãs.  
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2.1 Malhação: o lugar das mídias digitais 

  

Malhação está no ar na Rede Globo desde 1995, tendo seu primeiro capítulo exibido 

em 24 de abril daquele ano. Foi criada por Andréa Maltarolli e Emanuel Jacobina, e teve 

até momento de escrita desta tese um total de 26 temporadas104. Apesar de ser dividida em 

temporadas, a cada uma delas, Malhação goza de características afins às telenovelas105, 

razão pela qual o programa é tratado como um formato com características híbridas. Por 

isso mesmo, é comum encontrar, em meio aos profissionais do mercado e ao campo de 

estudos da televisão, referências ao programa como soap opera, telenovela ou seriado – 

perspectivas que não serão aqui examinadas. Neste contexto, o que será explorado neste 

trabalho é o entendimento de Malhação como um programa que, dentro da emissora 

televisiva, traz especificidades e se configura como um campo fértil para o exame de 

experiências transmídia que interessam aos objetivos desta pesquisa. 

Malhação tem como foco a narração de histórias sobre jovens. Temáticas como 

primeiro amor, virgindade, relacionamento com os pais, gravidez na adolescência, drogas, 

dificuldades na escola etc., são recorrentes, porém quase sempre formatados de modo leve 

e acessível ao público juvenil. Em paralelo, há também tramas ligadas ao universo adulto, 

geralmente criadas a partir dos pais, avós e professores que estão ligados aos personagens 

mais novos. Essa articulação revela um ponto central no produto televisivo: apesar de ter o 

universo juvenil no centro do programa, sabe-se que o público que assiste ao programa não 

é formado apenas por jovens. De acordo com depoimento colhido com a autora Rosane 

Svartman, que assinou duas temporadas de Malhação, os adultos são a maior parte das 

pessoas que assistem aos capítulos.   

O sucesso de Malhação é facilmente expresso na sua longevidade: são 23 anos no 

ar na televisão brasileira, até o momento de escrita desta tese. Ao longo desse período, o 

programa ficou conhecido na Rede Globo como um ambiente de experimentações, 

inclusive de elenco, tendo sido o espaço de estreia de nomes como Cauã Raymond, 

Fernanda Vasconcelos e Marjorie Estiano na teledramaturgia brasileira. Além disso, 

Malhação veio se constituindo como um lugar em que atores experientes atuaram com o 

                                                 
104 Ao longo dos anos, diferentes nomes assumiram as autorias das temporadas, sendo que autores como 

Emanuel Jacobina e Rosane Svartman assumiram mais de uma.  
105 Entre as características do formato da telenovela, destacamos que, a cada temporada, além de ter capítulos 

exibidos continuamente, de segunda a sexta-feira, Malhação mantém-se como uma ‘obra aberta’, ou seja, 

mantém-se sendo escrita na medida em que os capítulos vão sendo exibidos.  
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núcleo juvenil, geralmente em espaços como academias, colégios e escolas diversas, como 

de canto, dança e luta. Com exibição de segunda a sexta-feira, os capítulos de Malhação 

costumam durar cerca de 30 minutos, e uma temporada inteira, cerca de um ano.  

As experimentações não se restringem ao elenco: Malhação tem investido 

fortemente nas mídias digitais nos últimos anos. Além de manter presença em mídias 

sociais como Facebook106, Twitter107 e Instagram108, cada temporada tem o seu site oficial 

vinculado ao Gshow109, e capítulos e outros vídeos disponibilizados no Globo Play. Nessas 

plataformas, o site atua como o ponto de encontro das iniciativas do programa nas mídias 

digitais, sendo constantemente o destino de conteúdos que são publicados em outros canais 

do programa. São nesses sites que a Rede Globo publica informações sobre os próximos 

capítulos, bastidores, entrevistas com os atores e outros materiais que são tradicionalmente 

parte do relacionamento da emissora com os telespectadores, mesmo antes das mídias 

digitais.   

Anunciados como espaços que contêm ‘conteúdos exclusivos’, esses ambientes são 

construídos prezando por uma dupla articulação. Assim como há estímulos para que os 

internautas continuem navegando nas mídias sociais e no site do programa, indo de uma 

seção para a outra, há um fomento contínuo também para assistir aos capítulos na grade 

televisiva. Essa articulação é indicativa dos cuidados para que uma iniciativa não choque 

com a outra e para que, nas diferentes plataformas, o público se mantenha vinculado ao 

produto televisivo. Para tanto, Malhação passou a investir em conteúdos distribuídos aos 

longos dos dias e ambientes digitais, fomentando que cada espaço tivesse um conteúdo 

próprio, como se pode ver em uma infografia publicada no Gshow sobre Malhação - Viva 

a Diferença (2017). A imagem mostra os usos variados das plataformas110 (figura 5), o que 

sinaliza como os trabalhos da emissora estão se organizando continuamente para dar conta 

da produção de materiais exclusivos para diferentes plataformas, o que, claro, traz impacto 

interno nas equipes responsáveis por tais iniciativas.  

  

                                                 
106 Disponível em: https://www.facebook.com/malhacao. Acesso em 03/06/2018.  

107 Disponível em: https://twitter.com/malhacaogshow. Acesso em 03/06/2018.  
108 Disponível em: https://www.instagram.com/malhacao/. Acesso em 03/06/2018.  
109 O Gshow disponibiliza os sites de apenas algumas temporadas de Malhação, a começar da que foi exibida 

em 2010. Muitos dos dados, contudo, mesmo dentro desses sites, já não estão mais no ar.  
110  Disponível em: https://gshow.globo.com/tv/noticia/malhacaoemtodasastelas-confira-programacao-

exclusiva-na-web.ghtml. Acesso em 03/06/2018.   
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Figura 5 - Plataformas de Malhação (Captura de tela) 111 

  

Enquanto pontos centrais de sua presença online oficial, os sites de Malhação 

constituem espaços que reúnem também uma série de iniciativas maiores do programa, 

iniciativas essas que, como veremos a seguir, tem se ampliado e se diversificado ao longo 

dos anos. E isso não é à toa. Malhação reúne um conjunto de fatores que contribuem para 

o desenvolvimento de projetos transmídia articulados ao produto televisivo, como o diálogo 

com o universo jovem, o perfil direcionado à experimentação e a presença de muitos atores 

que, por serem jovens e iniciantes, estão imersos em uma cultura digital e abertos para 

participar de um conjunto de iniciativas propostas pela emissora. Além disso, tendo em 

vista a parcela do público infanto-juvenil que acompanha a trama (também articulada a 

ferramentas digitais) e o lugar da cultura dos fãs (que faz parte da lógica do consumo de 

produtos culturais), assume-se uma pré-disposição de parte do público para se envolver nas 

iniciativas que têm sido propostas pelo programa nas mídias digitais.  

Considerando Malhação como um “excelente berçário transmídia”, Alex Medeiros 

e Gustavo Gontijo (2013), destacaram experiências passadas para mostrar como o 

programa abriu espaço para iniciativas nas mídias digitais. Os profissionais citaram o 

Domingas às Quartas (2009), programa em que uma personagem entrevistava ao vivo 

outras pessoas da trama, contando com a participação dos fãs, e o Videoblog da Duda 

                                                 
111  Disponível em: https://gshow.globo.com/tv/noticia/malhacaoemtodasastelas-confira-programacao-

exclusiva-na-web.ghtml. Acesso em 11/12/2019. 
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(2010), que era uma espécie de diário virtual da personagem. O que se observa é que essas 

experiências iniciais já sinalizam dois pilares que se mantêm na produção dos conteúdos 

transmídia do programa ao longo dos anos. Em um deles, há a criação de paratextos do 

texto televisivo, contribuindo para que as pessoas saibam com antecedência, lembrem e/ou 

saibam mais sobre fatos relacionados à trama, ao elenco ou aos bastidores da obra. Em 

outro, há a expansão da narrativa, com a criação de canais dos personagens.   

Abraçando esses pilares, as ações do programa se intensificaram e assumiram 

diferentes modelos de atuação ao longo das temporadas. Se houve programa de entrevistas 

com personagens, abre-se espaço para a experimentação de modelos diferentes, como a 

realização de entrevistas com a equipe de Malhação. Em Malhação - Vidas Brasileiras 

(2018), por exemplo, há #MalhaçãoAoVivo, em que apresentadores do Gshow recebem 

quinzenalmente atores, diretores, fãs e convidados especiais para falar sobre a trama ‒ e os 

fãs podem participar por meio de hashtag (figura 6). Se houve diários de personagens sendo 

compartilhados na internet, abre-se espaço para o lançamento de webséries. Foi o que 

ocorreu, por exemplo, na temporada Malhação – Seu Lugar no Mundo (2015), que lançou 

Eu Só Quero Amar112 e Os Desatinados113. Mostra-se, assim, como as ações foram se 

reconfigurando, o que mostra um investimento contínuo em novas possibilidades de ações 

com o público e a demanda por adequações nas operações e nos cuidados internos para 

assumir a realização dessas iniciativas.  

  

                                                 
112 A proposta foi mostrar um casal, que na trama sofre preconceito por ele ser soropositivo, participando de 

um webdocumentário sobre casais sorodiferentes. Disponível em: https://gshow.globo.com/webseries/eu-so-

quero-amar-malhacao-seu-lugar-no-mundo/playlist/eu-so-quero-amar.ghtml. Acesso em 03/06/2018.   
113 A proposta foi em atenção a um personagem que morreu no início da trama e buscou contar a história do 

que aconteceu com ele um ano antes do seu falecimento. Disponível em: 

https://gshow.globo.com/webseries/os-desatinados-malhacao-seu-lugar-no-mundo/playlist/os-

desatinados.ghtml. Acesso em 03/06/2018.   



79  

  

  
Figura 6 - #MalhaçãoAoVivo (Captura de tela)114 

  

Em meio às experimentações, houve o reconhecimento internacional de uma das 

iniciativas lançadas em Malhação - Intensa como a Vida (2012), que foi indicada ao Emmy 

Internacional Digital na categoria infanto-juvenil115. Trata-se do TV Orelha, um canal em 

que um dos personagens gravava vídeos dos amigos e dos colegas de escola, fazendo a 

cobertura de diversas situações que ocorriam ao longo da trama ‒o que, tendo em vista o 

teor de muitos conteúdos, desdobrava-se em vários conflitos entre os personagens. Na 

história apresentada para os telespectadores, Orelha gravava as cenas de seu próprio celular 

e webcam, editava as imagens em casa e compartilhava os materiais na internet. Ao longo 

da temporada, o público ia assistindo todo esse processo e trechos do canal ao longo do 

próprio capítulo. O TV Orelha, contudo, não se limitou a isso; ele ganhou espaço no site do 

programa, onde também eram postados vídeos exclusivos mostrando ângulos que não 

passaram nos capítulos.   

Além do reconhecimento conquistado em uma ação do projeto transmídia assumido 

naquele ano em Malhação, a TV Orelha também é representativa dos esforços que são 

demandados para gerir iniciativas como essa. Em um breve vídeo disponibilizado no site 

do programa116, a diretora Tande Bressane e Lucas David, ator que interpreta o Orelha, 

mostram como os vídeos são produzidos. Eles narram que, ao contrário do que o público 

pode pensar, os materiais são gravados e editados pela equipe do programa. Com o auxílio 

                                                 
114  Disponível em: http://redeglobo.globo.com/videos/t/tudo-da-globo/v/malhacaoaovivo-gabriel-fuentes-

comenta-historia-de-erico/6775198/. Acesso em 06/01/2020. 
115 Premiação internacional para conteúdos criados para plataformas digitais.  
116 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2012/Fique-por-dentro/noticia/2013/04/david-

lucas-mostra-como-e-feito-o-tv-orelha-indicado-ao-emmy-digital.html?hash=6. Acesso em 03/06/2018.   
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de depoimentos dados por dois profissionais envolvidos na ação, o vídeo também apresenta 

o processo de trabalho: das câmeras que usam para pegar as imagens à edição e inserção 

dos efeitos que são característicos dos vídeos do personagem. Com o andamento da trama, 

eles narram como o TV Orelha gerou frutos, indicando outros conteúdos audiovisuais que 

foram criados em articulação aos trabalhos feitos pelo personagem ‒ o que também é 

indicativo de mais desdobramentos nos trabalhos feitos pela equipe do programa para 

atender demandas associadas ao projeto transmídia.  

Outra ação que ganhou destaque em premiação internacional foi o concurso de 

fanfics, em Malhação Sonhos (2014), que foi indicado ao Emmy Kids 2016 na categoria 

Digital. Aqui, os fãs foram convidados para escreverem histórias dentro de temas 

específicos e envolvendo os personagens da trama. Após um processo de seleção, duas 

fanfics foram escolhidas e se tornaram cenas exibidas nos capítulos do programa. Em 

depoimento sobre a premiação, a autora Rosane Svartman reforçou os esforços coletivos 

por trás de uma ação transmídia e afirmou que “estar entre os melhores do mundo é um 

privilégio e também uma forma de reconhecimento do trabalho árduo e apaixonado de uma 

equipe unida e dedicada: autores, direção, produção, elenco, internet. Enfim, uma 

galera"117.  

Diferente do TV Orelha, houve aqui um foco na participação dos fãs na ação. Ou 

seja, houve um espaço aberto para que pessoas, que destacamos aqui como fãs, pudessem 

participar de iniciativas lançadas nos espaços oficiais dos programas – tema que é abraçado 

por esta pesquisa. Ao se observar os sites de Malhação que estão no ar, foram encontradas 

diferente possibilidades para participação dos fãs ao longo dos anos, possibilidades cuja 

observação contribui para compreender o contexto que antecede as ações de participação 

de Malhação Sonhos. A partir dos dados encontrados, vimos que houve ações que não 

demandaram a criação de um produto, a exemplo de iniciativas para que os participantes 

manifestassem suas opiniões, testassem seus conhecimentos, buscassem resolver desafios 

e mandassem perguntas para bate-papos. Por outro lado, vimos ações que fomentaram que 

os fãs criassem conteúdos diversos. Trata-se da abertura de espaços para a criação de 

materiais como vídeos, fotos e textos próprios, atendendo a diferentes apelos – seja a partir 

das chamadas exibidas na grade televisiva ou dos conteúdos postados nos sites e perfis do 

programa nas mídias sociais.  

                                                 
117  Disponível em: https://gshow.globo.com/tv/noticia/malhacao-sonhos-concorre-ao-emmy-kids-

2016.ghtml. Acesso em 03/06/2018.  
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Ao fomentar a produção de materiais, essas ações de participação tendem a 

demandar um conjunto de esforços daqueles que se envolvem nessas iniciativas (fãs e 

equipe do programa) – perspectiva que traz insumos para as reflexões propostas nesta 

pesquisa. Assim, delimitamos nosso olhar para as ações que convidaram os fãs para criar 

materiais, em diferentes formatos, atendendo a diferentes apelos na relação com a narrativa 

televisiva. Para tanto, tratamos neste tópico de algumas ações transmídia realizadas pela 

emissora para as temporadas de 2010 até parte da de 2015118 de Malhação, a partir dos 

conteúdos disponibilizados no site oficial do programa. O panorama que será apresentado 

na sequência, foi construído a partir dos dados encontrados e traz insumos para observar o 

lugar de Malhação Sonhos em meio às iniciativas observadas119.  

 

2.2 Ações de participação em Malhação: o lugar das criações dos fãs  

  

Em meio às ações identificadas, observamos como as primeiras temporadas 

observadas de Malhação lançaram ações em que as criações dos fãs eram realizadas a partir 

de aplicativos. Com estas iniciativas, os participantes não atuavam isoladamente nas 

concepções dos materiais: as ferramentas disponibilizadas traziam recursos para a 

customização de um conteúdo prévio (ofertado pela emissora), originando, com isso, um 

novo conteúdo. Em 2010, por exemplo, foram desenvolvidos o Mashups Malhação120 e a 

Máquina de flyers121, que deixaram que os usuários criassem mixagens musicais e convites 

para eventos a partir de opções disponíveis para personalização, em referência a práticas 

dos personagens na trama. Em 2011, foi disponibilizado um aplicativo122 que possibilitou 

que os fãs inserissem fotos pessoais para adaptar a vinheta da abertura do programa, 

podendo, em seguida, compartilhar a montagem com os amigos. Em casos assim, observa-

                                                 
118 A delimitação do período, que abrange a temporada que estudamos (2014), foi feita com base nos sites 

que estavam disponíveis no Gshow (o site mais antigo é o da temporada de 2010) e com base no cronograma 

de pesquisa, que delimitou 2015 como a temporada limite para a coleta de dados e continuidade das etapas 

subsequentes de trabalho.  
119 Na construção desse panorama, algumas ações de participação de Malhação Sonhos serão mencionadas. 

Contudo, essas iniciativas serão revistas na primeira parte da análise, quando elas serão apresentadas dentro 

da categorização proposta neste trabalho, que trará também outras iniciativas mapeadas. 
120 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2010/Fique-por-Dentro/noticia/2011/06/faca-

como-o-pedro-e-ataque-de-dj.html. Acesso em 28/06/2018.   
121  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2010/noticia/2011/04/faca-voce-mesmo-um-

flyer-para-sua-festa.html. Acesso em 28/06/2018.   
122 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2011/Fique-por-dentro/noticia/2012/06/voce-

na-abertura-de-malhacao.html. Acesso em 28/06/2018.   
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se que os trabalhos dos participantes ficam restritos a eles e a quem eles desejem mostrar, 

não havendo, como parte da ação, o fluxo contrário: o envio para os espaços oficiais do 

programa.   

A partir de 2012, as ações começaram a instigar o recebimento de conteúdos 

produzidos integralmente pelos fãs. No blog123 de uma personagem, havia o incentivo para 

que as leitoras enviassem seus looks, sendo que “os mais irados” seriam ali publicados. Na 

página oficial de Malhação no Facebook, houve a campanha Amo/Sou Lia124, que solicitou 

que os fãs mandassem fotos inspiradas no visual da personagem, e a atriz que a interpreta 

escolheria a melhor criação entre as três mais votadas. Já no site do programa, havia o 

pedido para que os fãs participassem de iniciativas, algumas do C.R.A.U (grupo ativista 

formado por parte dos personagens da trama), a exemplo do envio de vídeos e/ou fotos 

exaltando o amor por alguém125, beijos e depoimentos em que cada um listava qualidades 

ou defeitos com os quais costuma ser rotulado, encerrando com a fala “eu sou mais que um 

rótulo!”126127. Tais materiais, segundo o site anunciava, poderiam ser postados no site, 

sendo que na campanha “Rasgue seu rótulo”, alguns foram exibidos em capítulo. Mostra-

se, assim, a inserção das criações em espaços oficiais de Malhação como recompensa para 

os participantes.  

Em 2013, observamos que as atividades de criação não foram muito estimuladas; 

aqui, notamos um maior investimento em conteúdos que proporcionavam outros tipos de 

práticas para os fãs. Além disso, parece existir aqui, de maneira pontual, um retorno ao uso 

de aplicativos que permitem customizações; foi lançada uma iniciativa para viabilizar a 

montagem de uma árvore genealógica128, na qual o usuário poderia selecionar amigos e 

familiares no Facebook para construir sua rede de relações. Novamente, as produções não 

                                                 
123  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2012/especial-blog/dicas-da-ju/post/mande-

seu-look-moda-hi-lo.html. Acesso em 28/06/2018.   
124  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2012/Fique-por-

dentro/noticia/2012/11/confira-as-tres-fotos-mais-curtidas-da-campanha-amosou-lia.html. Acesso em 

28/06/2018.   
125 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2012/Fique-por-dentro/noticia/2013/05/voce-

ja-disse-eu-te-amo-hoje-o-elenco-de-malhacao-sim-veja-e-participe.html. Acesso em 28/06/2018.   
126  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2012/Fique-por-

dentro/noticia/2013/06/elenco-de-malhacao-grava-nova-acao-do-crau-participe-do-beijaco-tambem.html. 

Acesso em 28/06/2018.   
127 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2012/Fique-por-dentro/noticia/2012/12/acao-

do-crau-no-site-de-malhacao-e-sucesso-veja-os-videos-dos-internautas.html. Acesso em 28/06/2018.   
128  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2013/Extras/noticia/2013/08/arvore-

genealogica-de-malhacao-conheca-a-que-o-pedro-fez-e-faca-a-sua.html. Acesso em 28/06/2018.   
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eram enviadas para a equipe de Malhação: os usuários eram apenas instigados a 

compartilhar o resultado nas mídias sociais, o que evidencia uma alternância nos estímulos 

à criação ao longo dos anos.  

Em 2014, corroborando tais alternâncias, foi identificado um grande incentivo para 

que os fãs criassem e mandassem suas criações para Malhação. As ações encontradas 

passaram a ser maiores, mais complexas e demoradas. Se antes havia o lançamento pontual 

de um aplicativo, neste novo momento, foram lançados concursos que se estenderam por 

toda a temporada. Apesar de ter sido batizada de um reality show, Você em Malhação129 

consistiu em um concurso em que os envolvidos poderiam participar de capítulos, 

premiação destacada no próprio título da ação. Para tanto, eles foram estimulados a expedir 

um vídeo demonstrando o seu talento, como cantar, dançar, atuar etc. A cada edição, era 

proposto um tema diferente, como Amizade e Liberdade, e um dos participantes era 

selecionado pela equipe do programa. Em determinado estágio do concurso, houve uma 

proximidade entre as operações dos fãs e os fatos que se desenrolavam na trama, o que 

possibilitou, por exemplo, que um dos temas sugeridos fosse #PraSemprePerina, em 

referência ao casal de protagonistas.   

Tal aproximação também ocorreu em outras atividades. Em uma delas, os fãs foram 

chamados para editar um clipe para o casal 130 , que poderia ser exibido no capítulo, 

utilizando, para tanto, fotos e vídeos inéditos disponibilizados no site do programa. Em 

outra, os fãs foram incentivados a gravar vídeos executando algumas orientações pré-

estabelecidas, de modo que tais materiais poderiam ser exibidos em um clipe que os 

personagens estavam preparando131. Com amplo destaque, por sua vez, foi lançado um 

concurso de fanfics em que os fãs foram encorajados a escrever e enviar histórias com os 

personagens da trama132. As duas vencedoras (uma para o tema Terror, e a outra para 

Romance) acompanharam a gravação de suas ideias pelos próprios atores de Malhação e 

tiveram as cenas apresentadas na TV. Apesar de não constituir uma aproximação com a 

                                                 
129  Disponível em: http://especiaiss3.gshow.globo.com/novelas/malhacao/voce-em-malhacao/?id=52. 

Acesso em 27/11/2019.  
130  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/03/ajude-perina-

crie-um-clipe-para-esse-seu-jeito-com-momentos-ineditos-do-casal.html. Acesso em 28/06/2018.   
131  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/11/orelha-quer-

voce-mande-seu-video-para-participar-do-clipe-de-esse-seu-jeito.html. Acesso em 28/06/2018.   
132 Disponível em:  http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/. Acesso em 28/06/2018.  



84  

  

trama em si e, sim, com os atores, houve o concurso Meu Amigo dos Sonhos133. Nele, os 

participantes tinham que responder à pergunta “por que você e o seu ator preferido seriam 

melhores amigos?”, e as respostas mais criativas receberiam uma mensagem em vídeo do 

artista indicado. Por fim, pediu-se também que os fãs gravassem vídeos desejando parabéns 

a Malhação pelos 20 anos de história134. 

Na temporada de 2015, parece existir um equilíbrio entre os estímulos lançados nos 

anos anteriores. Ao mesmo tempo em que se continuou investindo em ações que dessem 

visibilidade para as criações dos fãs, nota-se a busca por realizar iniciativas mais simples e 

pontuais. Com frequência, os usuários foram chamados para mandar fotos e/ou vídeos 

sobre situações específicas, como “você se exercitando”135, “você e seu melhor amigo”136 

e “você e sua música”137, com o intuito de poder ter esse conteúdo exibido nos créditos 

finais dos capítulos. Houve, também, o convite para enviar um vídeo dançando uma música 

do cantor Nego do Borel (que faz parte da trilha sonora da trama), de modo que duas 

selecionadas participariam de um clipe musical feito para esta temporada138. O critério para 

decidir o vencedor também passou por uma mudança neste ano: para escolher o nome da 

banda formada pelos personagens, os fãs mandaram sugestões de títulos para Malhação, 

que elegeu três opções para que eles pudessem votar na preferida – e o nome Curto Circuito 

passou a ser usado na trama139. Por fim, em possível sinal de reconhecimento positivo da 

ação realizada no ano anterior, lançou-se novamente um concurso para fanfics140: desta vez, 

patrocinado pela Seda, o que evidencia que esta modalidade de ação começa a atrair 

anunciantes publicitários.  

                                                 
133 Disponível em: http://gshow.globo.com/participe/noticia/2015/07/meu-amigo-dos-sonhos-participe.html. 

Acesso em 28/06/2018.   
134  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/04/parabens-

malhacao-mande-seu-video-e-comemore-o-aniversario-do-programa.html. Acesso em 28/06/2018.   
135  Disponível em: http://gshow.globo.com/participe/noticia/2016/02/voce-se-exercitando-em-

malhacao.html. Acesso em 28/06/2018.   
136  Disponível em: http://gshow.globo.com/participe/noticia/2015/11/voce-e-seu-melhor-amigo-em-

malhacao-participe.html. Acesso em 28/06/2018.   
137  Disponível em: http://gshow.globo.com/participe/noticia/2015/10/voce-e-sua-musica-em-malhacao-

participe.html. Acesso em 28/06/2018.   
138 Disponível em: http://gshow.globo.com/participe/noticia/2015/10/mande-seu-video-e-participe-do-clipe-

de-malhacao-ao-lado-de-lucas-lucco-e-nego-do-borel.html. Acesso em 28/06/2018.   
139  Disponível em: http://gshow.globo.com/participe/noticia/2015/12/escolha-o-nome-da-banda-de-

malhacao.html. Acesso em 28/06/2018.   
140  Disponível em: http://gshow.globo.com/ep/seu-cabelo-do-seu-lado-com-Seda/noticia/2016/03/sua-

historia-pode-virar-cena-participe-da-fanfic-malhacao-seda.html. Acesso em 28/06/2018.   
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Ainda que não envolva uma criação dos fãs, chama a atenção nas temporadas um 

fato isolado: a abertura para a expressão também envolveu as produções dos atores, que, 

em 2014, foram convidados a shippar os fãs do programa141. Em comemoração ao Dia dos 

Namorados, os fãs puderam enviar seus nomes e o do(a) namorado(a) para que o elenco 

criasse o nome do casal. Os participantes assumem aqui o papel de dar insumo para a 

criação dos atores, que dependem dessas informações para realizar a atividade proposta. 

Destaca-se aqui os fãs não como os autores de uma criação, mas como pessoas que deram 

insumos para os processos criativos envolvendo os atores do programa. 

Ao longo das ações realizadas, observa-se que as práticas de criação mantiveram 

vínculos diversos com as tramas do programa. Percebe-se, num primeiro momento, o 

esforço de possibilitar que os fãs experimentassem, ainda que virtualmente, algumas das 

situações vividas pelos personagens, a exemplo do DJ que fazia mixagens no ciclo de 2010. 

Nas temporadas seguintes, destacaram-se os convites para que os fãs participassem de 

ações que se desenrolavam na trama − mas à distância, a partir do envio de materiais (Ex. 

campanhas do C.R.A.U.). Já em 2014 e 2015, nota-se outras formas de aproximação dos 

fãs com o programa, uma vez que os ganhadores dos concursos realizados conheceriam os 

estúdios e/ou fariam participações especiais nos capítulos, em sintonia com o desenrolar 

das histórias (Ex. Executar uma performance artística na escola de talentos da trama). Os 

próprios títulos das temporadas reafirmam tal discurso de aproximação: enquanto 

Malhação Sonhos (2014) criou ações que permitiriam que os fãs realizassem sonhos por 

meio da participação no programa, Malhação – Seu lugar no Mundo (2015) abriu espaços 

em que pessoas poderiam mostrar um pouco de si mesmas para todos os telespectadores.  

Assim como o vínculo com as histórias, o lugar da autoria de Malhação nos 

conteúdos transmídia também indica ter passado por mudanças. Somente a partir de 2014, 

foram encontradas menções sobre o envolvimento dos autores em etapas das ações de 

participação mapeadas. Em 2014, Rosane Svartman e Paulo Halm atuaram ativamente na 

análise dos conteúdos enviados para os concursos realizados. Isso pôde ser percebido não 

só em matérias da imprensa, como “os autores de Malhação irão avaliar as ideias enviadas 

                                                 
141  Disponível em: 

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/06/shippandoomundo-tenha-seu-nome-

shippado-pelo-elenco-de-malhacao.html. Acesso em 28/06/2018.   
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[...]”142, como na gravação de vídeos com a dupla, em que, em conjunto com o diretor Luis 

Henrique Rios, elogiou os conteúdos criados pelos fãs e falou sobre a tarefa de escolher os 

participantes143 . Ainda nesta temporada, também se mostrou como foi possível trazer 

alguns fãs para atuar nas cenas dos capítulos, como sinaliza reportagem do IG: “os autores 

criam, dentro da história, alguns buracos onde serão inseridos esses personagens reais”144 

− o que localiza o esforço autoral de abrir espaço para a participação do público. Em 2015, 

na ação para escolher o nome de uma banda do programa, o site pontuou que foi escolha 

do autor, Emanuel Jacobina, não decidir tal título e convocar os fãs para atuar nessa 

missão145. Após as ideias recebidas, o autor escolheu os três nomes que mais gostou e abriu 

para votação do público.  

As mudanças nas ações, contudo, não ocorreram apenas ao longo dos anos, já que 

houve transformações nos procedimentos de uma mesma iniciativa. Você em Malhação, 

por exemplo, passou a receber conteúdos também por dispositivos móveis. “Agora ficou 

bem mais simples de mandar o seu vídeo para o Você em Malhação! Não precisa mais ter 

o trabalho de passar para o computador, dá pra enviar direto pelo celular”146. O trecho, 

retirado do site do programa, faz alusão ao contexto de uso dos aparelhos eletrônicos, 

evidenciando atenção com os hábitos do público.  

Os resultados de cada uma dessas iniciativas não costumam ser mencionados pela 

Rede Globo. Em matérias encontradas no site, teceram-se apenas afirmações mais gerais 

como ‘a ação foi um sucesso’147, ‘a galera participou em peso!’148 e ‘tá bombando, a gente 

tá felizão’149. Foram encontrados três casos em que a quantidade de conteúdos criados e 

enviados pelos fãs foi mencionada, ainda que de maneira aproximada. Amo/Sou Lia e 

                                                 
142 Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2015/04/15/publico-podera-criar-cena-

de-malhacao.html. Acesso em 28/06/2018.   
143  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-malhacao/noticia/2014/09/os-

talentosos-da-vez-saiba-quem-sao-os-grandes-finalistas-do-tema-paixao.html/. Acesso em 30/12/2019.   
144  Disponível em: https://odia.ig.com.br/_conteudo/diversao/televisao/2014-07-15/malhacao-sonhos-

investe-na-transmidia-para-melhorar-o-ibope.html. Acesso em 19/12/2019. 
145  Disponível em: http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2015/12/banda-de-malhacao-e-batizada-

descubra-o-nome-vencedor.html. Acesso em 28/06/2018.   
146  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/03/voce-em-malhacao-pelo-celular.html. Acesso em 28/06/2018.   
147  Disponível em: http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2015/08/fanfic-malhacao-reveja-historias-

vencedoras-da-acao-inedita.html. Acesso em 28/06/2018.   
148  Disponível em: http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2015/12/banda-de-malhacao-e-batizada-

descubra-o-nome-vencedor.html. Acesso em 28/06/2018.   
149 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2012/Misturama/noticia/2012/12/rasgue-seu-

rotulo-a-saga-continua.html. Acesso em 28/06/2018.   
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Rasgue seu Rótulo receberam ‘centenas de fotos’150 e ‘mais de duzentos depoimentos’151, 

respectivamente, sendo que os melhores foram selecionados para exibição nos espaços 

oficiais do programa.   

Ao observar tais iniciativas, indicamos um dos pontos-chave para a compreensão 

das múltiplas possibilidades de participação dos fãs em projetos transmídia televisivos: a 

participação não se restringe necessariamente às mídias digitais. Nas ações acima 

delineadas, mostramos como foram as iniciativas em que as intervenções feitas pelos fãs 

foram incorporadas aos capítulos do programa, o que, como vimos, ainda constitui uma 

prática pouco usual nas ficções seriadas da emissora. Além disso, destacamos também as 

diferentes formas de incorporação dos fãs nos capítulos, o que, conforme indicamos na 

introdução desta pesquisa, coloca Malhação Sonhos como um programa estratégico para o 

exame das diferentes possibilidades de participação dos fãs.  

Construir e gerir iniciativas que possibilitem diferentes formas de participação dos 

fãs nos e/ou a partir dos espaços oficiais do programa representa para a equipe de Malhação 

Sonhos o desafio de receber e operar a partir dos trabalhos feitos pelos fãs. Dentro desse 

contexto, como se verá a partir da análise, há a construção de um balança que opera nas 

ações de participação: liberar que os fãs realizem intervenções nos conteúdos e, ao mesmo 

tempo, construir formas de participação que estejam atentas ao produto televisivo e às 

operações da equipe de Malhação Sonhos envolvida na iniciativa. Para compreender 

melhor esta balança, serão apresentadas a seguir informações sobre Malhação Sonhos, da 

temática à parte da equipe, constituindo, assim, uma janela para a compreensão de um 

contexto mais específico ao qual as ações de participação examinadas nesta pesquisa estão 

associadas.  

  

  

 

 

                                                 
150  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2012/Fique-por-

dentro/noticia/2012/11/confira-as-tres-fotos-mais-curtidas-da-campanha-amosou-lia.html. Acesso em 

28/06/2018.   
151 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2012/Fique-por-dentro/noticia/2012/12/acao-

do-crau-no-site-de-malhacao-e-sucesso-veja-os-videos-dos-internautas.html. Acesso em 28/06/2018.   
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2.3 Malhação Sonhos: o lugar dos conteúdos transmídia   

  

Malhação Sonhos tem a sua proposta já inscrita no nome da temporada: trata-se de uma 

história sobre sonhos. Os sonhos de pessoas que querem cantar. Os sonhos de pessoas que 

querem dançar. Os sonhos de pessoas que querem atuar. Os sonhos de pessoas que querem 

lutar. São os sonhos dos personagens que constroem as bases em que a trama se constrói. 

Com base em sonhos em comuns, os personagens se reúnem e passam a conviver, criando 

os ambientes em que os amores, as amizades, as parcerias e as inimizades vão se desenrolar. 

A história se passa em espaços diretamente relacionados a essa proposta: uma escola de 

arte e uma escola de artes marciais. Apesar de serem atividades vistas como diferentes, o 

que cria oportuniza que diversas situações engraçadas e conflituosas se sucedam, são 

atividades que se fazem pelos desejos e pelos esforços dos personagens, que têm as suas 

histórias narradas dentro desse processo.  

O ponto de partida da trama parte de duas irmãs: Karina (Isabela Santoni) e Bianca 

(Bruna Hamú). Em meio às diferenças, um ponto em comum: Duca (Arthur Aguiar). Em 

segredo, Bianca inicia um romance com ele e daqui emerge os primeiros conflitos da trama: 

além de Karina ter sentimentos por ele, o pai de ambas, Gael (Eriberto Leão), por ser durão, 

não lidaria bem com o relacionamento da filha com o seu pupilo, de quem é mestre de 

Muay Thai. Os conflitos se expandem quando Gael não apoia os sonhos das filhas: 

enquanto uma sonha em ser atriz, como a mãe que já faleceu, a outra sonha em ser uma 

grande lutadora da arte marcial que o pai ensina. E dessas articulações nasce a trama.  

Com o desenrolar dos capítulos, abre-se espaço para o que seria um dos grandes focos 

da história: a relação entre Karina e Pedro, jovem músico que acaba se apaixonando pela 

‘esquentadinha’, apelido que dá a jovem de temperamento difícil e habilidades com luta. A 

história mostra a aproximação dos personagens, que ficaram conhecidos entre os fãs como 

o casal Perina, e todos os conflitos que eles passam a enfrentar, a começar pelas diferenças 

de personalidades entre os dois e por Karina descobrir que, num primeiro momento, Pedro 

foi pago para se aproximar dela. Além de mostrar que o jovem acabou se apaixonando por 

ela, a trama mostra os altos e baixos da relação, tal qual ocorre com Bianca e Duca, o casal 

Duanca, que mais adiante terão envolvimento também com outros personagens.  

Em meio às alegrias e às tensões vivenciadas pelas filhas no amor e na busca por seus 

sonhos, Gael também passa por desafios. Além de se apaixonar por uma professora de canto 

da Escola da Ribalta, Dandara (Emanuele Araújo), ele também enfrenta questões na sua 
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escola de artes marciais, seja com os alunos, com a administração do estabelecimento ou 

com o seu grande adversário e vilão da história, Lobão (Marcelo Faria). Na Escola da 

Ribalta, dirigida por Nando Rocha (Léo Jaime), há também o palco para diversos desafios. 

É lá que trabalham outros professores, como Lucrécia (Helena Fernandes) e Edgard 

(Guilherme Piva), que serão autores de desafios colocados para os alunos da casa e para o 

próprio Nando, com quem têm uma relação comicamente mais instável. Do encontro desses 

personagens, nascem sinergias e conflitos – alguns envolvendo ainda os familiares deles, 

que vão sendo apresentados ao longo da trama.  

 Essa é a história de Malhação Sonhos, de Rosane Svartman e Paulo Halm, temporada 

de Malhação exibida entre 14/07/2014 e 14/08/2015. Com 280 capítulos, o programa se 

manteve com uma audiência equilibrada ao longo de sua exibição.   

Ao longo da temporada, dialogando com bases de fãs de outros artistas, o programa foi 

marcado por participações especiais nos capítulos em dois níveis. Primeiro, pela aparição 

de profissionais reconhecidos. Em atenção à veia artística da Escola da Ribalta, Malhação 

Sonhos recebeu nomes como Natiruts, John Green, NX Zero, Paula Fernandes, Luan 

Santana e Ana Botafogo. Do núcleo de luta, foram recebidos nomes como Pedro Rizzo, 

Junior Cigano, José Aldo e Jéssica "Bate-Estaca" Andrade. O segundo nível de participação 

foi de personagens que já atuaram em temporada anterior, Intensa como a vida, que também 

teve Rosane Svartman como uma das autoras principais (junto com Glória Barreto) − e 

Paulo Halm no grupo de escritores. Retornaram à trama para aparições pontuais 

personagens centrais da outra trama, como Fatinha (Juliana Paiva), Orelha (David Lucas), 

Morgana (Cacá Ottoni), Lia (Alice Wegmann) e Gil (Daniel Blanco). Já o personagem 

Nando (Léo Jaime), que estava à frente da Escola da Ribalta, teve uma inserção contínua 

em Malhação Sonhos.  

Seguindo a linha da presença online das temporadas mais recentes de Malhação, a 

temporada de 2014 manteve site institucional, página no Globo Play e presença em mídias 

sociais. Além disso, os capítulos contaram também com chamadas prévias exibidas na 

grade televisiva, fazendo abordagens diversas aos telespectadores, entre elas, para que 

assistissem ao capítulo que começaria em breve. Algumas dessas chamadas eram mais 

basilares, informando o que aconteceria no capítulo daquele dia. Já outras, eram mais 

articuladas às mídias digitais, convidando que as pessoas acessassem o site do programa e 

tivessem acesso a iniciativas diversas, como as ações de participação. Os vídeos eram 

assinados com a música de Rita Lee, interpretada por Pitty na abertura do programa, 
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destacando a mensagem ‘agora só falta você’ – em uma clara alusão ao lugar de destaque 

do público e ao convite para que eles participassem.  

O site manteve conteúdos padrões entre as novelas da Rede Globo: além de reunir 

informações sobre os capítulos e os personagens, a página trouxe informações sobre os 

bastidores e os créditos da equipe envolvida (figura 7). Houve, por outro lado, a publicação 

de materiais que nem sempre estão presentes nos sites de outras ficções seriadas da 

emissora: cenas extras, chamadas feitas na grade televisiva, papéis de parede para download 

e canais com ações que podem envolver os atores, expandir a narrativa e/ou abrir espaço 

para a participação dos fãs. No canal 2ponto0152, por exemplo, foram reunidos vlogs e 

outros tipos de conteúdos feitos pelos personagens. Já no Zuera153, foram compartilhados 

vídeos em que os atores participaram de ações diversas, como narrar a história de Malhação 

Sonhos em 100 segundos, realizar desafios propostos na brincadeira de ‘inimigo oculto’ e 

contar o que vão fazer no feriado. Houve também páginas, integradas ao site, que 

envolveram intervenções dos fãs, como Você em Malhação, #Paporeto e Fanfic, compondo 

canais que disponibilizavam conteúdos relativos a essas ações.  

 

 

  
Figura 7 - Site de Malhação Sonhos (Captura de tela)154 

                                                 
152 Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/2ponto0/. Acesso em 04/06/2018.  
153  Disponível em: http://especiaiss3.gshow.globo.com/novelas/malhacao/zuera/index.html. Acesso em 

04/06/2018.  
154  A tela, capturada antes de julho de 2008, no link http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014, 

apresenta o menu disponível do site de Malhação Sonhos. Contudo, ao acessar a página em dezembro de 

2019, o menu específico da temporada já não está mais presente nesse link.  
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 As ações de participação, que serão apresentadas ou revistas ao longo da análise, 

mantiveram um diálogo estreito com a proposta da temporada: a realização de sonhos. Nas 

iniciativas em que os fãs criaram algum material, eles foram comumente convidados a 

mostrar os seus talentos, sendo que as próprias recompensas oferecidas para os 

participantes foram indicativas da atenção aos sonhos de muitos fãs. Em um breve vídeo 

sobre as inspirações para a criação da trama155, lançado antes do lançamento da temporada, 

Rosane Svartman e Paulo Halm mostram como a atenção com o lugar do público esteve 

presente desde o começo. “A gente está começando a construir esse universo, começando 

essa jornada, e, sem o público, isso não faz sentido. Então construa essa história com a 

gente”, afirma a autora.  

A observação dos realizadores contribui para compreender as possibilidades de 

participação dos fãs em Malhação Sonhos como um reflexo da equipe do programa, equipe 

em que os autores exercem uma posição central. Com base nisso, chegamos à última parte 

deste capítulo. Aqui, serão destacadas experiências anteriores e depoimentos que ajudam a 

ver como os autores da temporada têm abraçado as mídias digitais ao longo dos anos, em 

especial, abrindo espaços para a participação dos fãs. Para tanto, foram pesquisadas 

entrevistas concedidas pelos autores e também foram usadas informações obtidas 

diretamente com Rosane Svartman, a partir de entrevista realizada com ela em dezembro 

de 2016156.  

  

 

2.4 Equipe Malhação Sonhos: dos autores às atribuições nas ações de 

participação  

  

Malhação Sonhos foi a temporada de Malhação assinada por Rosane Svartman e 

Paulo Halm, ambos com experiência em televisão e cinema. Rosane estudou Cinema na 

Universidade Federal Fluminense (UFF) e já trabalhou em obras como Como ser Solteiro, 

Mais uma vez amor e Desenrola. Paulo, que também estudou Cinema na instituição, já 

                                                 
155 Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/3345945/. Acesso em 05/06/2018.  
156 Os depoimentos retirados da internet estão creditados.   
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atuou como roteirista em obras como Pequeno Dicionário Amoroso, Amores Possíveis, 

Guerra de Canudos, Meu Nome Não É Johnny e Antes que o Mundo Acabe. Juntos, 

trabalharam com uma equipe de escritores157, sendo que dois deles já foram parte do elenco 

de temporadas passadas de Malhação. Além disso, a dupla também mantém uma parceria 

com o diretor Luiz Henrique Rios, que já foi diretor geral em obras como Passione (2010), 

Belíssima (2005) e Da Cor do Pecado (2004) e Malhação (2000).  

Os três não trabalharam juntos somente em Malhação Sonhos. Eles também 

estiveram presentes em Malhação Intensa como a Vida (2012)158 e Totalmente Demais 

(2015), novela exibida no horário das 19h. Em razão dessa última obra, eles se afastaram 

da reta final de Malhação Sonhos, de maneira que pudessem assumir os trabalhos dentro 

dos cronogramas da emissora ‒ isso porque a entrega da ideia da novela das sete foi feita 

entre essas duas temporadas de Malhação. Um dos reconhecimentos às atividades 

exercidas veio em 2017, com a indicação de Totalmente Demais ao Prêmio Emmy 

Internacional na categoria "Melhor Novela".  

Nos três trabalhos em que estavam operando em conjunto, os modelos de 

transmidiação com exibição ou não nos capítulos estiveram presentes. Foram obras que 

mantiveram ações pouco usuais na teledramaturgia seriada brasileira, sendo que, como 

vimos, duas delas renderam indicação ao Emmy Digital: o canal do TV Orelha, na 

temporada de 2012 de Malhação, e o concurso de fanfics, na temporada de 2014.   

Totalmente Demais foi a primeira novela a disponibilizar um capítulo zero. O 

capítulo foi publicado antes do começo da trama, no Globo Play, marcando a estreia do 

programa. Ao final da novela, também foi lançado nessa plataforma um spin-off da trama, 

batizado de Totalmente Sem Noção Demais159. Foram dez episódios, cada um com duração 

entre 14 e 20 minutos, narrando as histórias dos personagens um ano antes de a trama se 

iniciar na grade televisiva. Com supervisão de Rosane Svartman e Paulo Halm, o projeto 

teve redação final de Claudia Sardinha, que também participou da equipe de escritores desta 

novela e de Malhação Sonhos. Ao mapear as ações disponibilizadas nos sites, vimos que 

ambos os programas envolveram conteúdos audiovisuais criados e produzidos 

                                                 
157 A temporada foi escrita com o apoio de Marcio Wilson, Natalia Sambrini, Juliana Lins, Cristiane Dantas, 

Diego Miranda, Claudia Sardinha e Fabrício Santiago.  
158 Malhação - Intensa como a Vida foi assinada, conforme já sinalizado, por Rosane Svartman e Gloria 

Barreto. Paulo Halm, por sua vez, fez parte do grupo de escritores que colaboraram com a temporada. 

Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2012/creditos.html. Acesso em 04/05/2018.  
159  Disponível em: https://globoplay.globo.com/totalmente-sem-nocao-demais/p/9472/. Acesso em 

04/06/2018.  
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exclusivamente para as mídias digitais, apresentando outra perspectiva e novos olhares 

sobre os personagens. Além disso, foram produzidos conteúdos sobre as iniciativas, não só 

divulgando a realização delas, mas, como no caso do spin-off, compartilhando informações 

sobre os bastidores160, erros de gravação161 etc.  

Em matéria publicada no Gshow162, Rosane Svartman e Paulo Halm destacam o 

cuidado para que, ao abraçar múltiplas plataformas, não se prejudique o produto televisivo. 

“Achamos importante levar a mesma história para uma tela diferente, mas sem 

comprometer e nem adiantar a que vai passar na televisão”, afirmou Halm. E destacaram 

também como essas ações envolvem diferentes setores da emissora. “Queríamos unir a 

internet e televisão, mas sem entregar muita coisa. A ideia do capítulo zero é 

completamente inovadora e o projeto só deu certo porque foi abraçado por diversas áreas 

da emissora”, destacou Rosane.  

Totalmente Demais também foi palco para a realização de ações envolvendo a 

participação do público. Uma delas foi o concurso Garota Totalmente Demais Web, em 

que uma mulher ganharia uma participação especial na novela163. Dividida em fases, a ação 

pediu que os participantes mandassem vídeos e fotos, e, com base em votações online e 

depois numa seleção interna à novela, uma delas foi escolhida. A ganhadora gravou cenas 

com os atores da trama, atuando como uma das meninas que concorriam ao concurso em 

que a personagem de Marina Ruy Barbosa se consagrou como campeã. Em outra ação de 

participação, que também direcionou a intervenção do público para a trama, houve uma 

enquete no site da novela para que fosse escolhida qual roupa uma personagem deveria usar 

em um evento que aconteceria na trama164. Com base nos resultados, a peça escolhida 

compôs o figurino exibido nos capítulos.  

Em Malhação Intensa como a Vida, as intervenções dos fãs também se fizeram 

presentes no programa, como vimos anteriormente. Nas iniciativas examinadas, o destaque 

foi para a ação Rasgue seu Rótulo, que, pelos dados coletados, foi a primeira iniciativa 

                                                 
160  Disponível em: https://gshow.globo.com/novelas/totalmente-demais/playlist/o-melhor-dos-bastidores-

de-totalmente-sem-nocao-demais.ghtml. Acesso em 04/06/2018.   
161  Disponível em: http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2016/06/divirta-se-com-erros-de-gravacao-

de-totalmente-sem-nocao-demais.html. Acesso em 04/06/2018.   
162  Disponível em: http://gshow.globo.com/tv/noticia/2015/11/totalmente-demais-lanca-capitulo-zero-

assista.html. Acesso em 04/06/2018.   
163  Disponível em: http://gshow.globo.com/participe/noticia/2015/09/garota-totalmente-demais-web-voce-

na-proxima-novela-das-7.html. Acesso em 04/06/2018.   
164  Disponível em: http://gshow.globo.com/participe/noticia/2016/03/voce-escolheu-lu-usou-look-

escolhido-no-ensaio-de-eliza-para-revista-td.html. Acesso em 04/06/2018.   
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realizada na parceria dessa equipe que envolveu a incorporação dos trabalhos dos fãs nos 

capítulos. Aqui, os participantes gravaram vídeos falando sobre quais eram os seus rótulos 

e, ao final, finalizavam a gravação com a frase da campanha: “Eu sou mais que um rótulo!”. 

Fora das mídias digitais, houve a realização de um concurso para escolher atores que fariam 

parte do elenco; a iniciativa foi realizada no Caldeirão do Huck e, ao final, dois nomes 

foram selecionados e assumiram personagens na trama 165 . Na história, os ganhadores 

assumiram os papéis da ex-namorada e do amigo de um dos personagens centrais, Bruno 

(Rodrigo Simas), que compôs o casal Brutinha, nome criado para se referir ao 

relacionamento dele com Fatinha (Juliana Paiva).  

O entusiasmo dos autores para a realização de ações nas mídias digitais é algo 

evidente nas falas deles. Narrando parte do processo de criação do projeto transmídia de 

Malhação Sonhos, Svartman contou em entrevista para esta tese que sentou com a equipe 

de internet para pensar o que iriam ‘inventar’ para esta temporada, expressão usada em 

referência ao desejo de criar ações diferentes, a exemplo do que acabou sendo o Você em 

Malhação. Isso também se torna evidente nas iniciativas lançadas, em que eles se 

envolveram nos processos de seleção dos concursos realizados, em bate-papo com os fãs e 

em tarefas que demandaram que os roteiros levassem em consideração a participação dos 

fãs. Rosane afirmou que não há demanda da emissora ou pressão dos fãs para desenvolver 

as ações de participação, mas, sim, uma oportunidade cada vez maior na casa, uma abertura 

por ser um programa sobre jovens e uma vontade dos realizadores de interagir porque eles 

mesmos estão sempre nas mídias digitais.   

Quando comparamos Malhação Intensa como a vida e Malhação Sonhos, fica claro 

como a temporada mais recente investiu em um maior número de ações em que os fãs 

tiveram seus trabalhos incorporados aos capítulos, o que amplia as possibilidades de 

participação que estão sendo apresentadas para esse público e para a própria emissora 

televisiva. Notamos, por exemplo, como a temporada seguinte à Malhação Sonhos lançou 

ações similares: convites para que as pessoas escrevessem fanfics166 e para que mandassem 

vídeos para participar de um clipe musical dos personagens167. No caso das fanfics, destaca-

                                                 
165  Disponível em: http://gshow.globo.com/programas/caldeirao-do-huck/concurso-de-talentos-malhacao/. 

Acesso em 04/06/2018.  
166  Disponível em: http://gshow.globo.com/ep/seu-cabelo-do-seu-lado-com-Seda/noticia/2016/03/sua-

historia-pode-virar-cena-participe-da-fanfic-malhacao-seda.html. Acesso em 04/06/2018.   
167 Disponível em: http://gshow.globo.com/participe/noticia/2015/10/mande-seu-video-e-participe-do-clipe-

de-malhacao-ao-lado-de-lucas-lucco-e-nego-do-borel.html. Acesso em 04/06/2018.   
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se que a iniciativa foi patrocinada pela marca Seda, mostrando-se uma aproximação entre 

as ações de participação e as ações comerciais da emissora.  

Além das ações de participação, Malhação Sonhos mostrou sintonia também com 

fatos que estavam ocorrendo no cenário brasileiro e que envolveram não só manifestações 

nas mídias sociais, mas também a própria sensibilidade da equipe do programa. Isso 

aconteceu, por exemplo, no dia em que o cantor Chorão morreu. De acordo com Rosane 

Svartman, com o falecimento, um dos colaboradores chegou à redação bem cedo, falando 

tristemente sobre o ocorrido, e todos concordaram em fazer uma homenagem ao artista – 

artista que interpretou a música que, durante anos, foi o tema de abertura de Malhação. 

Svartman, então, ligou para o diretor da temporada dizendo que eles precisavam fazer 

alguma coisa. Como o programa já estava fechado, a solução que eles acharam foi terminar 

o capítulo com a música nos créditos finais. A autora descreveu que não foi um processo 

fácil, mas que o diretor se encarregou e levou o material que já estava na fila para ir ao ar 

para a mixagem, pedindo a modificação ‒ e conseguiu. 

Na mesma entrevista, Svartman falou também sobre outras formas de mostrar 

atenção aos fãs e aos telespectadores em geral. Ela descreveu a função de um dos jovens 

autores da equipe: procurar memes e brincadeiras na internet para que pudessem ser 

inseridos dentro do programa, possibilitando um maior diálogo com o público. A autora 

também citou o quanto um dos casais da trama tinha fãs muito fortes e que, ao ler 

mensagens na internet, se deparou com uma sobre como deveria ser o primeiro ‘eu te amo’ 

deles; com base nisso, ela e Paulo perceberam que não tinham ainda pensado a respeito e, 

assim, escreveram uma cena com este foco. Em outro caso, uma das personagens tinha 

câncer de mama, e uma telespectadora compartilhou com a Central de Atendimento ao 

telespectador (CAT) um relato com a emissora, mostrando ter vivido uma história similar 

com a mãe. Em decorrência disso, foi inserida na trama uma breve referência ao que foi 

narrado pela telespectadora, mostrando uma atenção dedicada aos materiais que chegam à 

equipe do programa. Além disso, Svartman destacou o lugar da equipe de internet, que, ao 

longo dos anos, foi ganhando mais força dentro da casa, o que contribui para a realização 

das ações de participação.  

Em meio à equipe do programa, houve um nome focado como editora de conteúdo 

transmídia de Malhação Sonhos: Amanda Jordão. Em articulação com a equipe de internet, 

autores e outros profissionais da emissora, Amanda participou da criação e da 

operacionalização de iniciativas na temporada envolvendo as mídias digitais, como a ação 
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das fanfics. Malhação Sonhos, contudo, não é o primeiro vínculo profissional com Rosane 

Svartman: a profissional já trabalhou na Raccord Produções, produtora de vídeos da autora, 

e fez parte também da equipe de Totalmente Demais. Em seu currículo no LinkedIn, há a 

indicação de experiências que revelam habilidades diversas: além de ter experiência com 

pesquisa e criação de conteúdo para blog, ela também traz em seu currículo atuações 

prévias com produção, edição e roteiro de vídeos, sendo, até o momento desta pesquisa, 

roteirista da emissora. 

Rosane Svartman sinalizou também o lugar da equipe de internet, dirigido por Ana 

Bueno, como central para as mudanças nos modos como as duas temporadas de Malhação 

se envolveram com as mídias digitais. “Vi mudança muito grande nas duas temporadas no 

investimento de pessoal, pensamento e criatividade para as plataforma digitais como um 

todo”, afirmou, destacando como isso esteve muito associado aos esforços de Bueno e o 

entendimento estratégico da Rede Globo de que essas ações são importantes. A autora 

também apontou o próprio envolvimento prévio com Malhação, em Intensa como a Vida, 

como algo que contribuiu para a proposição de iniciativas novas em Malhação Sonhos.  

Observa-se, assim, que as experimentações apresentadas em Malhação Sonhos 

estão associadas às experiências que Rosane Svartman e Paulo Halm têm tido dentro da 

Rede Globo, o que, contudo, também está articulado a experiências vividas separadamente 

ao longo de suas trajetórias. Dentro disso, a partir da realização da entrevista com Rosane 

Svartman identificamos nas experiências dela alguns pontos que estão diretamente 

relacionados à participação dos fãs, o que ilustra o lugar dos autores nesse processo e 

contribui para a compreensão das possibilidades de participação em Malhação Sonhos168, 

entendendo que são ações que demandam ter em sua equipe profissionais com essas 

habilidades.  

Na Rede Globo, Rosane Svartman participou de uma das primeiras ações transmídia 

da casa: as cenas estendidas de Passione (2011). Pela primeira vez, a emissora expandiu o 

texto televisivo para disponibilizá-lo na internet. Durante o primeiro mês de implementação 

da iniciativa, ela assumiu o papel de escrever essas cenas, que depois eram revisadas pelo 

autor. Os conteúdos eram monólogos dos personagens comentando sobre situações que 

estavam vivendo na trama.   

                                                 
168 Pensando na viabilização desta pesquisa, o foco nas experiências prévias de Rosane Svartman se trata de 

um recorte dentro do universo existente de dados relacionados a este trabalho, não sendo sugestivo de que, 

ao longo das ações de participação, os outros profissionais envolvidos na obra não trouxeram as suas próprias 

contribuições para a criação e o desenvolvimento das iniciativas observadas em Malhação Sonhos.   
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Antes de Malhação, Svartman também trabalhou em outro conteúdo audiovisual 

sobre o universo jovem: o filme Desenrola (2011), que motivou o convite para que ela 

escrevesse a temporada Intensa como a Vida. Constituindo uma obra dirigida por ela e parte 

do portfólio de sua produtora, a Raccord, o filme é sobre uma jovem de 16 anos que vive 

pela primeira vez uma série de experiências, como ficar sozinha em casa e a primeira vez. 

A obra, contudo, não nasceu como filme. Ao longo dos anos, houve a construção de 

diferentes iniciativas para diferentes plataformas, como uma série de documentários do 

GNT, um livro não ficção, uma websérie e um ARG (jogo de realidade alternada), abrindo 

espaço, assim, para a criação da primeira versão do roteiro para o filme. Do filme, foi feito 

um spin-off com dois personagens para uma série do Multishow, que teve duas temporadas; 

uma anterior e outra posterior à trama exibida. Foi feito também um seriado, também 

posterior à trama, para o PlayTv. Ao final, foram produzidos um livro ficcional e um jogo 

online com chat ao vivo.   

O filme também contou com a participação do público em diferentes dimensões: 

além do jogo, houve a música-tema feita de modo colaborativo e a incorporação de pessoas 

ao elenco. Ao acessar o site da obra, as pessoas eram convidadas a mandar um vídeo em 

que estivessem atuando de acordo com orientações passadas pela página. No site, também 

era possível que o público mandasse vídeos de beijos, vídeos esses que seriam exibidos ao 

final do filme. Em matéria do site G1169, Rosane Svartman fala da proposta multiplataforma 

da obra. “Nosso público, que está no filme, está acostumado a interagir com os produtos 

que gosta. Tem o lado artístico de ter sempre a troca, mas há o lado estratégico também, 

porque a web lhe permite falar de um produto desde o seu início”, afirma.  

O envolvimento de Svartman em projetos como o Desenrola sinaliza como o 

projeto transmídia de Malhação Sonhos, de onde se destacam as ações de participação, 

parte de um conjunto de experiências já vividas pela autora em um produto audiovisual que 

trata do universo jovem. Há uma linha transversal entre as duas obras, indicando que a 

abertura de espaços para a intervenção dos fãs foi algo que já veio sendo exercitado alguns 

anos antes da estreia da temporada na Rede Globo. Neste sentido, destaca-se o lugar da 

produtora Raccord Produções, enquanto um ambiente que contribuiu para esse cenário. 

Segundo o site da Bravi 170  (Brasil Audiovisual Independente), a Raccord mantém 

                                                 
169  Disponível em: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2011/01/desenrola-mostra-melhores-coisas-do-

mundo-do-jovem-carioca.html. Acesso em: 04/06/2018.   
170 Conforme descrição do site institucional, “entidade sem fins lucrativos fundada em 1999, com o intuito 

de reunir e fortalecer as empresas, voltadas à produção de conteúdo para televisão e mídias digitais no 
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constância de produção para cinema e TV, tendo, nos últimos anos, “[...] se dedicado 

também às novas plataformas, sempre buscando uma convergência das linguagens e 

dispositivos audiovisuais”171. 

A formação acadêmica de Svartman também sinaliza contribuições nas 

possibilidades de participação que foram oferecidas para os fãs de Malhação. Em 2015, ela 

iniciou o doutorado em Comunicação - Cinema na Universidade Federal Fluminense 

(UFF), onde estuda realiza pesquisa com o título “Mais do que televisão para as massas - 

quando até mesmo a maior rede de televisão do Brasil precisa experimentar possibilidades 

de convergência de conteúdo em várias telas e mídias”. Um ano depois, ela participou do 

encontro da Compós (Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação), onde apresentou o trabalho “A televisão em transformação… ou como o 

conteúdo colaborativo pode invadir a TV aberta”, em que articula os conteúdos feitos por 

fãs e as possibilidades de renovação da televisão. As pesquisas realizadas mostram não só 

o interesse da pesquisadora por temáticas relacionadas à Transmidiação, como abre espaço 

para que Svartman traga em sua atuação profissional referências e contribuições de sua 

trajetória acadêmica.   

Além dos trabalhos desenvolvidos, cujas temáticas dialogam diretamente com as 

iniciativas dos projetos transmídia em que se envolve na Rede Globo, há referências do 

campo científico que guiam a fala de Svartman, que, na entrevista para esta pesquisa, citou 

Clay Shirky, autor que trata de temáticas como a cultura da participação e da colaboração. 

Baseada em trabalhos do autor, ela mencionou como os processos de colaboração devem 

ser marcados por acordos claros, por ferramentas claras e por cumprir com o acordado. 

Além disso, referenciando o mesmo autor, citou como achou interessante a ideia de usar 

ferramentas sociais para construir alguma coisa junto, para fazer conexão, apontando como 

o ‘ouvir e pensar’ ‘só enriquece o produto’.   

As experiências vividas pela equipe que cria Malhação Sonhos mostram como há 

um pensamento para o investimento em múltiplas plataformas e para manter atenção às 

manifestações do público nas mídias digitais. Busca-se aqui que o texto televisivo dialogue 

com outros ambientes, linguagens e formatos, mas mantendo atenção com os acordos 

estabelecidos com os fãs. São dessas experiências que se vão construindo pontos de vista e 

                                                 

mercado nacional e internacional” − entidade na qual a Raccord Produções consta como associada. 

Disponível em: http://bravi.tv/bravi/historico/. Acesso em 27/11/2019. 
171 Disponível em: http://bravi.tv/associados/raccord-producoes/. Acesso em 27/11/2019. 
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modos de trabalho que, com o passar dos anos, vão guiando os novos projetos abraçados e, 

ao mesmo tempo, abrindo-se para experimentações. E são dessas experimentações, por sua 

vez, que se conformam as possibilidades de participação que foram oferecidas para os fãs 

de Malhação Sonhos, possibilidades que, como vimos, estão diretamente associadas a 

diferentes práticas de colaboração e à criação de acordos que orientem a relação que está 

sendo estabelecida com os fãs do programa.   

Há outro ponto-chave que se destaca aqui: a equipe envolvida nas operações 

propostas pelas as ações de participação de Malhação Sonhos. Nas entrevistas realizadas, 

observou-se que as possibilidades de participação examinadas nesta tese não demandam 

esforços somente dos setores que lidam diretamente com as mídias digitais em Malhação 

Sonhos. Abrir espaço para que os fãs sejam incorporados aos capítulos, por exemplo, 

envolve um diálogo entre os setores, cada um marcado por profissionais com suas próprias 

responsabilidades e rotinas, cada um com o seu lugar nos modos de criar e produzir ficções 

seriadas televisivas e/ou conteúdos digitais. Observar o envolvimento de diferentes 

profissionais nas ações de participação sinaliza, assim, um olhar para profissionais que 

recebem os trabalhos dos fãs e operam a partir disso. Das entrevistas realizadas, trouxemos 

para esta pesquisa um panorama geral de como diferentes setores se envolvem nas 

iniciativas lançadas, destacando atribuições associadas às ações de participação, em 

especial, atribuições relativas às ações que envolveram os trabalhos dos fãs em cenas dos 

capítulos.  

O primeiro ponto que se destacou nas entrevistas é que não há uma equipe à parte 

para trazer os fãs ou os trabalhos deles para os capítulos. Os profissionais que se envolvem 

nessa incorporação se envolvem também em outras operações da criação e produção do 

programa. O que existe são profissionais que, em meio às suas rotinas de trabalho, abrem 

espaço para assumir também a parte que os cabe para que as ações de participação se 

realizem. Ou seja: as pautas decorrentes das ações de participação convivem com as pautas 

decorrentes dos capítulos, o que demanda da equipe o esforço de articular tarefas no dia a 

dia.  

A articulação das tarefas não foi algo pontual ao longo dos 280 capítulos de 

Malhação Sonhos. Não houve incorporação dos fãs ou dos trabalhos por eles produzidos 

em todos os capítulos, mas as ações ocorreram ao longo de toda a temporada, tendo, por 

vezes, mais de uma edição (nos dados coletados, o concurso de fanfics ocorreu duas vezes. 

O concurso Você em Malhação, seis). Além disso, foram iniciativas que não se realizaram 
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rapidamente: elas foram construídas dentro de um processo. Assim, as ações que 

envolveram a incorporação de trabalhos dos fãs nos capítulos se desenrolaram por mais 

tempo até a inserção dos fãs (ou dos materiais por eles produzidos) nos capítulos do 

programa. Na ação das fanfics, por exemplo, o primeiro conteúdo encontrado sobre o 

concurso foi postado em 13/04/2015, e a história escolhida foi ao ar em 03/07/2015 –o que 

sinaliza o tempo levado entre a comunicação com o público e a entrega do trabalho feito 

pela equipe de Malhação Sonhos. Isso dialoga com os depoimentos cedidos pela equipe, 

em que vimos que ela assume diferentes tarefas ao longo dessa operação.   

Observamos também como as equipes tiveram tarefas que se concentraram de 

modos diferentes ao longo das ações de participação. Ao conversar com alguns 

profissionais, notamos como eles mantêm atividades já no lançamento das ações. Já outros, 

mostraram atuação também a partir do momento em que os trabalhos dos fãs foram 

recebidos e selecionados pela equipe de Malhação Sonhos. Com as intervenções 

escolhidas, pôde-se assumir as tarefas que estavam diretamente relacionadas a esse 

momento, uma vez que demandam que já se tenha um fã ou um trabalho para ser 

incorporado aos capítulos. O que notamos, então, é que receber os trabalhos dos fãs e operar 

a partir deles é um momento que reúne um maior número de profissionais e setores nas 

ações de participação, uma vez que aqui há um cruzamento com os profissionais que estão 

lidando diretamente com a criação e produção dos capítulos.  

Os processos para a criação das ações de participação, contudo, estão alinhados ao 

que Alex Medeiros e Gustavo Gontijo (2013) descreveram sobre a criação dos conteúdos 

transmídia para as novelas da casa, como destacamos anteriormente. Trata-se de um 

processo que se inicia em conjunto com os autores, no momento em que a novela está sendo 

apresentada para a equipe. Aqui, algumas ações já podem ser indicadas ou demandadas, o 

que, por outro lado, não quer dizer que estes primeiros encontros são os únicos para as 

definições do que será feito nas mídias digitais. Há uma abertura ao longo do programa 

para que novas ações sejam pensadas, propostas e realizadas, o que é indicativo de como a 

produção transmídia da casa demanda profissionais e equipes preparadas para esse tipo de 

trabalho.  

Neste contexto, destaca-se o lugar da produtora transmídia como uma das 

mediadoras em meio aos profissionais envolvidos nas ações de participação do programa. 

Além de criar e se envolver na realização das ações, especialmente aquelas que envolvem 

narrativas, vimos nela uma profissional que manteve diálogo com diferentes setores da 



101  

  

emissora para fazer com que a ação acontecesse. Ela não só apresentava e/ou recebia ideias 

vindas dos autores, como também assumia um papel de reunir materiais e pessoas para que 

diferentes etapas das ações de participação se concretizassem. Isso envolveu, por exemplo, 

buscar os atores para envolvê-los em vídeos direcionados a diferentes momentos da ação e 

dedicar-se à leitura das fanfics recebidas para que houvesse uma pré-seleção das histórias. 

Deste levantamento inicial, foram encaminhados insumos para que os jurados dos 

concursos pudessem escolher os ganhadores.  

O trabalho da produtora transmídia manteve uma relação direta com a equipe de 

internet. Esse é o time responsável por produzir conteúdos para o site do programa e por 

responder às interações feitas pelo público. A produção de conteúdos, contudo, não foi 

apenas textual. Em muitas ações, houve a produção de fotos, vídeos e a disponibilização de 

aplicativos, o que demandou da equipe de internet a articulação com outros profissionais 

para que a comunicação com o público se desse em diferentes linguagens e formatos. 

Observamos nos depoimentos coletados o quanto este setor assumiu uma posição 

propositiva; eles também foram responsáveis por trazer ideias sobre conteúdos transmídia 

que poderiam ser lançados em Malhação Sonhos.  

O lugar dos autores envolveu não só o fomento e a aprovação das ideias para as 

ações do programa nas mídias digitais, como também contemplou a organização dos 

capítulos para que os trabalhos dos fãs pudessem ser incorporados à obra. Este, contudo, 

não foi um trabalho que se restringiu a Rosane Svartman e a Paulo Halm. Os autores 

colaboradores também estiveram atuantes nas iniciativas, o que, claro, tem a ver com o 

próprio sistema de trabalho articulado existente entre eles. Estes são os profissionais, 

portanto, que pensam nos modos como os fãs e os conteúdos feitos por eles serão inseridos 

nos capítulos de Malhação Sonhos, seja nas cenas ou na abertura. Mas não se trata apenas 

de ‘abrir um espaço’ na cena em que haverá a participação dos trabalhos dos fãs. Em uma 

das ações, por exemplo, a inserção de uma história vinda desse público demandou que 

outras cenas do capítulo fossem escritas, de maneira a existir uma integração com o material 

escolhido para integrar o conteúdo exibido na grade televisiva.  

Há também o lugar da produção. Aqui, a equipe cuida dos procedimentos 

necessários para que os ganhadores possam chegar aos estúdios do programa, a exemplo 

das pautas relacionadas às viagens e às autorizações necessárias para a participação dos fãs. 

Além disso, por ter a organização das agendas dos atores em meio às gravações das cenas, 

é um profissional que auxilia outros setores para saber da disponibilidade deles para se 
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envolver em conteúdos ligados às mídias digitais. É desse profissional também que há um 

entendimento e esforço para manejar a infraestrutura, a logística e os orçamentos 

envolvidos para que os fãs possam participar das cenas do programa.  

O levantamento dessas atividades traz insumos para esta pesquisa ao percebermos 

que, a depender das ações de participação, com destaque para aquelas que direcionam 

materiais e fãs para os capítulos, há diferentes profissionais envolvidos nessas iniciativas, 

que caracterizam uma equipe marcada pela diversidade: são diferentes profissionais, 

ligados a diferentes setores, realizando diferentes operações ao longo de diferentes 

momentos das ações de participação. Trata-se de uma equipe que envolve, portanto, 

diferentes lógicas de trabalho, lógicas que, como visto, não envolvem somente essas ações, 

uma vez que esses profissionais também mantêm pautas relativas à criação e produção dos 

capítulos e/ou de conteúdos para o site e outros ambientes digitais do programa.  

Destacamos, contudo, que os setores aqui destacados não esgotam as equipes e 

especialidades envolvidas nas ações de participação. Há editores que trabalham em cima 

de vídeos enviados pelos fãs. No caso em que os fãs aparecem nos capítulos, há 

profissionais responsáveis por dimensões como coreografia e preparação do elenco. Há, 

assim, um conjunto de especialistas que se associam para que a participação dos fãs seja 

incorporada aos capítulos, e o destaque dado aqui a alguns setores se configura como uma 

porta de entrada para destacar a diversidade de profissionais que se faz presente em meio 

ao conjunto das ações de participação do projeto transmídia de Malhação Sonhos. Partindo 

desse entendimento, esta tese usará a expressão ‘equipe MS’ (Malhação Sonhos) para se 

referir ao conjunto de profissionais, entrevistados aqui ou não, que se envolveram em 

atribuições relativas às ações de participação de Malhação Sonhos. 

A partir das informações aqui trazidas, abre-se caminho para pensar como as ações 

de participação estão relacionadas à equipe que nelas operam. Para os fins desta tese, os 

depoimentos contribuem para refletir sobre como os modos como as ações de participação 

estão organizadas dialogam com a configuração da equipe de Malhação Sonhos que opera 

nessas iniciativas. A partir dos exames e dos resultados desta pesquisa, que serão 

apresentados no próximo capítulo, serão feitas considerações sobre como a conformação 

dessa equipe está articulada aos procedimentos sinalizados nas ações para a produção e a 

incorporação dos trabalhos dos fãs em espaços oficiais do programa. 

Diante deste cenário, a análise será direcionada primeiramente para as ações de 

participação que foram oferecidas para os fãs em Malhação Sonhos. São iniciativas que, 
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conforme veremos, mantêm conexões com as movimentações que têm sido feitas nos 

últimos anos pela Rede Globo e por diferentes equipes de Malhação, em especial, os 

autores de Malhação Sonhos.  
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 3. AS AÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: O CASO DE 

MALHAÇÃO SONHOS  

  

Acordar entre dois rapazes. Essa foi a abertura da cena em que, durante um sonho, a 

personagem Bianca (Bruna Hamú) despertou ao lado de João (Guilherme Hamaceck) e 

Duca (Arthur Aguiar) em Malhação Sonhos, da Rede Globo. Inspirada no clássico Dona 

Flor e seus dois maridos, de Jorge Amado, a história marcou um novo momento para a 

emissora: pela primeira vez, uma temporada do programa convidou os fãs para mandarem 

fanfics, que, uma vez recebidas e selecionadas, foram transformadas em cenas para os 

capítulos172. Com ações envolvendo os trabalhos dos fãs, esta iniciativa chama a atenção 

para o que guia esta tese: a abertura de espaços oficiais do programa para a participação 

dos fãs.  

Conforme sinalizado até então, nesta tese, a investigação do fenômeno se deu a partir 

das experiências de Malhação, que veio se conformando como um espaço de 

experimentações de conteúdos transmídia na Rede Globo. Em meio às temporadas 

observadas até 2015, destacou-se o caso de Malhação Sonhos (2014) como a que estimulou 

fortemente a participação dos fãs, constituindo, como defendemos aqui, um importante 

ambiente para a compreensão das novas formas de aproximação entre as ficções seriadas 

televisivas e essa parcela do público. Nesta experiência televisiva, investigou-se as ações 

em que os fãs foram convidados para trabalhar em conteúdos disponibilizados no site do 

programa, indo além das tradicionais práticas de navegação ou difusão das matérias 

disponibilizadas nos ambientes online em que o produto televisivo está oficialmente 

presente.  

O que Malhação Sonhos sinaliza, neste sentido, é a diversidade de ações de 

participação que podem ser colocadas nos projetos transmídia do programa. Em meio às 

ações que foram sendo lançadas ao longo da temporada, houve a abertura de espaços para 

uma participação dos fãs que pudesse ir além das mídias digitais. Há, aqui, uma 

participação estendida, que não se finaliza nos materiais que estão disponibilizados na 

                                                 
172 Foram duas fanfics selecionadas, que viraram cenas nos capítulos: Bianca e seus dois maridos, escrita por 

Ana Carolina, e Pedro e os Vampiros da Ribalta, escrita por Thamyres Santos. As histórias enviadas pelas 

participantes e as cenas exibidas nos capítulos estão disponíveis no site do programa. Disponível em 

http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/bianca-e-seus-dois-maridos-assista-ao-sonho-de-

romance-escolhido.html e http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/mestre-vampiro-veja-ideia-

escolhida-pelo-fanfic-malhacao-que-virou-cena.html. Acesso em 06/01/2020. 
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internet: ela pode se encaminhar para os capítulos – ou seja, uma participação que pode ir 

além do site do programa. Os capítulos não constituem, assim, somente a fonte dos 

conteúdos transmídia; eles passam a se inserir como o próprio destino de algumas ações de 

participação que se desenrolam nas mídias digitais. Diante deste cenário, esta tese se propõe 

a investigar as ações de participação dos fãs no projeto transmídia de Malhação Sonhos, 

buscando compreender como as ações estão organizadas, por meio de operações e 

direcionamentos, para a produção e a incorporação dos trabalhos dos fãs nos espaços 

oficiais do programa.  

Por envolver diferentes formas de participação dos fãs, a primeira parte desta análise 

será dedicada a apresentar, a partir de uma categorização, as ações de participação 

encontradas no site oficial do programa. Neste percurso, reflexões sobre a Transmidiação 

e a Participação, trazidas no primeiro capítulo desta tese, serviram de norte para o exame 

das experiências lançadas por Malhação Sonhos, tendo sido centrais para guiar a 

investigação aqui realizada. Por outro lado, ao mesmo tempo em que tais noções servem 

de base para esta pesquisa, os resultados deste trabalho também servem de base para trazer 

contribuições para essas noções, que ganham mais amplitude ao dar conta de possibilidades 

de participação que estão emergindo no cenário atual ‒ especialmente as que se destinam 

para os capítulos televisivos, como se mostrará mais adiante.  

Com base nos apontamentos deste primeiro momento da análise, o segundo 

momento dela será focado em compreender os procedimentos apresentados nessas ações 

para a produção e incorporação dos trabalhos dos fãs em Malhação Sonhos. Ao se observar 

esses procedimentos, destaca-se a presença de um processo participativo. Por ‘processo 

participativo’, entende-se a organização e sistematização de etapas de trabalho que, uma 

vez lançada a ação, indicam o caminho a ser percorrido para que os trabalhos dos fãs sejam 

produzidos e, por vezes, incorporados aos espaços oficiais do programa. O processo 

articula, assim, as operações e os direcionamentos dados sobre quais e como serão essas 

etapas de trabalho nas ações de participação, reunindo uma sequência de esforços para 

estimular que a participação ocorra e que ocorra conforme o programado no projeto 

transmídia. Pode-se, assim, dizer que as possibilidades de participação são decorrentes de 

um processo participativo e que é ele que permite, a partir dos conteúdos transmídia e por 

meio de aberturas/ limites colocados, trazer os trabalhos dos fãs para o programa.  

Olhar as ações realizadas como um processo permite observar que os trabalhos dos 

fãs se articulam, de diferentes formas, a esforços que as equipes das emissoras televisivas 
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empreendem a partir dos trabalhos recebidos dos participantes. Esta pesquisa sustenta que 

restringir a compreensão das ações de participação à produção de um trabalho do fã não 

convoca o exame de etapas que antecedem, convivem e sucedem a intervenção inicial desse 

público, dimensões vistas aqui como estratégicas para compreender como as ações de 

participação estão organizadas para receber os trabalhos dos fãs. Ao defender a noção de 

processo participativo como uma janela para compreender como as ações de participação 

estão organizadas, argumentamos que há uma compreensão ampliada dos esforços que 

estão sendo feitos, destacando também os esforços em busca de atrair, orientar e operar a 

partir dos trabalhos dos fãs ‒ perspectiva que destaca a compreensão das ações de 

participação como espaços que articulam trabalhos dos fãs e trabalhos de profissionais da 

emissora.  

Ao examinar o caso de Malhação Sonhos e compreender a noção de processo 

participativo e as etapas que o compõem, defendemos que o olhar para tal processo não 

assume uma configuração fixa. A depender das ações realizadas, observou-se maneiras 

diferentes de organizar as etapas da participação. Diferente de iniciativas com opções de 

intervenções pré-definidas, tal qual um teste de conhecimento, as ações que abrem espaço 

para uma maior liberdade de criação e de trabalho dos fãs costumam vir acompanhadas de 

diferentes esforços, a exemplo de um conjunto de orientações e, por vezes, regras para os 

trabalhos que serão feitos. As diferenças nos processos participativos dão, assim, indícios 

de não serem aleatórias. A partir dos dados levantados, observou-se que os processos estão 

associados ao destino final dos trabalhos dos fãs. Ações que destinam o trabalho dos fãs 

para cenas dos capítulos tendem a envolver etapas de trabalho mais espaçadas entre si, para 

dar conta das operações ali inscritas, o que resulta em processos participativos mais longos 

para os fãs e para a própria equipe que gere a ação –diferente de ações em que, após a sua 

intervenção, os fãs automaticamente recebem um retorno, e a ação se encerra.   

Em paralelo às diferenças encontradas nos processos participativos das ações 

lançadas em Malhação Sonhos, houve uma regularidade: o vínculo com o programa. A 

análise será feita em diálogo com esse princípio, de que os materiais estão associados a um 

texto referência. As próximas páginas, assim, não perderão de vista esses vínculos, mas 

mostrarão que eles foram construídos a partir de diferentes estratégias. Ao apresentar as 

ações de participação, parte-se, assim, da indicação das associações existentes entre os 

trabalhos dos fãs e Malhação Sonhos, o que contribui para um entendimento mais amplo 

das articulações possíveis entre a participação dos fãs e um conteúdo televisivo.   



107  

  

As ações de participação examinadas remetem também ao lugar dos autores da obra. 

Ao longo da realização desta pesquisa, verificou-se como os autores de uma ficção seriada 

televisiva também podem estar presentes em ações de participação nos conteúdos 

transmídia, que os envolveu, como será visto, no exame de trabalhos enviados pelos fãs. 

Além disso, a partir da entrevista realizada, destaca-se o lugar de Rosane Svartman e de 

sua parceria com Paulo Halm, que, como se viu no capítulo anterior, trazem experiências 

que envolvem a participação dos fãs em produtos audiovisuais. Como se verá a partir da 

análise, as possibilidades de participação examinadas dialogam também com o currículo de 

Rosane, o que contribui para a conformação das iniciativas lançadas em Malhação Sonhos.  

Nas páginas que se seguem, serão apresentadas as ações de participação que serão 

examinadas nesta pesquisa, indicando as práticas dos fãs que estão sendo estimuladas e os 

vínculos existentes com o programa. Tais iniciativas serão separadas entre aquelas que, em 

última instância, foram destinadas para os capítulos televisivos ou que se restringiram aos 

conteúdos transmídia, reconhecendo aqui a importância do destino da participação para 

compreender as configurações das ações realizadas. A partir dos esforços lançados para a 

construção dessa categorização, que destaca a diversidade das iniciativas lançadas, serão 

realizadas as etapas subsequentes desta pesquisa. 

 

3.1 Ações de participação e a incorporação aos capítulos  

  

A participação dos fãs nos conteúdos transmídia não se restringe necessariamente 

às mídias digitais. Configurando-se como algo pouco usual nos modos como as ficções 

seriadas televisivas têm se relacionado com os seus públicos, há o investimento em ações 

que convidam os fãs para participarem também de conteúdos que estão sendo exibidos nos 

capítulos, como na vinheta e nas próprias cenas. As dinâmicas dessas ações são baseadas 

no princípio da retroalimentação: após os fãs realizarem e/ou enviarem trabalhos para os 

espaços oficiais do programa, algumas das intervenções são selecionadas, abrindo espaço 

para que os conteúdos recebidos ou os participantes que os produziram sejam incorporados 

à exibição do programa na grade televisiva.   

A lógica de retroalimentação entre ficções seriadas televisivas e fãs não é algo novo, 

como já mencionado nesta tese. O intercâmbio de ideias entre obras e públicos é uma 

prática comum nos conteúdos televisivos. O que se distingue aqui, por outro lado, é a 
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abertura para a inserção de conteúdos de terceiros e/ou de seus autores em materiais que, 

historicamente, costumam ser fechados nos trabalhos da própria equipe televisiva. Assim, 

o princípio de retroalimentação ganha novos contornos: mais do que uma troca de ideias, 

há um fluxo de materiais entre a emissora e os fãs. Parte-se de um texto referência para a 

criação de um conteúdo transmídia, que, ao estimular a participação dos fãs, recupera as 

intervenções realizadas e as incorpora de volta nos capítulos.   

Chamamos a atenção, assim, para a noção de transmidiação como um fenômeno 

que também pode ser cíclico – e a partir de ações que envolvem os fãs. Não se trata apenas 

de extrair conteúdos de um texto referência e lançar desdobramentos dele, enquanto 

paratextos ou expansões narrativas, em outras plataformas – perspectiva comumente 

presente nos estudos sobre a televisão como texto transmídia. Há aqui a busca por fazer 

com que os conteúdos transmídia possam gerar novos materiais para os capítulos. Em 

alguns casos, as trocas não param aí; dos conteúdos incorporados aos capítulos, há a 

possibilidade de que desdobramentos deles sejam disponibilizados na internet. Além disso, 

com a incorporação dos fãs ou dos trabalhos dos fãs aos capítulos, a compreensão da 

participação como uma cooperação textual também ganha desdobramentos. Ao ter uma 

plataforma como porta de entrada para outra, a participação passa a assumir um viés mais 

amplo, reconhecendo que ela pode se restringir a um trabalho inicial dos fãs (Ex. quando 

um clipe produzido pelos fãs é inserido em uma cena televisiva) ou abrir espaço para que 

os trabalhos iniciais se desdobrem em outros (Ex. a partir de criações feitas pelos fãs, eles 

são selecionados e convidados para participarem de uma cena do capítulo).  

Afasta-se, assim, do entendimento do fenômeno da Transmidiação como uma via 

de mão única. Ao assumir uma dimensão cíclica, alarga-se não só a compreensão das 

possibilidades abertas para a participação dos fãs, como também se permite discussões mais 

amplas sobre o impacto dessas práticas nas experiências que têm sido ofertadas para esse 

público e sobre os impactos que tudo isso gera para as redes de televisão, que passam a 

operar também dentro dessa lógica. Destacamos, assim, a importância de considerar qual 

será o destino da participação dos fãs, reconhecendo que a incorporação dos fãs ou de seus 

trabalhos em cenas do programa tendem a ser atividades que demandam mais esforços de 

equipes da emissora, ao envolver nessas ações operações não só com as mídias digitais, 

mas a própria criação e produção dos capítulos televisivos.   
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Aproximar-se dos capítulos envolve, desse modo, esforços que tendem a ser 

distintos daqueles presentes em ações de participação que não se reverberam nas narrativas 

em andamento. Foram iniciativas que envolveram todas etapas do processo participativo e 

que, quando relacionadas às cenas do capítulo, contaram com variados direcionamentos 

dados aos fãs. Trata-se de uma dinâmica muito bem articulada: quando a participação se 

direciona para o coração do programa (a trama televisiva), há esforços adicionais nos 

modos como os processos de participação estão organizados – organização associada às 

propostas das ações de participação, que serão indicadas a seguir.  

  

  

3.1.1 Da participação na narrativa  

  

As possibilidades de inserir os fãs ou os conteúdos por eles produzidos nos capítulos 

de Malhação Sonhos envolveram diferentes práticas de participação e vínculos com o 

programa. Nas intervenções propostas, convidou-se os fãs para criarem conteúdos diversos, 

como vídeos e textos, tendo em vista diferentes propostas apresentadas. Em geral, as ações 

foram realizadas em diferentes ciclos: de tempos em tempos, por exemplo, os fãs receberam 

o convite para escrever histórias ou gravar um vídeo de si mesmos desempenhando uma 

habilidade. E em cada ocasião, havia uma temática diferente para guiar a produção deles. 

A maior parte das ações que se direcionaram para os capítulos assumiram uma função 

narrativa, ou seja, foram orientadas, a partir de diferentes ganchos, para fazerem parte da 

trama em andamento nos capítulos.  

A inserção da participação dos fãs nos capítulos de uma ficção seriada televisiva da 

Rede Globo não foi uma experiência inicial em Malhação Sonhos. A ação realizada nesta 

temporada sinaliza que Rosane Svartman e Paulo Halm já nutriam experiência com ação 

que se inicia nos conteúdos transmídia de um programa e que, na sequência, traz materiais 

de volta para os capítulos. Em Malhação Sonhos, contudo, houve o desenvolvimento de 

outras ações que se integraram à narrativa, evidenciando que o trabalho dos autores se 

expandiu ao longo das temporadas. Se na primeira temporada de Malhação que escreveram 

(assinada por Svartman e com Halm na equipe de escritores), a integração do capítulo se 

deu a partir da exibição de vídeos dos fãs deixando mensagens, na segunda temporada da 
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autora, agora assinada pelos dois, houve o investimento em outros vínculos com a trama 

televisiva, permitindo que as pessoas pudessem fazer parte da história de diferentes formas.  

O primeiro vínculo explorado foi o convite para que os fãs pudessem ajudar na 

resolução de algum aspecto da trama em andamento. Trata-se do oferecimento de espaços 

para que os fãs, cientes de algum ponto ainda em aberto no desenrolar da narrativa, 

pudessem mandar suas contribuições e ajudar os personagens, embaralhando as fronteiras 

entre realidade e ficção e dando margem para que os participantes pudessem se engajar em 

prol dos rumos que desejam na história. Foram mapeadas três ações que cumpriam esse 

papel. A primeira delas foi uma enquete para definir o nome do bebê de Gael e Dandara173, 

enquete a partir da qual foi decidido o nome da criança na trama. A segunda ação, por sua 

vez, foi a chamada para que os fãs editassem um vídeo para ajudar Pedro a reconquistar 

Karina174. A terceira, por fim, foi o pedido para que os fãs mandassem vídeos de si mesmos 

dublando a música que Pedro compôs para Karina, ajudando, assim, a contar a história de 

amor dos dois175. Os materiais poderiam, caso selecionados, integrar o clipe da canção, que 

seria exibido no capítulo.  

O segundo vínculo trabalhado foi a possibilidade de os fãs assumirem uma criação 

e encaixarem ideias de histórias elaboradas por eles nos capítulos. A única ação realizada 

que assumiu esse princípio foi o concurso de fanfics, em que esse público foi encorajado a 

escrever e enviar histórias (para sonhos de romance e terror) com os personagens da 

trama176. A abertura de espaços para a criação de fanfics demonstra atenção a esse ímpeto 

criativo dos fãs, que, por vezes, desejam extrapolar as fronteiras do que foi exibido nos 

capítulos – e são reconhecidos pelo programa como “os MAIS criativos que existem”177. 

Nota-se um esforço para atrair participantes para a produção e/ou consumo desses 

conteúdos alternativos, a exemplo da mensagem “já que na TV Cobra (Felipe Simas) e 

Karina (Isabela Santoni) são apenas grandes amigos, o fandom do ‘casal’ está criando as 

histórias mais criativas para o FANFIC!  Entre lá no blog e veja o que galera tá 

                                                 
173  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/Vem-por-ai/noticia/2015/08/ultimos-

capitulos-nasce-o-bebe-dandael-3.html. Acesso em 22/04/2018.   
174  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/03/ajude-perina-

crie-um-clipe-para-esse-seu-jeito-com-momentos-ineditos-do-casal.html. Acesso em 22/04/2018.   
175 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/10/participe-mande-

seu-video-dublando-a-musica-de-perina-e-apareca-no-clipe.html. Acesso em 22/04/2018.   
176 Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/. Acesso em 22/04/2018.  
177  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/04/soluca-

heidequina-ruivique-na-fanfic-tem-casais-que-voce-nunca-viu.html. Acesso em 22/04/2018.   
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escrevendo!”178. Tal liberdade criativa foi permitida pela própria temática da ação: os fãs 

foram convidados a escrever sobre sonhos que os personagens teriam, o que traz a 

flexibilidade para que histórias inusitadas (ou que fugissem muito ao andamento e às 

possibilidades narrativas da trama) pudessem ser incorporadas aos capítulos.  

O terceiro e último vínculo foi a chance de integrar a história e aparecer no capítulo 

com o elenco. Aqui, também houve apenas uma ação realizada: Você em Malhação179. 

Apesar de ter sido batizada de um ‘reality show’, a iniciativa consistiu em um concurso em 

que os envolvidos poderiam participar de capítulos, premiação destacada no próprio título 

da ação. Para tanto, eles foram estimulados a produzir um vídeo demonstrando o seu 

talento, como cantar, dançar, atuar etc. A cada mês, era proposto um tema diferente, como 

Amizade e Liberdade. Ao serem escolhidos pela equipe do programa, eles viajariam para o 

Rio de Janeiro e, diretamente dos estúdios de Malhação, participariam das cenas que foram 

preparadas para recebê-los. Em geral, foram cenas que destacaram os talentos 

demonstrados nos vídeos, incorporando os participantes em eventos que se passavam nas 

escolas de artes e de luta que estavam presentes na trama. Em determinado estágio do 

concurso, houve uma proximidade entre os trabalhos dos fãs e os fatos que se desenrolavam 

nos capítulos, o que possibilitou, por exemplo, que um dos temas sugeridos fosse 

#PraSemprePerina, em referência aos protagonistas.  

  

3.1.2 Da participação nas vinhetas  

A inserção de conteúdos produzidos pelos fãs nas vinhetas dos capítulos também 

constitui uma prática pouco comum nas ficções seriadas televisivas brasileiras. Em 

Malhação Sonhos, observou-se apenas uma ação em que tal participação se deu. A 

iniciativa assumiu como vínculo com o programa a possibilidade de os fãs expressarem 

mensagens de parabenização pelos 20 anos de Malhação180. Para tanto, as pessoas foram 

convidadas para mandar vídeos expressando as felicitações desejadas, que foram exibidas 

                                                 
178  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/04/shippa-cobrina-

ta-rolando-muito-la-no-fanfic.html. Acesso em: 25/11/2019. 
179  Disponível em: http://especiaiss3.gshow.globo.com/novelas/malhacao/voce-em-malhacao/?id=52. 

Acesso em 25/11/2019.   
180  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/04/parabens-

malhacao-mande-seu-video-e-comemore-o-aniversario-do-programa.html. Acesso em 22/04/2018.   
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nos créditos finais de um capítulo181. Não foram encontrados casos similares em meio às 

experiências observadas de Malhação.   

  

 3.2 Ações de participação e a permanência nas mídias digitais  

  

Constituindo o modelo mais tradicional de se pensar a transmidiação, há a produção 

de conteúdos transmídia que não abrem espaço para uma participação dos fãs que é 

incorporada aos capítulos. Tratam-se de materiais que, apesar do vínculo com o texto 

referência, convidam os fãs para participar apenas em outras plataformas, podendo ou não 

ter os seus trabalhos incorporados aos canais digitais do programa. Se participar de bate-

papos com atores ou de enquetes constituir ações que se encerrem nas mídias digitais, por 

exemplo, isso significa pensar em um modelo de transmidiação que, em relação aos 

capítulos, não se dá de forma cíclica. Há aqui uma lógica linear, em que não há o ir e vir de 

conteúdos entre os capítulos e as mídias digitais ‒ o que não impede, contudo, que haja 

ações com retroalimentação entre plataformas externas à do texto referência, sejam elas 

oficiais ou não.  

A participação dos fãs, assim, pode se destinar tanto para os capítulos quanto 

permanecer apenas nos conteúdos transmídia de uma ficção seriada televisiva. Em meio às 

ações de participação que se mantêm nas mídias digitais, a participação dos fãs pode 

encontrar caminhos diferentes a depender de como o elenco/realizadores se envolvam nas 

iniciativas. De um lado, a participação dos fãs pode se realizar integralmente nas mídias 

digitais, não dependendo de terceiros para que a ação se finalize, a exemplo de um jogo de 

sete erros, em que o fã pode procurar as diferenças entre as imagens e, com isso, encerrar 

a ação. Por outro lado, há ações em que os trabalhos dos fãs demandam os atores e/ou os 

realizadores da obra. Se há bate-papos com os protagonistas da trama, por exemplo, em que 

os fãs são convidados a mandar perguntas, há aqui uma participação que se inicia e se 

encerra dentro das mídias digitais, mas que, ao longo do percurso, requer o envolvimento 

                                                 
181 Na matéria encontrada de divulgação da ação, não constam informações sobre o direcionamento que seria 

dado para os vídeos enviados pelos fãs. Contudo, em um capítulo do programa (sinalizado no Globo Play 

como capítulo 201), foram observados vídeos dos fãs no encerramento, parabenizando o programa pelos 20 

anos. Além disso, houve vídeos dos fãs também expostos no site de Malhação Sonhos. Disponível em: 

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/04/parabens-malhacao-galera-manda-

recado-pros-20-anos-de-malhacao.html. Acesso em 20/12/2019. 
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de alguém do programa: que eles respondam às perguntas e, com isso, realizem o bate-

papo. Ao não se restringir aos fãs, essas ações de participação tocam, assim, dimensões 

externas à ambiência digital.  

A demanda pelo envolvimento dos atores e/ou realizadores do programa se reflete 

diretamente nos modos de trabalho dos profissionais responsáveis pelo projeto transmídia. 

Ao envolver a adesão de nomes que integram o elenco ou a autoria/direção do programa, a 

participação dos fãs se aproxima de elementos que estão diretamente associados aos 

capítulos. Os atores, por exemplo, estão trabalhando na gravação de cenas e, por isso, 

podem nem sempre ter disponibilidade para participar das ações ou para dar feedbacks mais 

rápidos às demandas dos fãs. Ações que contam, portanto, com atores e/ou realizadores 

demandam esforços diferentes daquelas em que os fãs participam de maneira mais 

autônoma, sem depender do envolvimento de nomes cujas atribuições estão muito além das 

iniciativas que ocorrem nas mídias digitais.  

Assumir tal diferenciação ajuda a entender melhor os esforços para possibilitar a 

participação que compõem cada caso. As ações que dependem unicamente dos materiais 

contidos nas mídias digitais costumam ter uma organização mais simples e, em geral, 

ocorrem em sistemas automatizados. Já as ações que demandam respostas do elenco ou dos 

autores/diretores costumam ser iniciativas que articulam outros esforços, já que dependem 

que os fãs enviem algo para, a partir disso, trazer um retorno advindo de profissionais 

envolvidos nas rotinas dos capítulos. A depender do tipo de ação, há também um diálogo 

direto com as rotinas de criação e produção do produto televisivo: trazer uma atriz para 

responder uma pergunta dos fãs tende a demandar menos esforços do que envolvê-la na 

produção de cenas estendidas feitas a partir das sugestões desse público.  

  

3.2.1 Da participação em interação com profissionais do programa: elenco e 

autores  

  

As ações que envolveram interações com profissionais de Malhação Sonhos 

convidaram os fãs para enviar conteúdos que foram respondidos, de diferentes formas, por 

nomes distintos do programa. Trata-se de conteúdos que se constroem conjuntamente a 

partir da participação dos fãs, tendo requerido, a depender da ação, diferentes 
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envolvimentos dos atores e de outros profissionais do programa, como autores e diretor 

geral. As relações com o texto referência não foram fixas: a depender da iniciativa lançada, 

houve o investimento em ações que expandiram a narrativa nas mídias digitais, prática 

pouco realizada ao longo das temporadas de Malhação. A abertura para o envio de 

perguntas e respostas, contudo, não foi uma novidade de Malhação Sonhos: em anos 

anteriores, os atores de temporadas em curso já foram integrados em iniciativas em que 

estabeleceram diálogos com os fãs por meio das mídias digitais.  

Entre as iniciativas encontradas, o primeiro vínculo foi a possibilidade de obter 

informações do elenco e/ou dos autores em ações marcadas pela interação social. Ao longo 

da temporada, foram mapeadas três iniciativas. A primeira delas foi o Papo Reto182, que 

consistiu na realização de bate-papos frequentes com diversos nomes da temporada. Aqui, 

os fãs foram estimulados a mandar perguntas, e questões foram respondidas pelos 

entrevistados. Os bate-papos foram gravados em vídeos e disponibilizados no site do 

programa. A segunda ação foi o concurso Meu Amigo dos Sonhos183. Nele, as pessoas 

tinham que responder a pergunta “por que você e o seu ator preferido seriam melhores 

amigos?”, e as respostas ‘mais criativas’ receberam uma mensagem em vídeo do artista 

indicado. Por fim, em comemoração ao Dia dos Namorados, os fãs puderam enviar seus 

nomes e o do(a) namorado(a) para o elenco; com base nisso, os atores foram convidados a 

shippá-los, criando um nome para o casal184.   

O segundo vínculo foi a possibilidade de ter acesso a cenas extras dos personagens, 

criadas em sintonia com as características e práticas deles na trama. Houve apenas uma 

ação dentro deste recorte: Vem ni mim185. Em sua página na web, acessível dentro do site 

de Malhação Sonhos, o personagem Wallace convidou os fãs para mandarem desafios para 

que ele pudesse fazê-los. Com chamadas como “Tô de volta na praça e o bicho tá pegando! 

Por isso eu vim aqui anunciar que CHEGOU A HORA! It's time, tá ligado? Bora mandar 

os últimos desafios nos comentários pro negão aqui fazer!”186, a ação partiu das sugestões 

                                                 
182 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/papo-reto.html. Acesso em 22/04/2018.  
183 Disponível em: http://gshow.globo.com/participe/noticia/2015/07/meu-amigo-dos-sonhos-participe.html. 

Acesso em 22/04/2018.   
184 Disponível em: 

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/06/shippandoomundo-tenha-seu-nome-

shippado-pelo-elenco-de-malhacao.html. Acesso em 22/04/2018.  
185  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/2ponto0/autor/wallace-batista/. Acesso em 

26/11/2019 
186  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/2ponto0/post/vem-ni-mim-mandem-os-desafios-

ultima-chance.html. Acesso em 22/04/2018.   
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dos fãs para a gravação de vídeos exclusivos, em que o personagem realiza as missões a 

ele repassadas. Nos cenários de Malhação Sonhos, Wallace atendeu a desafios como andar 

de skate de salto alto e comer abacate com sal. Confirmando o elo com os capítulos, ao 

longo da ação, foram realizadas menções e aparições de outros personagens, como Jeff, 

bem como breves contextualizações sobre o que estava acontecendo nos capítulos.  

  

3.2.2 Da participação em sistemas fechados  

  

As ações de participação que não envolveram retornos do elenco/autores de 

Malhação foram realizadas em sistemas disponibilizados nas mídias digitais. Com acesso 

a conteúdos já moldados, os fãs foram convidados a preencher/escolher o caminho a ser 

percorrido dentro de um mapa já pré-estabelecido. Não houve aqui a criação de nenhum 

material novo por parte dos fãs: os participantes tiveram acesso apenas a materiais já 

prontos e possibilidades pré-estabelecidas pela equipe MS.  

Em Malhação Sonhos, o primeiro vínculo observado nas ações que se deram em 

sistemas foi a possibilidade de participar de desafios baseados no programa. Aqui, houve 

seis ações. Em uma delas, houve a disponibilização de um vídeo em que a imagem de Pedro 

e Karina estava em movimento187. Os fãs, então, foram convidados a pausar o material, de 

modo que os personagens pudessem se beijar. Todas as demais iniciativas, por sua vez, 

abrangeram testes de conhecimentos. A primeira, batizada de Pegômetro188, convidou os 

fãs a testarem seus conhecimentos sobre todos os beijos que, até então, tinham acontecido 

na trama. A segunda iniciativa também se destinou para testar conhecimentos: nela189, 

houve perguntas e opções de respostas sobre fatos que se desenrolaram ao longo dos 

capítulos. A terceira, única a incorporar as intervenções realizadas pelos fãs, foi na 

                                                 
187  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/03/com-saudades-

de-perina-acerte-o-pause-e-faca-o-casal-se-beijar-3.html. Acesso em 25/11/2019.  
188  Disponível em: http://gshow.globo.com/participe/noticia/2015/07/pegometro-malhacao-jogue-e-prove-

que-voce-viu-todos-os-beijos.html. Acesso em 22/04/2018.   
189 Esta ação, publicada no canal Rapidinhas do Gshow, trata de Malhação Sonhos, apesar de ter sido lançada 

após o encerramento da temporada. Por esta razão, trouxemos essa iniciativa para esta tese.  Disponível em: 

http://especiaiss3.gshow.globo.com/gshow/tv/rapidinhas/pb/malhacao-sonhos-teste-seus-conhecimentos-

sobre-o-programa.html. Acesso em 22/04/2018.   
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plataforma Malhação no Ar190. O público foi mensalmente chamado para testar o quanto 

sabiam sobre Malhação Sonhos. As respostas foram computadas, e os participantes tiveram 

suas pontuações exibidas em rankings. Ao final, o ganhador de cada mês foi convidado 

para conhecer os estúdios de Malhação Sonhos. As duas últimas iniciativas, por sua vez, 

envolveram a produção de cenas extras, disponibilizadas apenas no site do programa. Aqui, 

os fãs foram convidados para, em uma das ações, a responder a uma pergunta feita pelo site 

e, na outra ação, a inserir uma senha coletada dos capítulos e, em caso de respostas corretas, 

teriam acesso, respectivamente, a um vídeo exclusivo e a outro exibido na íntegra na 

página191.  

O segundo vínculo foi a possibilidade de expor opiniões diversas sobre a trama. 

Houve, para tanto, a realização de enquetes com perguntas para os fãs. A maior parte das 

votações encontradas não teve a proposta de transpor o resultado como escolha adotada nos 

capítulos, como se viu anteriormente, com a questão sobre qual deveria ser o nome do filho 

de Dandara e Gael. Sem a possibilidade de retorno direto para a trama, foram feitas questões 

que, por exemplo, assumiram temáticas específicas. Na ocasião dos 5 mil capítulos de 

Malhação, o público foi questionado sobre quais foram as melhores cenas de romance, 

humor, barraco e musical192.   

Após a apresentação das ações e dos vínculos que assumiram com o programa, serão 

mostrados a seguir os modos como tais iniciativas se articularam a processos participativos, 

indicando, assim, os modos como as ações de participação estão organizadas para a 

produção e a incorporação dos trabalhos dos fãs em espaços oficiais de Malhação Sonhos.   

  

3.3 Dos processos participativos  

  

Como visto na introdução desta análise, os processos participativos compreendem 

os caminhos apresentados para os fãs para a participação deles nos e/ou a partir dos espaços 

                                                 
190  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/malhacao-no-

ar/noticia/2014/07/malhacao-no-ar-um-jeito-mais-divertido-de-assistir-a-atracao-em-todas-as-telas.html. 

Acesso em 22/04/2018.   
191  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/2ponto0/post/sincerijade-video-confidencial.html 

e http://gshow.globo.com/tv/noticia/2015/07/veja-o-clipe-de-sol-na-integra-pegue-senha-no-capitulo-de-

quarta-2207.html. Acesso em 20/12/2019 
192  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/01/dia-de-festa-

malhacao-completa-5-mil-capitulos-no-ar-com-momentos-bafonicos.html. Acesso em 22/04/2018.   
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oficiais do programa. É o conjunto de esforços que conformam as possibilidades de 

participação, desde a apresentação até a finalização das ações, envolvendo diferentes 

operações ao longo desse percurso. Essas operações estão articuladas a operações-chave, 

constituindo etapas de trabalho com funcionalidades específicas. A produção e a 

incorporação dos trabalhos dos fãs se inscrevem nesses processos, estando vinculadas por 

meio de outras operações, como o envio dos trabalhos e, em alguns casos, a seleção dos 

materiais recebidos. 

Os processos podem ser divididos em duas partes, ainda que se saiba que tal divisão 

se dá para fins didáticos, já que, por vezes, elas acabam ocorrendo mutuamente. A primeira 

parte compreende as atividades realizadas para viabilizar a produção/entrega do trabalho 

dos fãs. Os esforços se direcionam para apresentar a ação que será lançada, convidar as 

pessoas a se envolverem na iniciativa e oferecer recursos, materiais e instruções para a 

produção e o envio dos trabalhos realizados. Já a segunda parte compreende as operações 

da equipe MS a partir dos trabalhos recebidos dos participantes. Os esforços agora são para 

acompanhar, selecionar e dar um retorno à intervenção inicial realizada pelos fãs, 

ofertando, por vezes, recompensas, tal qual a inserção dos conteúdos enviados ou das 

pessoas que os produziram nos ambientes oficiais de Malhação Sonhos. Ou seja, para a 

realização das ações de participação, os processos participativos contiveram etapas de 

trabalho para os fãs e para a própria equipe de Malhação Sonhos envolvida nas ações.  

A seguir, as etapas de trabalho serão apresentadas a partir de uma estrutura que 

serve como guarda-chuva para os processos participativos encontrados, razão pela qual, a 

expressão, a depender do contexto, também poderá ser usada no singular: processo 

participativo. Conforme indicado na introdução desta tese, busca-se aqui caracterizar essas 

etapas, destacando as operações-chave que nelas se inscrevem. Neste percurso, será trazido 

um olhar transversal para as ações de participação do projeto transmídia de Malhação 

Sonhos, indicando exemplos para ajudar a entender configurações assumidas, em meio às 

ações, nos modos como essas etapas foram trabalhadas193. Os exemplos ilustram diferentes 

configurações possíveis, não significando, contudo, que sejam as únicas presentes em meio 

às ações ou casos aplicáveis às diferentes ações de participação mapeadas. Duas ações se 

destacaram nos exemplos em meios aos processos examinados: os concursos de Fanfics e 

                                                 
193 Sobre os exemplos, por vezes, eles serão citados sem a indicação das iniciativas das quais foram retirados. 

Tal indicação, contudo, será realizada sempre que o olhar específico para uma ação puder contribuir para a 

compreensão do fenômeno aqui estudado.  



118  

  

de Você em Malhação, que incorporaram trabalhos dos fãs e os próprios participantes, 

respectivamente, em cenas dos capítulos. Como se demonstra nesta pesquisa, tais ações 

contiveram todas as etapas do processo participativo e reuniram esforços adicionais para 

poder possibilitar a participação dos fãs.  

Ao final da apresentação das etapas de trabalho, será trazida a etapa final desta 

análise: os direcionamentos destinados às operações-chave inscritas no processo 

participativo. 

 

3.3.1 Primeira fase: da Intervenção ao envio  

3.3.1.1 Intervenção  

  

A primeira etapa do processo participativo é direcionada para a produção do 

trabalho do fã: aqui, são oferecidas as informações, recursos e materiais necessários para 

que os participantes possam realizar a intervenção proposta pelas ações de participação. 

Para a realização desta etapa, há um conjunto de direcionamentos que são dados para os 

fãs, orientando os trabalhos a serem feitos. Como os direcionamentos serão tratados na 

terceira e última parte desta análise, serão destacados a seguir os modos recorrentes como 

a equipe MS organizou esta etapa para apresentar as ações de participação e convidar os 

fãs para se envolverem nessas iniciativas. 

As ações reuniram diferentes formas de trabalho dos fãs, compreendendo práticas 

que, por vezes, constituíram apenas uma participação inicial dos participantes. Por 

participação inicial, nos referimos à primeira intervenção realizada pelos fãs à convite das 

ações; é a partir dela que, por vezes, os fãs terão outras possibilidades de participação 

decorrentes, a exemplo da aparição nos capítulos ‒ aspectos que serão examinados na 

terceira e quarta etapas do processo participativo. O foco aqui, portanto, é a produção dos 

trabalhos dos fãs, que podem ou não ser incorporados aos espaços oficiais do programa. 

Em meio às práticas de participação possibilitadas pelos projeto transmídia de 

Malhação Sonhos, destaca-se o conjunto de iniciativas que fomentaram que os fãs criassem 

conteúdos diversos. Trata-se, assim, da abertura de espaços para que se pudesse produzir 

materiais como vídeos, fotos e textos próprios, atendendo a diferentes apelos. As atividades 
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de criação se dividiram em duas categorias. Na primeira delas, a atividade é integralmente 

feita pelos fãs: ele parte do zero. Assim foi com os vídeos que eles fizeram para a ação Você 

em Malhação, em que fizeram o roteiro, a captação e a edição dos conteúdos. Na segunda 

categoria, os fãs usam recursos e/ou materiais disponibilizados nas ações de participação, 

e a criação final é o resultado entre o trabalho do fã e os elementos que a ele foram 

entregues. No clipe em que Pedro buscou reconquistar Karina, os fãs foram convidados a 

fazer uma edição a partir de materiais compartilhados pela equipe de Malhação Sonhos 

(Figura 8). Independente do caso, é importante ressaltar que as criações podem ser mais 

simples, como a formulação de uma pergunta, ou mais complexas, como a elaboração de 

uma fanfic. Depende do que cada ação demanda dos fãs.  

 

  

Figura 8 - Conteúdos disponibilizados para download (Captura de tela)194 

  

Simples ou complexas, as práticas de intervenção dos fãs não se limitam à criação 

de conteúdos. Há formas de trabalhos em que os participantes apenas interagem com aquilo 

que já foi criado, atualizando-o (ainda que tal intervenção não seja incorporada à ação). As 

formas de interação foram diversas. Em Malhação Sonhos, os fãs puderam participar de 

diferentes testes de conhecimento, sem que, ao longo desse processo, tivessem que operar 

na formulação de conteúdos adicionais. Tratam-se de casos em que há a interação com 

                                                 
194  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/03/ajude-perina-

crie-um-clipe-para-esse-seu-jeito-com-momentos-ineditos-do-casal.html. Acesso em 31/12/2019. 
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sistemas disponibilizados nas mídias digitais, sistemas cujas configurações já estavam 

estabelecidas. Cabem aos participantes, assim, navegar em meios aos comandos já 

pensados e disponibilizados pela equipe MS (figura 9).  

O que as diferentes formas de trabalho dos fãs mostram é que as operações dos fãs 

podem não se realizar sempre dentro dos espaços oficiais do programa. Há trabalhos que 

demandam que os participantes usem também seus próprios recursos, a exemplo de 

programas de edição de vídeos, para que possam criar os materiais demandados pela ação. 

Diferente disso, há ações que dispõem de recursos completos para que a participação se 

efetive, a exemplo de sistemas em que são colocadas opções para que os fãs possam 

escolher. Mostra-se, assim, como as ações de participação se constroem para diferentes 

perfis de fãs, envolvendo desde aqueles que aceitam os desafios de fazerem criações que 

demandam habilidades específicas, como a edição de um vídeo, até aqueles que se engajam 

em iniciativas mais simples, com propostas que não demandam o manuseio de ferramentas 

além daquelas disponibilizadas nas ações. 

 

Figura 9 - Estrutura das ações de participação (Captura de tela)195 

 

A produção dos trabalhos dos fãs, por meio de diferentes formas de intervenção, está 

também associada a esforços para compreender as propostas das ações e os procedimentos 

a serem seguidos. Esta etapa de trabalho envolve, assim, formas de apresentar, atrair e 

                                                 
195 Disponível em: http://especiaiss3.gshow.globo.com/gshow/tv/rapidinhas/pb/malhacao-sonhos-teste-seus-

conhecimentos-sobre-o-programa.html. Acesso em 11/12/2019. 
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orientar a participação desse público, oferecendo explicações para a ação proposta e, por 

vezes, os indicadores da participação esperada. A comunicação sobre a intervenção inicial 

dos fãs traz, assim, insumos importantes sobre os modos como os processos participativos 

estão configurados.  

A busca por apresentar as ações de participação agregou inúmeras iniciativas. Os 

conteúdos foram publicados em chamadas na grade televisiva, em conteúdos postados no 

site do programa e em postagens nas mídias sociais. Foram compartilhados materiais em 

formatos diversos, com vídeos, textos e infografias, reunindo conteúdos sobre propostas 

das ações, mecânicas, prazos, regras, recompensas, entre outras informações caras às 

iniciativas realizadas. Os conteúdos assumiram organizações diversas, como materiais com 

dicas e perguntas frequentes, e foram postados, por vezes de maneira seriada. Os materiais 

não ficaram dispersos no site do programa: os textos foram construídos em conexão um 

com o outro, permitindo que os fãs pudessem, a partir de qualquer porta de entrada, navegar 

entre conteúdos diferentes e ter um conhecimento mais amplo sobre a ação de participação 

vigente.  

A busca por atrair os fãs também foi recorrente, o que sinaliza não só um interesse 

de trazer participantes, como também um balanceamento entre as aberturas e limites que, 

como será visto, compõem os procedimentos das ações de participação. Viabilizar formas 

de atração dos fãs convive, assim, com formas de orientação para a participação, o que 

contribui para que o viés orientador não atue isoladamente em meio às iniciativas 

examinadas. Além disso, investir em formas de deixar uma ação convidativa pode 

contribuir com as medidas de orientação dos trabalhos dos fãs, podendo deixá-las mais 

acessíveis e interessantes para os participantes ‒ perspectiva que parece ser significativa 

em razão da recorrência com que foram encontrados elementos como elenco e cenários na 

comunicação com os fãs sobre as ações de participação.  

Neste percurso, destacam-se os esforços realizados para que os fãs pudessem saber 

que a ação existe e, ao mesmo tempo, sentissem interesse em se engajar. Noções como 

‘ineditismo’ e ‘exclusividade’ emergiram por vezes em meio a esta etapa do processo 

participativo, ressaltando atributos que motivariam a adesão às ações apresentadas. 

Exemplos disso são mensagens como “ajude Perina! Crie um clipe para ‘Esse seu jeito’ 

com momentos INÉDITOS do casal”196, “fique ligado: só no #PapoReto você descobre as 

                                                 
196 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/03/ajude-perina 
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respostas!!!”197 e “como já falamos por aqui, você pode fazer parte do clipe OFICIAL de 

‘Esse seu jeito’, a música mais fofa do mundo que Pedro (Rafael Vitti) fez para Karina 

(Isabella Santoni)”198.   

Muitas ações também foram divulgadas como sendo uma grande ‘oportunidade’, 

especialmente àquelas que permitem a participação dos fãs na trama. Esse empenho pode 

ser observado nos conteúdos postados para divulgar os concursos, em que era possível ler 

mensagens como “vai perder a chance de ver sua história virar uma cena pra web? E feita 

com o elenco?”199, “a cada mês, um novo tema será escolhido e você também terá a chance 

de participar!”200 e “essa pode ser a sua grande chance de participar de um capítulo da 

trama, junto com todo o elenco”201. A palavra ‘chance’ é recorrente aqui, indicando o 

esforço de destacar as iniciativas aos olhos dos fãs, que, nos textos, costumam ser 

abordados com convites como “[...] você não pode ficar de fora dessa!”202, associando a 

participação à algo positivo.  

Há esforços também para instigar os fãs a acreditarem que podem ganhar, o que 

incentivaria a participação deles. Em uma das edições de Você em Malhação, por exemplo, 

ao sinalizar os nomes que foram selecionados para a final, a mensagem para os fãs sinaliza: 

“não está entre os finalistas? Não desista, e envie seu vídeo!”203. Além disso, observa-se 

que o site procura compartilhar depoimentos e perfis daqueles que já venceram os 

concursos: “na hora que eu estava escrevendo, nem acreditava que ganharia. Gostei muito 

e espero que surjam novos temas para participar”204 e “eu fico muito agradecida e feliz de 

                                                 

-crie-um-clipe-para-esse-seu-jeito-com-momentos-ineditos-do-casal.html. Acesso em 22/04/2018.   
197 Disponível  em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/malhacao-no- 

ar/paporeto/noticia/2015/04/paporeto-ao-vivo-isabella-santoni-e-juliana-paiva-conversam-com-os-fas.html 

Acesso em 22/04/2018.  
198  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/10/novo-desafio-

para-o-clipe-perina-agora-mande-seu-video-com-letras-do-alfabeto.html. Acesso em 22/04/2018.   
199 Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/amanha-e-o-ultimo-dia-pra-enviar-sua-

fanfic-corre.html. Acesso em 22/04/2018.   
200  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/08/envie-o-seu-tambem-equipe-assiste-videos-que-chegaram-para-o-tema-

diversidade.html. Acesso em 25/11/2019.  
201  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/12/amizade-e-o-tema-do-voce-em-malhacao.html. Acesso em 22/04/2018.   
202 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-malhacao/noticia/2014/09/nao-

de-bobeira-confira-quem-ja-participou-e-mande-seu-video-para-o-tema-paixao.html. Acesso em 

22/04/2018.   
203  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/07/confira-os-finalistas-do-tema-sonhos.html. Acesso em 25/11/2019.  
204 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/05/surpresa-autora-

de-fanfic-selecionada-nao-imaginava-que-sua-historia-seria-escolhida.html. Acesso em 22/04/2018.   



123  

  

ter sido reconhecida no meio desses muitos talentos”205. Integradas à divulgação das ações 

de participação, as falas assumem um caráter motivacional, atestam que é possível ser 

escolhido e destacam a alegria proveniente dessa escolha.  

Além de servir como fonte de inspiração para as criações das fanfics, essas 

mensagens sugerem que há outros fãs participando, como mostram algumas chamadas 

oficiais: “olha quanta Fanfic tá chegando por aqui!”206 e “gente, não param de chegar ideias 

diferentes pra participar do Fanfic Malhação!”207. Essas afirmações parecem indicar que, 

se tantas pessoas já estão envolvidas na ação, é porque possivelmente se trata de algo que 

é bom e que vale a pena aderir – afirmações que, nas matérias, também estiveram 

acompanhadas por convites à participação. Foi comum, além disso, encontrar convites para 

a participação nas chamadas da televisão ou no site, que se encerrassem com o trecho ‘agora 

só falta você’, extraído da música homônima de Pitty, então tema da abertura da 

temporada208.  

Em alguns conteúdos, Malhação Sonhos também convida os fãs a assumirem 

missões: “durante o capítulo, vão rolar vários quizzes para você provar que entende tudo 

do seu programa preferido e que tá ligadíssimo na temporada”209 e “você, que shippa Perina 

para valer, tem a missão de editar um novo clipe para a música ‘Esse seu jeito’”210. Ao 

destacar a identificação com o programa, essas mensagens sugerem que a participação nas 

ações é uma forma de provar esse vínculo, atestando a admiração existente. O incentivo 

para que o fã crie conteúdos sobre a temporada também foi feito a partir de estímulos para 

criar uma sensação de proximidade entre os fãs e elementos do programa (Ex. atores, 

personagens e cenários). Em vídeos, os atores por vezes trazem falas chamando os fãs para 

                                                 
205  Disponível em:  http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/04/carismatica-e-talentosa-beatriz-de-oliveira-e-a-vencedora-do-tema-

prasempreperina.html. Acesso em 25/11/2019.  
206  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/ja-escreveu-sua-fanfic-hoje.html. 

Acesso em 22/04/2018.  
207  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/saiba-como-participar-do-fanfic-

malhacao.html. Acesso em 22/04/2018.   
208  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/12/amizade-e-o-tema-do-voce-em-malhacao.html. Acesso em 25/11/2019.  
209  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/07/chegou-

malhacao-no-ar-o-jeito-mais-divertido-de-ver-a-temporada.html. Acesso em 25/11/2019.   
210  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/03/ajude-perina-

crie-um-clipe-para-esse-seu-jeito-com-momentos-ineditos-do-casal.html. Acesso em 22/04/2018.   
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a ação, a exemplo de frases finais como ‘estaremos esperando’211 ‒ o que sugere que o 

elenco estaria contando com esse envolvimento.   

Nesta etapa, nota-se também um conjunto de esforços para que a participação nos 

concursos seja apresentada como descomplicada. De um lado, há mensagens como “Para 

participar, é fácil: é só baixar a música e […]”212 e “Mole, né? [...] Você ainda pode mandar 

vídeos para os desafios anteriores, tudo no mesmo link!”213. Do outro, há a publicação de 

conteúdos que assumem um viés mais esclarecedor para diferentes tipos de públicos. Ao 

mesmo tempo em que contribui para que sejam recebidos materiais com mais qualidade, o 

compartilhamento de materiais com dicas confere informações úteis para os menos letrados 

na criação de conteúdos – o que sugere que há um constante monitoramento e avaliação do 

que pode ser melhorado a partir das práticas e dos materiais que já foram enviados pelos 

fãs.   

A participação sinalizada como ‘fácil’ indica os esforços da equipe MS em produzir 

conteúdos que sejam explicativos sobre a proposta, a mecânica e as orientações que 

envolvem as ações de participação de Malhação Sonhos214. Nas ações de participação que 

se destinam aos capítulos, há muitos esforços sobre como participar. Já nas ações de 

participação que se destinam aos conteúdos transmídia, há muitos esforços sobre o que está 

acontecendo na trama, assumindo, assim, um viés de recuperação, antecipação e 

aprofundamento da história que está em andamento. Isso mostra que, a depender do destino 

da participação dos fãs, os conteúdos que versam sobre as ações assumem diferentes 

enviesamentos: da participação que vai para os capítulos, costuma-se enfatizar orientações 

sobre as intervenções; da participação que permanece nos conteúdos transmídia, costuma-

se enfatizar informações sobre a trama que se desenrola nos capítulos. O olhar para os 

capítulos se faz presente, assim, nas duas instâncias.  

As relações com os capítulos se sucedem, desta forma, como um esforço recorrente 

nos modos como o site do programa se comunicou com os fãs sobre as ações de 

                                                 
211  Disponível em:  http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/10/liberdade-e-o-novo-tema-do-voce-em-malhacao-mostre-seu-talento.html. Acesso 

em 25/11/2019.  
212  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/03/ajude-perina-

crie-um-clipe-para-esse-seu-jeito-com-momentos-ineditos-do-casal.html. Acesso em 22/04/2018.   
213  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/11/hora-de-pirar-

ultimo-desafio-para-voce-participar-do-clipe-de-esse-seu-jeito.html. Acesso em 22/04/2018.   
214 Conforme sinalizado previamente, os conteúdos que reúnem direcionamentos nas ações de participação 

serão examinados na parte seguinte desta análise.  
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participação. Ao se observar os vídeos que chamavam as pessoas para participarem, foi 

possível notar o elenco215, os cenários216  e a equipe trabalhando217  − o que destaca a 

ambientação que, em algumas ações, o público poderá vir a conhecer (figura 10). As ações 

também são apresentadas com contextualização do que se passa na trama, como se pode 

ver em casos como “lembra de quando o Pedro compôs a música para a 

esquentadinha? Então, dá uma olhada no vídeo!”218 e “shippa Majeff? Quer saber as 

reviravoltas das vidas dos personagens? Será que eles vão revelar que Joaquim é filho de 

Fraz? O casal vai mesmo voltar pra Ribalta? Quer ficar por dentro de tudo? Envie a sua 

pergunta e aguarde o chat!”219.  

  

Figura 10 - Destaques aos estúdios e equipe trabalhando (Captura de tela)220 

 

O vínculo das ações de participação com os capítulos não nasce apenas das mídias 

digitais. Na ação em que os fãs foram convidados para participarem do clipe da banda da 

                                                 
215  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/10/anaju-dorigon-e-bruna-hamu-definem-liberdade-tema-do-voce-em-

malhacao.html. Acesso em 25/11/2019.  
216  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/02/prasempreperina-e-o-novo-tema-do-voce-em-malhacao.html. Acesso em 

25/11/2019.  
217  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/12/amizade-e-o-tema-do-voce-em-malhacao.html. Acesso em 25/11/2019.  
218 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/10/participe-mande-

seu-video-dublando-a-musica-de-perina-e-apareca-no-clipe.html. Acesso em 22/04/2018.   
219  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/malhacao-no-

ar/paporeto/noticia/2015/03/paporetomajeff-maria-luiza-e-cadu-libonati-e-respondem-ao-fandom-

malhacao.html. Acesso em 22/04/2018.   
220  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/12/amizade-e-o-tema-do-voce-em-malhacao.html. Acesso em 11/12/2019. 
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Galera da Ribalta, o vínculo foi demonstrado no próprio capítulo. Nos dias 17, 18 e 19 de 

novembro de 2014, houve a aparição do personagem Orelha, acompanhado de sua esposa 

Morgana ‒ ambos fizeram parte da temporada 2012, também assinada por Rosane 

Svartman. Tal qual outros personagens, Orelha fez participação especial em Malhação 

Sonhos, indicando que foi convidado para ser o diretor do clipe da banda. O convite não se 

faz sem razão: na temporada 2012, o jovem trabalhava com conteúdos audiovisuais e, ao 

longo da trama, chegou a realizar clipes para outros personagens da época.  

Em cenas exibidas ao longo dos três capítulos sinalizados (figura 11), Orelha 

chegou ao programa e apresentou para os personagens (e para os telespectadores) como 

funcionaria a ação: baseada na participação do público, que deveria mandar vídeos 

dublando a música Esse seu Jeito. Ele explicou como deveriam ser as imagens e iniciou a 

produção do conteúdo no próprio capítulo, guiando os demais personagens sobre o que eles 

deveriam ou não fazer. Tudo, claro, atendeu a um duplo propósito; não se tratavam de 

instruções apenas fictícias. As falas do personagem foram direcionadas também para os 

telespectadores que desejariam atuar no clipe. Em página do site de Malhação Sonhos, era 

possível também ter acesso a um vídeo do personagem221 explicando todo o processo, e, 

posteriormente, acesso ao clipe na íntegra222.  

  

                                                 
221 Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/2ponto0/post/quer-aparecer-no-clipe.html. Acesso 

em 25/11/2019.  
222  Disponível em: http://gshow.globo.com/2ponto0/especial-blog/2ponto0/post/clipe-da-galera-da-

ribalta.html. Acesso em 22/04/2018.    
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Figura 11 - Participação de Orelha (Capturas de tela)223 

  

As ações de participação não se encerram, contudo, na intervenção realizada pelos fãs: essas 

iniciativas estão articuladas ao envio para a equipe MS daquilo que foi feito nesta primeira 

etapa do processo participativo. 

 

 

3.3.1.2 Envio  

  

O envio das intervenções realizadas se faz presente ainda como uma operação do 

fã. É ele que, a partir das diferentes práticas de participação, é o responsável por fazer com 

que o trabalho dos participantes seja remetido para a equipe MS, constituindo também um 

espaço que delimita fronteiras: é a partir daqui que os profissionais do programa podem 

assumir outro conjunto de atribuições relativas às ações de participação, a exemplo da 

seleção e do fornecimento de retornos para os trabalhos recebidos. 

A partir dos materiais examinados, observou-se que o envio está diretamente 

relacionado à plataforma em que ele se insere. Com a abertura de um canal, é possível ter 

                                                 
223  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/vem-por-ai/noticia/2014/11/sob-nova-

direcao-orelha-vai-dar-um-help-no-clipe-da-galera-da-ribalta.html. Acesso em 11/12/2019. 
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em mãos um espaço em que as intervenções possam ser remetidas em conjunto com a 

realização de outras operações. Fora dos espaços oficiais, há pouca flexibilidade para 

customização das possibilidades de envio. Neste cenário, observa-se que a criação de canais 

para envio também atua como um filtro, centralizando o recebimentos dos trabalhos em um 

só espaço.  

Nas formas de envio encontradas nas ações, a depender do destino da participação, 

os envios assumiram duas possibilidades diferentes. Na primeira delas, há a submissão de 

um trabalho dentro de um canal específico. Aqui, após criar uma fanfic ou um vídeo, os fãs 

foram convidados a inseri-los no site do programa, dentro de um canal próprio indicado. 

No caso da ação Você em Malhação, por exemplo, mais do que receber materiais, a 

plataforma de envio foi usada também para obter dados dos participantes e para efetivar a 

concordância deles com o regulamento vigente na ação224. O envio assume, aqui, o caráter 

de etapa necessária para efetivar a participação dos fãs. Na segunda forma de envio, a 

participação já constitui a entrega de si mesma. Aqui, a intervenção é realizada 

simultaneamente ao seu próprio encaminhamento, não havendo um sistema mediador desse 

processo. Ou seja, quando não há um botão de envio, clicar na resposta de um teste pode já 

remeter a resposta para o site do programa.  

Em razão das plataformas de envio não estarem mais em funcionamento no 

momento de realização desta pesquisa, não foi possível aferirmos como tais canais estavam 

configurados. Na ação do clipe da banda da Ribalta, por exemplo, ao acessar a mensagem 

“[...] clique aqui e mande sua performance agora mesmo!”225, a página é automaticamente 

direcionada para o site Globo.com. O mesmo acontece na ação com o clipe de Perina, ao 

tentar acessar o link indicado da mensagem “O vídeo ficou pronto? MANDE PARA A 

GENTE CLICANDO AQUI!!!”226.   

Nas ações de Fanfic e Você em Malhação, por sua vez, os links para envio também 

não estão mais no ar. Apesar disso, ambas as ações fazem referências a regulamentos. Na 

primeira, o material não se encontra mais disponível, mas nota-se nos conteúdos referências 

como “não esqueça de dar uma olhada no regulamento antes de escrever e mandar sua 

                                                 
224 A plataforma em questão foi o próprio site do programa, integrado ao Gshow.  
225  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/11/orelha-quer-

voce-mande-seu-video-para-participar-do-clipe-de-esse-seu-jeito.html. Acesso em 22/04/2018   
226  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/03/ajude-perina-

crie-um-clipe-para-esse-seu-jeito-com-momentos-ineditos-do-casal.html. Acesso em 22/04/2018.   
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fanfic”227. Na segunda ação, o regulamento está disponível228 e, em meio aos conteúdos da 

ação, também foi detalhado o processo de envio: “para participar, é simples: você precisa 

ter cadastro na globo.com (é totalmente gratuito), se inscrever no nosso site, com seus dados 

corretinhos, e mandar o vídeo […]”229.   

Tais trechos sugerem, assim, a existência de um canal específico para o envio dos 

materiais, ambiente em que a coleta de dados também seria realizada. Não há clareza, por 

outro lado, quanto aos modos como se daria a aprovação do regulamento. No regulamento 

encontrado, diz-se que “no ato do envio de sua inscrição, os participantes 

(“Participante(s)”) se obrigam a aceitar todos os termos e condições deste Regulamento ou 

de qualquer outro documento oportunamente indicado pela Globo, que porventura se fizer 

necessário, sendo todos os documentos mencionados partes integrantes deste 

Regulamento” (GLOBO, 2014). Não há aqui, como se pode notar, a indicação de que a 

leitura do regulamento constituiu uma etapa também dentro do canal de envio dos materiais 

produzidos.  

Nos demais esforços de comunicação que versaram sobre o envio dos trabalhos dos 

fãs, foram apontadas outras informações sobre os procedimentos envolvidos neste 

momento, como a indicação de prazos e de formas alternativas de envio. Notou-se, assim, 

a aproximação com tecnologias móveis como forma simplificada de expedir os conteúdos. 

Você em Malhação, por exemplo, passou a receber conteúdos também por dispositivos 

móveis. “Agora ficou bem mais simples de mandar o seu vídeo para o Você em Malhação! 

Não precisa mais ter o trabalho de passar para o computador, dá pra enviar direto pelo 

celular”230. O trecho, retirado do site do programa, faz alusão ao contexto de uso dos 

aparelhos eletrônicos, evidenciando atenção com os hábitos do público.  

Apesar das limitações para investigar as plataformas, já que as ações já estavam 

encerradas, observou-se aqui a existência de uma organização quanto às possibilidades de 

envio mapeadas: houve a criação de ambientes para o recebimento dos trabalhos dos fãs, 

de procedimentos para a entrega e, por vezes, de condições indicadas como essenciais para 

                                                 
227  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/o-que-nos-queremos-sonhos-de-

romance.html. Acesso em 25/11/2019.   
228  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/06/voce-em-malhacao-leia-o-regulamento.html. Acesso em 22/04/2018.   
229  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/06/voce-em-malhacao-entenda-como-fazer-parte-da-nova-temporada.html. Acesso 

em 22/04/2018.   
230  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/03/voce-em-malhacao-pelo-celular.html. Acesso em 22/04/2018.   
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efetivar a participação dos fãs. Com a criação de canais para o envio, há uma equipe que 

pode exercer o controle sobre as configurações desse espaço. Com os procedimentos, há 

uma comunicação que destaca dimensões diversas, como a proposição de prazos. Com 

condições indicadas como essenciais em algumas ações, há o lugar do regulamento e da 

coleta de dados dos participantes, dimensões que, por envolverem ações de participação 

incomuns nas ficções seriadas da emissora, demandam expertises que estão além das 

práticas tradicionais de criar e produzir telenovelas/Malhação.  

 

 

3.3.2 Segunda fase: da seleção ao retorno  

3.3.2.1 Seleção  

  

A segunda fase do processo participativo nas ações de Malhação Sonhos foi 

dedicada às etapas de a equipe MS selecionar e ofertar um retorno às intervenções 

realizadas pelos fãs. Aqui, apresenta-se possibilidades de participação sob a lente de como 

as ações de participação estão organizadas após o recebimento dos trabalhos enviados pelos 

participantes.  

A seleção trata da escolha dos trabalhos de fãs que terão destinos diversos: da 

exibição em conteúdos transmídia à exibição nos capítulos. Nas experiências observadas 

em Malhação Sonhos, observou-se que esta etapa esteve presente principalmente nas ações 

em que a participação dos fãs se direcionou para os capítulos e para os conteúdos transmídia 

que envolviam o elenco. No caso das ações que ocorreram fechadas em sistemas, observou-

se que nem sempre houve seleções. Em algumas ações, como no Pegômetro, a participação 

não envolveu a etapa em que as intervenções tivessem que ser examinadas e escolhidas: a 

partir do trabalho realizado, já houve a chegada da etapa seguinte, o retorno, como se verá 

mais adiante. No caso dos sistemas que envolveram seleções, houve plataformas que 

armazenaram as participações ali realizadas, como nos rankings em jogos.  

Nas experiências que envolvem seleção, observou-se que ela pode assumir duas 

etapas: a prévia e a definitiva. Na prévia, há duas dimensões. Em uma delas, trata-se de 

uma seleção sob o formato de validação das regras. Ou seja, não se trata de escolher qual é 

a melhor intervenção ou a mais adequada. É o momento que será realizada uma filtragem 



131  

  

inicial com o intuito de aferir se as regras para a participação foram cumpridas. Em 

Malhação Sonhos, observou-se essa prática na seleção de materiais para serem exibidos em 

galerias online, dispostas no site oficial do programa. Destaca-se, assim, o lugar da 

moderação: há o acompanhamento daquilo que está sendo produzido pelos fãs, e isso é 

sinalizado para eles a partir de sentenças como “todo o material vai passar por uma 

moderação antes de ser postado neste blog. Por isso, pode demorar um pouquinho para a 

sua história entrar”231 e “o material enviado passará por moderação: ele precisa estar dentro 

do tema e das exigências do regulamento”232.   

A relação com moderação não esteve sempre presente nas ações das temporadas de 

Malhação. Num primeiro momento, os aplicativos permitiam a criação de conteúdos que, 

por fim, poderiam ser compartilhados fora dos espaços oficiais do programa; não foram 

encontradas aqui informações sobre uma possível moderação. Com o passar dos anos, 

foram observadas ações em que os trabalhos dos fãs passaram por esse filtro. Somente 

depois de serem avaliados e publicados pela equipe MS em galerias no site, os materiais 

enviados (agora, garantidos como habilitados) poderiam ser vistos e compartilhado com 

outros fãs – o que, claro, não impede que os participantes publiquem os próprios conteúdos 

na internet, fora dos espaços oficiais do programa. Assim, ter acesso a todos os conteúdos 

enviados garante à equipe responsável pelas ações de participação informações contínuas 

que contribuem para o aprendizado e refinamento das estratégias em jogo na relação com 

os fãs, além de ter em exibição para outros internautas aqueles materiais que já passaram 

por uma validação da equipe responsável (figura 12).  

  

                                                 
231  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/mande-sua-ideia-para-o-fanfic-

malhacao-seu-texto-pode-virar-uma-cena-exclusiva.html. Acesso em 22/04/2018.   
232  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/06/ainda-da-tempo-de-brilhar-na-telinha-mande-seu-video-para-voce-em-

malhacao.html. Acesso em 22/04/2018.    
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Figura 12 - Participações enviadas pelos fãs (Captura de tela)233 

 

A segunda dimensão da seleção prévia trata de uma triagem rumo aos que serão 

escolhidos em definitivo. Aqui, opta-se por escolher algumas intervenções e apresentá-las 

como aquelas que estão na reta final da avaliação, tal qual ocorreu corriqueiramente com 

Você em Malhação, como em chamadas como “chegou a hora, Brasil! Saíram os nomes 

dos finalistas do tema ‘Liberdade’ do Você em Malhação”234. As ações que envolvem 

seleções, contudo, não necessariamente apresentam aqueles que estão rumo à final. Na ação 

em que se convidou os fãs para editarem o clipe de Pedro e Karina, por exemplo, não houve 

um processo seletivo que indicasse se e quais materiais foram separados e estavam sob uma 

avaliação final. O que houve foi uma publicação posterior ao resultado, indicando alguns 

vídeos recebidos que, apesar de não terem sido escolhidos, mereceram destaque: “[...] 

foram taaaaantos envios fofos que não dá pra não mostrar mais vídeos supercriativos. Se 

liga no top 10!”235. Não se observou, assim, critérios que diferenciem os tipos de ações que 

exibiram ou não os finalistas envolvidos.  

                                                 
233  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/04/soluca-

heidequina-ruivique-na-fanfic-tem-casais-que-voce-nunca-viu.html. Acesso em 11/12/2019. 
234 Disponível  em:  http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/11/descubra-quem-sao-os-finalistas-do-tema-liberdade-no-voce-em-malhacao.html. 

Acesso em 24/04/2018.  
235  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/03/clipe-perina-

veja-top-10-e-descubra-de-quem-e-o-clipe-que-passou-na-tv.html. Acesso em 24/04/2018.   
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Havendo ou não a seleção prévia, bem como a indicação ou não dos finalistas, há o 

lugar da seleção final: a indicação de quais foram as intervenções selecionadas em cada 

ação (no caso, ações que tenham tido essa etapa de trabalho). São essas intervenções que 

terão acesso a retornos específicos, sejam eles simbólicos ou não, como se verá no tópico 

a seguir. A seleção final, contudo, pode assumir diferentes processos: ela pode ser feita a 

partir de um sistema, em caso de competições, ou de jurados, em caso de concursos. Em 

ambos os casos, os participantes foram informados sobre quais seriam as formas de escolher 

os vencedores, ainda que, como se verá adiante na análise, os critérios da decisão tomada 

não fossem sempre claramente explicitados para os fãs.  

No caso das apurações por meio de sistemas, a seleção não depende de avaliadores 

externos, mas do desempenho associado ao participante. Em enquetes, por exemplo, vence 

a opção que angaria o maior número de votos. No caso dos testes de Malhação no Ar, 

venceu o participante com melhor posição no ranking, já que se trata de “[...] um jogo em 

que você testa seus conhecimentos e poder de observação aos detalhes dos capítulos de 

Malhação, competindo com amigos e outros internautas, acumulando pontos e medalhas 

virtuais para ser o grande vencedor”236. Aqui, a seleção não é assumida diretamente pela 

equipe MS: é papel atribuído à performance dos próprios fãs e associado a formas claras 

de mensuração dos resultados – mas atendendo a uma mecânica de trabalho pré-

estabelecida pela equipe MS. No caso dos avaliadores, há uma equipe que tem o papel de 

indicar quais intervenções foram escolhidas. Neste contexto, chama-se atenção para o lugar 

dos autores e do diretor, que participaram de vídeos em que foram indicados os finalistas. 

A participação deles na avaliação foi um ponto que se destacou, já que não foram mapeadas 

ações prévias em Malhação constituídas dessa forma (figura 13).   

 

                                                 
236  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/noticia/2014/07/perguntas-frequentes-

do-game-malhacao-no-ar.html. Acesso em 24/04/2018.   
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Figura 13 - Participação dos autores e diretor (Capturas de telas)237 

  

A comunicação sobre seleção enfatizou o encaminhamento dado às intervenções 

recebidas, constituindo uma espécie de guia sobre o andamento das ações. Primeiro, 

destacou-se o encerramento dos prazos e o lugar da moderação, como em “Pois é, gente... 

O prazo para mandar a sua fanfic chegou ao fim. Todos os textos enviados até as 23h59 

desta sexta-feira, 24/4, serão lidos, avaliados e postados”238. Depois, informou-se que os 

materiais já estavam sendo analisados, a exemplo de “acabooooouuu! As inscrições para o 

tema ‘Daqui a 20 anos...’ estão encerradas! Os autores já estão assistindo e avaliando os 

vídeos enviados para escolher o vencedor ou vencedora do último tema do Você em 

Malhação”239. E os resultados finais também ganharam destaque: “o sonho escolhido é... 

                                                 
237  Disponíveis em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/02/sonho-virando-realidade-veja-a-galera-que-se-destacou-no-tema-amizade.html; 

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-malhacao/noticia/2014/11/descubra-quem-sao-

os-finalistas-do-tema-liberdade-no-voce-em-malhacao.html. Acesso em 20/12/2019. 
238  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/acaboooooouuuu-envio-de-

fanfics.html. Acesso em 22/04/2018.  
239 Disponível  em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em- 



135  

  

"Pedro e os vampiros da Ribalta"! Parabéns para a autora Thamyres Santos, do Rio Grande 

do Sul :D A sua ideia vai virar uma cena escrita pelos os autores de Malhação!”240. Mostra-

se, assim, a atenção em dar feedbacks aos fãs sobre o processo que se encaminha até a 

definição daqueles que terão recompensas, ainda que, como percebido aqui, esse próprio 

feedback já possa se constituir como um retorno inicial dado às produções recebidas – o 

que embaralha as fronteiras entre as etapas do processo participativo. 

A comunicação sobre os ganhadores não seguiu um padrão nas ações observadas. 

Em alguns casos, mesmo antes de qualquer anúncio, já se poderia saber quem eram os 

vencedores: os rankings públicos atuam como reveladores por si só. Quando os critérios de 

seleção dependiam de uma equipe selecionando as intervenções, em alguns casos, o 

anúncio foi feito antes da entrega das recompensas, como nas duas fanfics selecionadas: “o 

sonho escolhido é de... Bianca, com a fanfic ‘Bianca e seus dois maridos’! Parabéns para a 

autora, Ana Carolina, do Rio de Janeiro! Sua ideia vai virar uma cena escrita pelos os 

autores de Malhação” 241 . Em outros, o anúncio dos vencedores não foi realizado 

previamente: a ação já foi entregue baseada nas intervenções recebidas. Foi o que aconteceu 

quando os fãs foram convidados para mandarem sugestões de desafios para os vídeos de 

Wallace. Nos dados encontrados, as sugestões enviadas não foram mostradas e/ou 

anunciadas; somente com os vídeos já lançados, as pessoas puderam ver quais foram os 

desafios aceitos pelo personagem.   

Houve, também, casos em que os selecionados foram anunciados apenas ao longo 

ou após a entrega dos retornos. Isso foi visto em Você em Malhação, quando alguns 

anúncios se deram após a visita ao estúdio, mas antes da exibição da participação nos 

capítulos. Após narrar alguns fatos da visita da ganhadora ao Projac, a emissora informa 

“quer ver a Brígida no ar? Fique ligado em Malhação que a menina será a primeira 

participação selecionada pelo Você em Malhação”242.   

                                                 

malhacao/noticia/2015/06/inscricoes-encerradas-os-participantes-ja-estao-sendo-avaliados.html. Acesso em 

22/04/2018.  
240  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/fanfic-malhacao-e-o-sonho-de-terror-

escolhido-foi.html. Acesso em 24/04/2018.   
241  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/e-o-sonho-vai-para.html. Acesso em 

25/04/2018.  
242  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-malhacao/noticia/2014/07/e-

campea-brigida-fernanda-foi-a-escolhida-do-tema-sonhos.html. Acesso em 25/04/2018.   



136  

  

Os diferentes modos de selecionar e de organizar os anúncios dos selecionados são 

indicadores da versatilidade dos processos seletivos, o que, a partir dos dados coletados, 

reforça o entendimento da seleção como uma etapa importante diante dos desafios de 

incorporar os trabalhos dos fãs nos espaços oficiais do programa – em especial, nos 

capítulos.  

 

3.3.2.2 Retorno  

  

A participação não é via de mão única: ao intervir em ações da emissora, os fãs 

recebem um retorno. Por ‘retorno’, entende-se aquilo os participantes obtêm da equipe MS 

a partir das intervenções por elas realizadas. Um dos retornos possíveis é a própria 

incorporação dos trabalhos dos fãs nos espaços oficiais de Malhação Sonhos – perspectiva 

que integra o objetivo desta tese. Contudo, como nem todas as ações de participação 

envolveram também tal inserção, optamos por nomear esta etapa do processo participativo 

de Retorno, de maneira que englobe o conjunto de iniciativas mapeadas, que trouxeram 

retornos diferentes da incorporação dos trabalhos dos fãs. Esta etapa compreende o que será 

feito e ofertado pela equipe MS a partir das intervenções recebidas (e, por vezes, também 

selecionadas), podendo envolver, por vezes, mais de um retorno sendo entregue. A 

depender das propostas das ações de participação, há diferentes operações que são 

envolvidas nesta etapa; no caso da incorporação nos capítulos, por exemplo, há a demanda 

por diferentes profissionais que, dentro de suas expertises, façam essa inserção; já no caso 

de ações que pedem respostas dos atores, há a demanda por atuar como ponte e fazer os 

encaminhamentos necessários.  

Atuando também como uma forma de atrair mais participantes, os retornos estão 

diretamente ligados aos vínculos possíveis entre os trabalhos dos fãs e o programa. Sendo 

considerados como gratificações a uma participação realizada, os retornos podem ser 

conquistados de diferentes formas, a depender do tipo de intervenção que está sendo 

demandada dos fãs. Como se observou no tópico anterior, que discorreu sobre a etapa de 

seleção do processo participativo, nem sempre a participação dos fãs demanda retornos por 

meio de uma seleção. A seleção se mostrou como meio para alcançar retornos nos casos 

em que as gratificações envolveram direta ou indiretamente dimensões ligadas à grade 

televisiva: a aparição em capítulos e o contato, presencial ou por meio da internet, com o 
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elenco da trama. Em outros casos, que esteve mais ligado ao uso de sistemas nas mídias 

digitais, o retorno não se apresentou como uma possibilidade; ele era dado como certo e 

dado após a participação realizada, a exemplo de mensagens de parabenizações após um 

bom desempenho em testes que avaliam o conhecimento sobre a temporada – retornos, 

assim, pré-configurados.  

Os retornos oferecidos em Malhação Sonhos se dividem em duas categorias. Na 

primeira, os retornos são simbólicos. Não há a entrega de materiais ou a oferta de 

experiências fora das telas para os fãs que tiverem participado das ações. No vídeo com 

imagens de Pedro e Karina tentando se beijar, a gratificação era conseguir cumprir o desafio 

proposto pela emissora, conseguindo, ao menos fora da trama, fazer com que os 

personagens se beijassem (figura 14).  

  

  
Figura 14 - Vídeo para que casal se beije (Capturas de tela)243 

  

 Já no resultado do teste para saber o quanto se sabe sobre a temporada, foram 

exibidas mensagens para os participantes de acordo com o desempenho alcançado. Trata-

se aqui de uma iniciativa que não se deu integralmente no isolamento: os participantes não 

                                                 
243  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/03/com-saudades-

de-perina-acerte-o-pause-e-faca-o-casal-se-beijar-3.html. Acesso em 11/12/2019. 
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tinham acesso no sistema ao desempenho de outros, mas podiam compartilhar nas mídias 

sociais os resultados alcançados (figura 15).  

  

  

  
 

Figura 15 - Resultados do teste de conhecimento (Capturas de telas)244 

  

Os retornos simbólicos podem assumir uma faceta mais próxima da sociabilidade, 

indo além da possibilidade de compartilhar os resultados da própria participação na 

internet, extraindo conteúdos da ação para espaços não oficiais do programa. Em Malhação 

no Ar, por exemplo, houve o lugar da competição e distinção social, perspectiva construída 

a partir de recursos distintos. A iniciativa envolveu um ranking que media os participantes 

que mais conquistaram pontos ao mostrarem conhecimentos sobre a temporada, e o 

primeiro lugar foi premiado com um retorno além do simbolismo de ser o primeiro de um 

placar, como se verá a seguir. Além dos pontos, houve a conquista de medalhas que não 

impactavam o ranking. Aqui, havia mais insumos para a imagem dos participantes, que 

recebiam diferentes insígnias como modos de serem reconhecidos naquele ambiente e, a 

depender da conquista, “aí, cara, é só tirar onda que você sabe TUDO!”245, conforme 

sinalizado para os fãs. Por fim, houve o envolvimento não só de outros participantes 

desconhecidos, mas a ação também destacou os amigos que estavam envolvidos na 

competição, mediante o acesso via o Facebook.  

                                                 
244 Disponível em: http://especiaiss3.gshow.globo.com/gshow/tv/rapidinhas/pb/malhacao-sonhos-teste-seus-

conhecimentos-sobre-o-programa.html. Acesso em 18/12/2019. 
245  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/noticia/2014/07/perguntas-frequentes-

do-game-malhacao-no-ar.html. Acesso em 25/04/2018.   
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Os retornos à participação também foram sob a forma de abrir espaço para que os 

fãs e/ou suas intervenções tivessem acesso, por meio das mídias digitais ou 

presencialmente, a dimensões que são gerenciadas pela emissora, não estando acessível 

para todos. Oferece-se, assim, a possibilidade que os fãs tenham diferentes tipos de contato 

com o elenco, com os estúdios e com as distintas janelas de exibição de Malhação Sonhos 

‒ das vitrines online, em que os conteúdos dos fãs são inseridos no site oficial do programa, 

aos capítulos, em que as intervenções dos fãs ganham a grade televisiva. Apresentam-se 

aos fãs, assim, recompensas como poder ter uma ideia gravada com o elenco e transformada 

em cena exclusiva246, ter a chance de fazer uma pergunta desejada para um ator da trama247, 

ter um dos atores ‘como melhor amigo’248.  

Em relação a temporadas anteriores, o que se observa aqui é a busca por uma 

aproximação dos fãs também com o programa fora das telas. Isso porque, em anos 

anteriores, não foram encontradas ações em que o elenco se envolveu fora da ambiência 

digital. Nestas configurações, o retorno à participação se baseia na aproximação dos fãs 

com os ambientes e os atores que compõem a trama de Malhação Sonhos. Sob a forma 

desse avizinhamento, há menções como “se você quer participar também e vir aqui 

conhecer a galera toda, fica à vontade: só entrar lá no site, ver como é que faz e aí, quem 

sabe, você brota aqui”249, “e, quem sabe, você não vem parar aqui”250 e “você pode estar 

aqui com a gente”251 - falas feitas em vídeos pelos atores que, tal qual se viu na primeira 

fase do processo participativo, demonstram forte apelo para atrair fãs para integrarem as 

ações de participação (figura 16). O lugar dos fãs, inclusive, emerge nas palavras da própria 

emissora: “em 'Malhação Sonhos', não foram só os sonhos dos personagens que se 

realizaram, mas também dos fãs”252.   

                                                 
246 Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/fanfic-sua-ideia-pode-virar-uma-cena-

exclusiva.html. Acesso em 25/04/2018.   
247 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/malhacao-no-ar/noticia/2014/07/mande-

sua-pergunta-para-arthur-aguiar-durante-o-capitulo-o-ator-respondera-aos-fas.html. Acesso em: 25/04/2018.   
248 Disponível em: http://gshow.globo.com/participe/noticia/2015/07/meu-amigo-dos-sonhos-participe.html. 

Acesso em 25/04/2018.  
249  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/12/amizade-e-o-tema-do-voce-em-malhacao.html. Acesso em 25/11/2019.  
250  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/02/prasempreperina-e-o-novo-tema-do-voce-em-malhacao.html. Acesso em 

25/11/2019.  
251  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/10/anaju-dorigon-e-bruna-hamu-definem-liberdade-tema-do-voce-em-

malhacao.html. Acesso em 25/11/2019.  
252  Disponível em: http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2015/08/fanfic-malhacao-reveja-historias-

vencedoras-da-acao-inedita.html. Acesso em 22/04/2018.   
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Figura 16 - Fã acompanhando gravação de sua fanfic (Capturas de tela)253 

 

Transversalmente às duas categorias de retorno, simbólico e de contato mais 

próximo com o programa, há o lugar da visibilidade. Seja pela exibição do próprio 

desempenho em rankings e medalhas, seja pela aparição nos capítulos, há o investimento 

em espaços em que os fãs possam ser vistos (figura 17). Sob a moderação da equipe MS, 

por exemplo, houve a disponibilização de conteúdos dos fãs em galerias no site oficial do 

programa. Nas ações de fanfics e de vídeos com os talentos artísticos dos fãs (Você em 

Malhação), foi realizada uma pré-seleção e foram publicados os trabalhos recebidos em 

espaços em que outros fãs poderiam ter acesso e ler/assistir. Reforçando também o lugar 

da interação social, os ambientes contaram com recursos para que se pudesse interagir, de 

alguma forma, com outros internautas. Em Você e Malhação, por exemplo, a galeria de 

vídeos contou com a seção ‘veja os vídeos mais recentes e avalie’, que permitiu que as 

pessoas pudessem ganhar reconhecimento de outros usuários a partir de rankings como 

‘zerou a web’, ‘own *-*’ e ‘#chorei’. Nota-se, assim, que o retorno também veio de outros 

internautas e participantes, mas não como definidores de recompensas que envolvessem, 

por exemplo, contato com elenco e estúdios. 

 

                                                 
253  Disponível em: http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2015/08/fanfic-malhacao-reveja-historias-

vencedoras-da-acao-inedita.html. Acesso em 11/12/2019. 



141  

  

 

Figura 17 – Ranking Malhação no Ar (Captura de tela)254 

 

A visibilidade foi desejada também ao possibilitar que os atores vejam os conteúdos 

feitos pelos fãs. No convite para que os fãs criassem clipes para o casal de protagonistas, 

por exemplo, o participante que teve seu conteúdo escolhido e exibido na televisão destacou 

bem as motivações e o apreço pelo retorno ofertado. Em depoimento dado ao site, ele 

afirma que a experiência “[...] foi indescritível! Assisto Malhação há vários anos e ver um 

vídeo editado por mim, com o casal mais fofo do mundo, passando em rede nacional foi 

incrível! Fora que o Rafa e a Isabella realmente viram minha homenagem e isso já me deixa 

muuuuito feliz!”255 , conclui, em referência aos atores que interpretam os personagens 

retratados no clipe – personagens mostrados, na primeira captura de tela abaixo, em cenas 

relacionadas ao clipe exibido. Vê-se nessa declaração a indicação de que alguns fãs não 

                                                 
254 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/malhacao-no-ar/noticia/2014/09/chega-

ao-fim-o-game-de-agosto-em-malhacao-no-ar.html. Acesso em 06/01/2020. 
255  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/03/escolhido-pela-

equipe-de-malhacao-igor-se-emociona-ao-ver-clipe-feito-por-ele-no-ar.html. Acesso em 25/04/2018.   



142  

  

desejam ter visibilidade apenas diante de outros telespectadores; há a clara sugestão de que, 

para eles, também é recompensador ter as suas criações vistas por aqueles intérpretes que 

adoram ver na trama, como também mostra a imagem abaixo, em que os vídeos dos fãs 

estiveram presentes no clipe da Galera da Ribalta (figura 18).  

 

Figura 18 - Trabalhos dos fãs nos capítulos/site (Capturas de tela)256 

Ao olhar os casos acima destacados, é possível notar que alguns retornos demandam 

mais esforços do que outros: tanto para o envolvimento dos fãs, quanto para o trabalho a 

ser tido pela equipe MS a partir dos trabalhos recebidos dos participantes. Ter uma pergunta 

respondida em bate-papos demanda menos dos fãs e da equipe MS do que transformar os 

ganhadores de uma ação em parte do elenco por um dia. Para os casos em que conteúdos 

ou os próprios fãs são incorporados aos capítulos, há também o entendimento de que os 

retornos não são únicos. Em uma mesma ação, os participantes podem ser beneficiados 

com diferentes tipos de gratificações, a exemplo da visita ao estúdio e da participação nos 

capítulos, que agregam, por sua vez, inúmeros elementos que são de forte apreço de alguns 

fãs, como visibilidade, distinção social e o desejo de se conhecer o elenco e os ambientes 

                                                 
256  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/03/escolhido-pela-

equipe-de-malhacao-igor-se-emociona-ao-ver-clipe-feito-por-ele-no-ar.html e em 

http://gshow.globo.com/2ponto0/especial-blog/2ponto0/post/clipe-da-galera-da-ribalta.html. Acesso em 

11/12/2019. 
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do programa. Alguns retornos, inclusive, demandam operações extras dos fãs: no caso da 

ação Você em Malhação, os participantes não só mandaram vídeos, como, a partir deles, 

foram selecionados e adentraram em novas atividades ao participarem de cenas nos 

capítulos. 

A comunicação sobre o retorno se dá nas duas fases do processo participativo. Na 

primeira, as recompensas são anunciadas e usadas como forma de motivar a participação 

dos fãs. Na segunda fase, sobre a qual se discorre agora, a comunicação sobre as 

recompensas se dá para narrar a entrega para os fãs. Trata-se de um momento que assume 

um forte caráter de prestação de contas, em que aqueles que participaram têm a 

possibilidade de ver que a recompensa é real e o que foi oferecido. Este é o momento em 

que a comunicação, por vezes, contribui para o reinício do ciclo da participação, 

principalmente quando é uma ação que ocorre com novas edições, como se vê na mensagem 

“Beatriz de Oliveira fez uma participação musical na trama e foi até gravar uma música no 

estúdio!”, afirmando em seguida “e você? Tá esperando o que para mandar o seu vídeo? 

Conheça o novo tema e participe!”257.  

Após a incorporação dos trabalhos, a comunicação sobre os retornos assume dois 

caminhos diferentes258. Primeiro, há a indicação de como ficou a ação completa, após a 

incorporação da participação dos fãs. Isso ocorre, por exemplo, quando se mostra como 

foram os bate-papos, disponibilizando os vídeos em que o elenco e os autores respondem 

as perguntas dos fãs: “Anaju Dorigon respondeu ao vivo o fandom Malhação e comentou 

a nova fase da personagem. A gata também contou várias curiosidades. Quer rever tudo? 

Dá um play nos vídeos abaixo e curta com o #PapoReto na íntegra [...]”259. Houve casos 

também em que a participação dos fãs foi antecipada, como na fanfic de romance. Aqui, o 

site de Malhação Sonhos antecipou aquilo que seria exibido no capítulo: “gente! A cena da 

                                                 
257 Disponível  em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em- 

malhacao/noticia/2015/04/vencedora-do-tema-prasempreperina-solta-a-voz-no-projac.html. Acesso em: 

25/04/2018 
258 Apesar de focarmos no site de Malhação Sonhos, observamos casos em que a comunicação apresentando 

os ganhadores envolveu a própria grade televisiva, a exemplo do vídeo que mostra o vencedor de uma edição 

do Você em Malhação e faz menção ao capítulo do dia. Disponível em: 

https://globoplay.globo.com/v/3810895/. Acesso em 25/04/2018. 

 
259  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/malhacao-no-

ar/paporeto/noticia/2015/04/se-jade-vai-conseguir-ser-boazinha-a-gente-nao-sabe-comentou-anaju-no-

paporeto.html. Acesso em 25/04/2018.   
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ideia escolhida no primeiro tema do Fanfic Malhação ficou pronta! Tá curioso? :) Então 

não perde tempo não! Dá o play”260.  

O segundo caminho ocorre nos casos em que há a visita dos participantes aos 

estúdios da emissora, o que envolve diferentes tipos de gratificações. Nesses momentos, a 

equipe MS produz conteúdos sobre os ganhadores e sobre a experiência por eles vividas. 

Sobre os ganhadores, mostram-se as intervenções iniciais realizadas261, infografias com 

informações pessoais262, palpites sobre o que acontecerá a trama263 e como está a vida deles 

após a participação264. Sobre as experiências vividas, mostram-se os bastidores da ação por 

meio de fotos265 e vídeos266, destacando como foi o encontro dos participantes com o 

elenco, a equipe e os cenários (figura 19). Desse encontro, notou-se que surgiram novas 

iniciativas em que os fãs e os elencos pudessem interagir, trocando participações, a exemplo 

do caso em que uma das vencedoras de Malhação no Ar recebeu o desafio de responder às 

perguntas feitas pelo elenco267 e do caso em que o próprio elenco é testado com perguntas 

sobre a trama268.  

  

                                                 
260 Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/bianca-e-seus-dois-maridos-assista-ao-

sonho-de-romance-escolhido.html. Acesso em 25/04/2018.   
261  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/02/amizade-em-dose-dupla-conheca-os-dois-vencedores-do-tema.html. Acesso em 

25/04/2018.   
262  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/03/voce-em-malhacao-confira-os-bastidores-da-participacao-de-bismarck-e-

bianca.html. Acesso em 25/04/2018.   
263  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/malhacao-no-ar/noticia/2014/12/fa-

conhece-atores-de-malhacao.html. Acesso em 25/04/2018.   
264  Disponível em: http://gshow.globo.com/Bastidores/noticia/2015/08/voce-em-malhacao-saiba-como-

estao-os-vencedores-de-cada-tema.html. Acesso em: 25/04/2018.   
265 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-malhacao/fotos/2014/12/fotos-

veja-os-cliques-da-participacao-de-matheus-de-oliveira-vencedor-de-voce-em-malhacao.html. Acesso em 

25/04/2018.   
266  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/12/voce-em-malhacao-veja-os-bastidores-da-participacao-de-matheus-de-

oliveira.html.Acesso em: 25/11/2019. 
267  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/malhacao-no-

ar/noticia/2014/11/visitante-do-projac-mostra-que-sabe-tudo-de-malhacao.html. Acesso em 25/04/2018.   
268  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/malhacao-no-

ar/noticia/2014/12/divertidissimo-confira-rafa-vitti-acertando-o-quiz-de-fa.html. Acesso em 25/11/2019.   
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Figura 19 - Fãs nos estúdios (Capturas de tela)269 

  

O exame aqui empreendido contribui para entender a relevância que os retornos 

assumem nos modos como as ações de participação são estruturadas por profissionais da 

emissora televisiva. É a partir do que se dará aos participantes, principalmente enquanto o 

destino que a participação terá, que as possibilidades de participação ganham certos 

direcionamentos – perspectiva que será apresentada a seguir.   

  

  

3.4 Processo participativo: os direcionamentos para a produção e a incorporação 

dos trabalhos dos fãs  

 

Trazer trabalhos de fãs para os espaços oficiais de uma ficção seriada televisiva 

representa bem o fenômeno mais amplo que as redes de televisão têm vivido diante das 

                                                 
269  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/08/voce-em-malhacao-veja-os-bastidores-da-participacao-de-brigida-fernanda-na-

trama.html. Acesso em 02/01/2020. 
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mídias digitais, em que as fronteiras entre a produção e o consumo de bens culturais têm se 

borrado. Como visto na parte inicial deste capítulo, o processo participativo constitui um 

caminho para que as intervenções dos fãs possam ser trazidas para espaços oficiais de um 

programa. Neste percurso, os processos participativos são marcados por um conjunto de 

direcionamentos dados para as operações propostas pelas ações de participação. Por 

direcionamentos, entende-se o conjunto de diretrizes que servem de norte para os trabalhos 

dos fãs e, uma vez enviados, para os modos como as intervenções recebidas serão tratadas 

pela equipe responsável por essas iniciativas. Neste contexto, tais direcionamentos trazem 

uma janela para observar as indicações sobre os trabalhos resultantes dessas etapas de 

trabalho (Produção e Incorporação), contribuindo para compreender como os trabalhos dos 

fãs e da equipe MS estão articulados ao longo do processo participativo. 

Em atenção a esse contexto, os direcionamentos serão vistos aqui a partir da estrutura 

do processo participativo. Essa lente, que parte do modo como as ações estão organizadas, 

abre espaço para ver os direcionamentos por uma perspectiva que articula as operações 

propostas por essas iniciativas: as operações feitas pelos fãs e as feitas pela equipe MS. 

Dentro disso, observou-se que os direcionamentos foram recorrentemente associados a dois 

esforços: pedir dos fãs trabalhos alinhados a certas especificações e manter aberturas para 

decisões nos modos como esses trabalhos seriam tratados pela equipe MS. Há, assim, o 

entendimento de que há algo a ser feito pelo fã e enviado para a equipe de MS, que poderá 

operar de diferentes formas a partir do que foi recebido.  

Os direcionamentos foram apresentados em conteúdos e formatos diversos, sendo 

embalados sob a forma de regulamentos, passo a passos 270 , lista com perguntas e 

respostas 271 , convites para ler as regras da ação 272  etc. – o que indica como os 

direcionamentos se manifestaram de maneiras diferentes ao longo das ações de 

participação. A partir de regras e/ou orientações, mostra-se aqui um espaço para regular as 

operações propostas por essas iniciativas, regulação que articula a abertura de espaços e a 

colocação de limites para os trabalhos a serem feitos, a exemplo de situações como ‘mande 

o seu trabalho, mas com um arquivo nesse formato’ ou ‘escreva, mas somente até este 

                                                 
270  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/03/voce-em-malhacao-pelo-celular.html. Acesso em 10/06/2018.   
271  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/06/veja-o-faq-e-tire-suas-duvidas-sobre-voce-em-malhacao.html. Acesso em 

10/06/2018.   
272  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/mande-sua-ideia-para-o-fanfic-

malhacao-seu-texto-pode-virar-uma-cena-exclusiva.html. Acesso em 26/11/2019. 
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limite de caracteres’. O exame dos direcionamentos traz uma janela para ver regulações 

que se manifestam nas ações de participação, servindo como um indicativo da aproximação 

que, por meio de uma coordenação de esforços, está sendo construída com os fãs.  

Os direcionamentos, vistos a partir de sua recorrência, mostram pontos de atenção com 

os modos como as ações de participação estavam organizadas. Os esforços recorrentes para 

pedir trabalhos alinhados a diferentes especificações e para manter espaços de decisão nas 

operações da equipe MS indicam cuidados inscritos nas ações de participação com a 

produção e a incorporação dos trabalhos dos participantes. Do ponto de vista dos fãs, que 

estão associado à uma condição incerta conforme destacado no primeiro capítulo desta tese, 

vê-se como os direcionamentos abrem espaço para orientar os trabalhos a serem feitos 

pelos participantes e para, a partir do que eles enviarem, haver na emissora certa liberdade 

para operar a partir do que foi recebido. Do ponto de vista da equipe MS, que é marcada 

por uma diversidade de profissionais, vê-se como os direcionamentos abrem espaço para a 

possibilidade de preservar diferentes pautas e lógicas de trabalho dessa equipe.  

Os direcionamentos dados nas ações de participação estão também ligados às 

circunstâncias de criação e produção da equipe de Malhação Sonhos envolvida nessas 

iniciativas. Há um conjunto de responsabilidades e rotinas articuladas às ações de 

participação, responsabilidades e rotinas que tratam não só das intervenções dos fãs, mas 

dos próprios capítulos do programa ‒ já que os trabalhos dos fãs podem ser incorporados a 

esses espaços. A partir dos dados que serão aqui apresentados, observou-se que os 

direcionamentos possibilitam preservar, caso necessário ou desejado, as lógicas de trabalho 

em que a equipe MS está inscrita, em especial, as lógicas de criação e produção dos 

capítulos televisivos – que, como será visto, contaram também com regulamentos trazendo 

termos e condições para a participação dos fãs. 

Nas páginas que seguem, serão apresentados os direcionamentos para a produção e 

a incorporação dos trabalhos dos fãs, destacando os modos como esses direcionamentos 

apareceram nas iniciativas examinadas e a indicação do que eles sinalizam sobre os 

trabalhos resultantes dessas duas etapas de trabalho273. Assim como a primeira parte desta 

análise, em que tratamos das operações-chave inscritas no processo participativo, será 

realizado um olhar transversal das ações mapeadas. Os direcionamentos apresentados 

foram observados a partir das recorrências encontradas, o que nos permitiu identificar 

                                                 
273 Como essas etapas são articuladas ao Envio e à Seleção, ao se apresentar recorrências encontradas em 

Produção e Incorporação, serão trazidas informações também sobre essas etapas. 
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linhas em comum em meio às ações observadas (Orientações e Aberturas para decisões), 

discorrer sobre elas e destacar exemplos274.   

Apesar de a tese não ter como objetivo comparar os procedimentos sinalizados nas 

ações de participação, os dados coletados no site de Malhação Sonhos trouxeram um 

destaque: os direcionamentos dados aos fãs, quando se estenderam à apresentação da 

proposta da ação, estiveram recorrentemente presentes em ações de participação que 

compartilharam um aspecto, que é ter as cenas dos capítulos como destino. É por isso que, 

nas páginas que se seguem (e que baseiam este texto inicial), os direcionamentos serão 

apresentados a partir de um recorte que foca nas quatro ações encontradas que inserem os 

fãs ou os trabalhos feitos por eles nessas cenas275: as duas que envolveram clipes (com 

imagens dos fãs e com imagens por eles editadas), Você em Malhação e Fanfics. Por fim, 

cabe um adendo: as duas últimas ações citadas também envolveram mais de uma edição, o 

que, por consequência, se desdobrou em mais conteúdos coletados para a análise. 

 

 

3.4.1 Trabalhos dos fãs: o lugar das orientações  

  

Ao abrir espaço para a participação dos fãs, há indicações para orientar que os 

trabalhos feitos por eles possam vir alinhados a determinadas especificações. Este é o 

momento em que se explica para os fãs como devem ser as intervenções deles, oferecendo 

insumos para que eles operem com coordenadas e em atenção às propostas das diferentes 

ações. O fornecimento de orientação traz contribuições para as duas fases do processo 

participativo. De um lado, há o lugar do auxílio dado aos fãs. Tendo em vista os diferentes 

participantes, e a maior ou menor habilidade deles para os trabalhos propostos nas ações 

de participação, há esforços sendo feitos pela equipe MS para esclarecer e facilitar as 

operações que cabem aos fãs neste primeiro momento do processo participativo. Do outro 

lado, trata-se de direcionamentos que também possibilitam o recebimento de intervenções 

sintonizadas com o que está sendo proposto pelas iniciativas, direcionamentos que podem 

                                                 
274 Os direcionamentos que serão usados como exemplos não estiveram necessariamente presentes em todas 

as ações de participação; tratam-se de casos selecionados para materializar e facilitar a compreensão do leitor.  
275 Tal foco, todavia, não é indicativo de que não foram encontrados direcionamentos nas demais ações de 

participação. Trata-se, conforme informado, de um recorte de trabalho a partir dos dados encontrados. 



149  

  

estar alinhados com objetivos, condições e parâmetros de trabalho associados à equipe MS 

– orientações que, assim, poderiam cooperar com o andamento e a viabilidade da ação. 

A busca por trabalhos alinhados a certas especificações se dividiu em dois pilares. 

Primeiramente, investiu-se em orientações para ter conteúdos, em si mesmos, construídos 

adequadamente. Aqui, trata-se de materiais que combinem certos atributos e formatação, 

conforme instruções passadas nas ações de participação. Em segundo, investiu-se em 

orientações para ter conteúdos relacionados ao programa. Trata-se do fomento para que as 

intervenções mantenham vínculos com o texto referência, o que, como se retoma neste 

trabalho, é uma pré-condição de algumas experiências da transmidiação. Ambos 

movimentos contaram com diferentes esforços da equipe MS para serem alcançados, como 

será exposto a seguir.  

Os esforços para receber trabalhos com certos atributos é visível na comunicação 

com os fãs ao longo das ações, que pede, por vezes, empenho dos participantes. No 

concurso das fanfics, ao anunciar as regras da disputa, destacou-se, por exemplo, que 

“queremos ter medo de ir buscar água de noite! Queremos ter medo de deixar o pé pra fora 

da coberta! Capricha aí na sua ideia! ;)”276. Nas orientações passadas, além do esforço, 

foram realçados algumas dimensões desejadas. Abordagens como “[...] a gente quer que 

você use toda a sua criatividade e seu talento [...]”277 e “[...] você pode mandar um vídeo 

mostrando a sua criatividade e seu jeito para arte. O que importa é mandar bem!”278 

ressaltam valores que são indicados para as atividades dos fãs. As dinâmicas de algumas 

ações de participação também favoreceram tais pedidos. Em iniciativas marcadas por 

concursos entre os participantes, foram feitos comentários sobre os materiais já recebidos, 

como “a galera tá mandando bem nas idéias”279  e “a galera tá mandando ver com a 

criatividade”280, o que sugere estímulos para que os fãs enviem materiais diante do que já 

está sendo recebido.  

                                                 
276  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/fanfic-malhacao-esta-de-volta-

conheca-o-novo-tema-e-saiba-como-participar.html. Acesso em 25/11/2019.   
277  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/04/daqui-a-20-anos-e-o-novo-tema-do-voce-em-malhacao.html. Acesso em 

22/04/2018.   
278  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/08/paixao-e-o-novo-tema-do-voce-em-malhacao-mostre-seu-talento.html. Acesso 

em 12/05/2018.   
279  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/ja-escreveu-sua-fanfic-hoje.html. 

Acesso em 22/04/2018.  
280  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/saiba-como-participar-do-fanfic-

malhacao.html. Acesso em 22/04/2018.   
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Trazendo mais instrumentos para as intervenções dos fãs, as ações contaram com 

diferentes tipos de conteúdos para nortear os trabalhos a serem feitos por esse público. Um 

dos recursos empregados nas ações foi o fornecimento de dicas por meio de textos e vídeos, 

que assumiram diferentes formatações. Em algumas delas, houve a orientação sob a forma 

de tutorial, como em “[...] antes de escrever a sua ideia, pense em como ela ficaria sendo 

encenada pelos personagens. Imagine a cena já pronta mesmo! Ajuda muito na hora de 

desenvolver e escrever a sua fic ;)”281 e “e aqui vai uma dica: pense em uma mini-história 

com começo, meio e fim”282.  Os tutoriais também assumiram a forma de vídeos, com o 

passo a passo apresentado pelos próprios atores283. 

Ao invés de apenas informar as formas como os fãs deveriam trabalhar, houve 

conteúdos em que os atores executaram práticas similares às propostas aos participantes. 

Assim, a presença deles não foi usada apenas para o fornecimento de instruções diretas 

sobre como os fãs poderiam participar; eles mesmos simularam intervenções, construindo 

vídeos como referências para os trabalhos a serem feitos. Na ação em que os fãs foram 

convidados para dublar a música do casal Pedro e Karina, por exemplo, os atores gravaram 

imagens seguindo as mesmas diretrizes que os fãs receberam: “o último desafio do clipe 

Perina é o mais divertido de todos: zoar em frente às câmeras no ritmo de ‘Esse seu Jeito’. 

Agora vale tudo: usar acessórios, fazer caretas, brincar de mímica com a música, dar zoom 

[…]”284 (figura 20).   

  

                                                 
281  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/ja-escreveu-sua-fanfic-hoje.html. 

Acesso em 22/04/2018.  
282  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/saiba-como-participar-do-fanfic-

malhacao.html. Acesso em 22/04/2018.   
283 Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/2ponto0/post/quer-aparecer-no-clipe.html. Acesso 

em 25/11/2019.  
284  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/11/hora-de-pirar-

ultimo-desafio-para-voce-participar-do-clipe-de-esse-seu-jeito.html. Acesso em 22/04/2018.   
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Figura 20 - Atores como inspiração para a participação dos fãs (Capturas de tela)285 

  

A inspiração, contudo, não veio apenas do elenco. Houve também o uso de 

conteúdos remetidos pelos próprios fãs como referência para aqueles que ainda iriam 

produzir os seus materiais. Neste percurso, a existência de plataformas exibindo conteúdos 

já recebidos foi fundamental; os canais foram alimentados com intervenções que chegaram 

até a equipe MS e, após validação interna, essas intervenções foram disponibilizadas nesses 

espaços. Isso aconteceu nas ações de fanfics e do concurso Você em Malhação, já que 

ambas contaram com vitrines para exposição dos trabalhos. Ao longo das matérias no site, 

foi comum ver chamadas como “veja as ideias já enviadas pelos internautas e mande 

também a sua!”286, funcionando como um link contínuo para que, ao se ler matérias sobre 

a ação, fosse possível ter acesso a mais conteúdos e ter um parâmetro do que outros 

participantes já mandaram.   

A disponibilização de imagens e vídeos indica outra forma de obter mais qualidade 

e adequação dos conteúdos dos fãs, a exemplo da ocasião em que eles foram incentivados 

a criar um clipe para um casal da trama a partir dos materiais disponibilizados para a 

                                                 
285  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/11/hora-de-pirar-

ultimo-desafio-para-voce-participar-do-clipe-de-esse-seu-jeito.html e em 

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/10/novo-desafio-para-o-clipe-perina-

agora-mande-seu-video-com-letras-do-alfabeto.html. Acesso em 11/12/2019. 
286  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/aproveita-o-fim-de-semana-e-manda-

sua-ideia-pra-gente-e-so-ate-o-dia-24.html. Acesso em 25/11/2019.   
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realização da ação287. Ou seja: um dos caminhos adotados foi a disponibilização de fotos, 

vídeos e músicas que servissem de base para o trabalho dos fãs. Os materiais foram 

produzidos pela própria equipe de Malhação Sonhos e, portanto, já chegaram aos fãs com 

as marcas de qualidade da Rede Globo. Os vídeos foram disponibilizados por categorias, 

como “Perina em casa de bobeira”, “Perina da Zuera” e “Perina vai à praia”, o que sinaliza 

o investimento nas ações de participação, já que diferentes materiais foram criados para 

essa iniciativa ‒ sendo que, como mostram as imagens, alguns deles foram captados fora 

dos estúdios, o que requer mais custos e/ou trabalho para a emissora.  

Em ações em que os materiais base seriam produzidos pelos participantes, houve a 

indicação das especificações necessárias. Em geral, as orientações se destinaram para 

indicar a duração, o tamanho e o formato dos materiais que seriam feitos pelos fãs, como 

em “O limite é de 2.048 caracteres”288 e “seu vídeo pode ter no máximo 3 minutos”289. 

Mesmo no caso em que houve materiais base para os fãs, como no caso do clipe 

anteriormente citado, as especificações continuaram: “IMPORTANTE: Os vídeos 

enviados por poderão ter, no máximo, 50 MB! E só serão aceitos clipes que usarem as 

imagens que estamos disponibilizando para download”. As palavras em caixa alta, em 

negrito, e a frase de encerramento “Estamos de olho, hein!” demonstram a ênfase dada a 

esse parâmetro na comunicação com os fãs. 

A atenção com a formatação dos trabalhos também faz com que algumas instruções 

não sejam retidas aos regulamentos. No caso do convite para que os fãs gravassem vídeos 

com seus talentos, destacou-se o tamanho dos materiais que seriam criados. No 

regulamento, havia a indicação dos limites esperados: “(ii) Gravar e enviar, através do site, 

01 (um) Vídeo (“Vídeo(s)”) de no máximo 03 (três) minutos, demonstrando o seu talento, 

de livre escolha pelo Participante, de acordo com o tema do mês escolhido a exclusivo 

critério da Globo”290. Já em convites disponibilizado no site, a informação não só foi 

                                                 
287  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/03/ajude-perina-

crie-um-clipe-para-esse-seu-jeito-com-momentos-ineditos-do-casal.html. Acesso em 22/04/2018.   
288  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/duvidas-na-hora-de-escrever-sua-

fanfic-se-liga-nas-dicas.html. Acesso em 25/11/2019.   
289  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/04/daqui-a-20-anos-e-o-novo-tema-do-voce-em-malhacao.html. Acesso em 

22/04/2018.   
290  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/06/voce-em-malhacao-leia-o-regulamento.html. Acesso em 22/04/2018.   
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repetida, como ganhou um adendo sobre a duração do vídeo caso a performance 

selecionada fosse cantar:  

[...] PAIXÃO! O que você tem a dizer sobre o assunto? Cante, dance, 

interprete e mande seu vídeo de até três minutos para a gente! Mas, 

MUUUITA ATENÇÃO: caso você escolha soltar o vozeirão, faça a sua 

performance com apenas um minutinho, ok? Nada de cantar a música 

inteira! (MALHAÇÃO SONHOS, 2014a) 291 

 Nas orientações passadas aos fãs, foi observado em uma ação um teto para a 

quantidade de materiais que cada participante poderia enviar para a equipe de Malhação 

Sonhos, como se pode ver em “cada participante tem direito a enviar um vídeo por tema 

apenas! Caso um mesmo Vídeo seja enviado por mais de um Participante, será considerado 

inscrito o Vídeo que tiver sido recebido primeiro, sendo certo que os outros serão 

desconsiderados” 292 . Nas demais ações que direcionaram trabalhos dos fãs para os 

capítulos, não foi encontrado um limite para o número de trabalhos a serem recebidos pela 

equipe MS.293  

As orientações para os trabalhos dos fãs também se direcionaram para que a 

participação mantivesse um vínculo com trama televisiva, reconhecendo que há um texto 

referência em jogo e que a participação deve, em alguma medida, estar atenta a elementos 

dele. Para tanto, além de materiais com certos atributos e formatações, há uma dimensão 

importante especialmente para os conteúdos que serão incorporados aos capítulos: a 

conexão com a obra. A busca por conexão pode ser vista em convites que incentivam que 

as intervenções usem elementos da história no ar, como “para ser escolhido precisa ter 

talento, criatividade e casar com a história que está sendo contada na telinha” 294  e 

“queremos sonhos com foco no romance, então pega aquele casal que você shippa e escreve 

                                                 
291  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/08/paixao-e-o-novo-tema-do-voce-em-malhacao-mostre-seu-talento.html. 

Disponível em: 22/04/2018.  
292  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/06/veja-o-faq-e-tire-suas-duvidas-sobre-voce-em-malhacao.html. Acesso em 

07/06/2018.   
293 Situação diferente de uma ação direcionada para o elenco (e não para os capítulos), em que, por exemplo, 

houve um número máximo de materiais que poderiam ser recebidos na casa, indicando que, após esse volume, 

não seria mais possível participar da iniciativa: Isso pode ser visto na chamada “mas corre porque só 

participarão os 200 primeiros que enviarem suas mensagens!”. Disponível em: 

http://gshow.globo.com/participe/noticia/2015/07/meu-amigo-dos-sonhos-participe.html. Acesso em 

07/06/2018.  
294  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/11/inscricoes-encerradas-autores-e-diretor-estao-escolhendo-os-finalistas-do-tema-

liberdade.html. Acesso em 22/04/2018.   
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uma situação bem inusitada e original. E não esquece de dizer quem está sonhando e dar 

um título para a sua fanfic”295.  

O vínculo com o conteúdo televisivo também existiu a partir de chamadas para que 

os fãs se inspirassem nos personagens para realizar as suas intervenções. Isso pôde ser visto 

em “o desafio da vez é relacionado à história de Malhação, ou seja, você pode deixar sua 

criatividade fluir e mostrar para a gente o seu talento se inspirando nos momentos fofos 

vividos pelos nossos personagens”296. Para divulgar o tema “Para sempre Perina” de Você 

em Malhação, os intérpretes fizeram um convite em vídeo à participação dos fãs, 

informando que “a novidade é que os temas agora têm a ver com o que tá rolando na 

história… isso aí, então você pode continuar mandando seu vídeo, cantando, dançando, 

mostrando seu talento, só que você também pode se inspirar em nós”297. Até então, a ação 

continha temas mais gerais, como Amizade e Diversidade, sem fazer referência a 

personagens ou fatos que estavam presentes na trama. 

Em meio aos conteúdos disponibilizados no site, houve também estímulo para que 

os participantes pudessem navegar pelo canal e obter mais informações. Isso pode ser visto 

na ação Você em Malhação em passagens como “Então, fique de olho aqui no nosso site 

para saber de todas as novidades desta ação que pode trazer você para Malhação!”298 e 

“Para ficar por dentro de todas as novidades, não desgrude os olhos do nosso site!”299. 

Além disso, foram abertos também canais para que os fãs pudessem mandar questões para 

a equipe MS. Isso pode ser visto em mensagens como “TEM DÚVIDAS? Faça sua 

pergunta que a gente responde!!!”300 e “TEM DÚVIDAS? Faça sua pergunta para a gente 

                                                 
295  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/use-criatividade-e-crie-um-sonho-de-

romance-para-os-personagens.html. Acesso em 22/04/2018.   
296 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/02/prasempreperina-e-o-novo-tema-do-voce-em-malhacao.html. Acesso em 

22/04/2018.   
297  Disponível em:  http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/02/prasempreperina-e-o-novo-tema-do-voce-em-malhacao.html. Acesso em 

25/11/2019.  
298  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/07/mande-seu-video-para-o-voce-em-malhacao-o-tema-do-mes-e-diversidade.html. 

Acesso em 22/12/2019. 
299  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/06/voce-em-malhacao-entenda-como-fazer-parte-da-nova-temporada.html. Acesso 

em 02/12/2019. 
300 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-malhacao/noticia/2014/10/vai-

atuar-bruna-hamu-conta-tim-tim-por-tim-tim-como-arrasar-em-seu-video.html. Acesso em 02/12/2019. 
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agora!!!”301. Há, assim, a indicação de que há no site de Malhação Sonhos um espaço para 

esclarecimentos sobre a ação, que podem vir a partir de postagens feitas pela equipe MS 

ou a partir de dúvidas que são colocadas pelos participantes. 

Além de orientar a produção dos trabalhos dos fãs, há o fornecimento de diretrizes 

para que o envio dessas intervenções seja feito corretamente. Isso envolve explicações 

sobre os modos como os participantes devem remeter os próprios trabalhos, o que pode 

incluir diferentes demandas. As orientações, neste sentido, podem estar relacionadas a 

dimensões como o uso das plataformas de envio, a necessidade de representantes legais 

para participantes menores de 18 anos, os regulamentos que devem ser aceitos e os dados 

que devem ser fornecidos como etapas para que os trabalhos dos fãs sejam repassados para 

a equipe MS. A partir desses recursos, há também mais instruções sobre como devem ser 

os trabalhos dos fãs, para que sejam considerados viáveis para a sua incorporação nos 

espaços oficiais do programa: no regulamento de Você em Malhação, por exemplo, há 

orientações que impactam diretamente nos conteúdos que devem ser produzidos pelos fãs, 

como se vê a seguir.  

 

O Participante reconhece, sob pena de desclassificação da ação interativa 

em referência, que (i) O Vídeo não poderá conter marcas e criações 

intelectuais de terceiros; (ii) O Vídeo não poderá conter qualquer 

conteúdo julgado impróprio pela comissão julgadora, tal como mas não 

limitado a conteúdo contrário aos bons costumes, à moral ou à legislação 

vigente, incitar a violência ou a prática de atos ilegais e (iii) o Vídeo não 

poderá conter conteúdo que possa ser ofensivo à honra e a imagem de 

terceiros e/ou que infrinja a lei de direito autoral (GLOBO, 2014). 302 

Ao mesmo tempo, viu-se também a orientação para que os trabalhos não fossem 

feitos sem atenção às regras.  Nos dados coletados, notou-se um estímulo para que os fãs 

lessem esses materiais, como em “dessa vez queremos que vocês usem a criatividade para 

criar sonhos de TERROR para os nossos personagens. Mas calma! Pare aí mesmo! Vamos 

repassar as regras do jogo [...]” 303 . Reforçando a importância das regras, algumas 

mensagens alertaram os fãs sobre a necessidade de concordância com elas para a efetivação 

                                                 
301  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/09/ainda-nao-mandou-seu-video-veja-a-galera-que-ja-se-inscreveu-no-tema-

paixao.html. Acesso em 02/12/2019. 
302  Disponível em http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/06/voce-em-malhacao-leia-o-regulamento.html. Acesso em 19/12/2019.  
303 Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/mande-sua-ideia 

-para-o-fanfic-malhacao-seu-texto-pode-virar-uma-cena-exclusiva.html. Acesso em 22/04/2018.   
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da participação, como em “E só serão aceitos clipes que usarem as imagens que estamos 

disponibilizando para download”304.  

Em meio às orientações observadas, destacamos que as propostas das ações de 

participação demandaram diferentes esforços dos participantes ‒ o que, claro, se reflete em 

orientações distintas para as intervenções a serem feitas por eles. Como visto ao se discorrer 

sobre processos participativos, em ações que envolvem sistemas, em que os trabalhos dos 

fãs se dão somente dentro desses espaços, há uma participação que se coloca dentro de 

configurações já estabelecidas, a exemplo de uma enquete que já traga as opções para voto. 

Por outro lado, em ações que fomentem à criação dos fãs fora desses espaços, há muitas 

opções que se abrem para os trabalhos dos fãs, o que pode trazer desafios para alguns 

participantes (em decorrência das modalidades de trabalho que estão sendo propostas) e 

para a própria equipe MS (que tem receber e operar a partir de intervenções que podem 

assumir as mais diferentes formas). É natural, portanto, assumir que ações mais abertas à 

criação dos fãs possam demandar uma maior orientação para os trabalhos a serem feitos do 

que aquelas ações que estão mais fechadas, como o referido caso das enquetes.  

Com as orientações passadas para os fãs e os trabalhos deles devidamente remetidos 

para a equipe MS, abre-se a segunda fase do processo participativo: aquela em que a equipe 

de Malhação Sonhos assume os trabalhos de selecionar e operar a partir dos materiais 

recebidos.  

  

  

3.4.2 Trabalhos da equipe MS: aberturas para decisões  

  

Ao receber as intervenções dos fãs, abre-se espaço para duas operações-chave da 

equipe MS: selecionar e incorporar os trabalhos dos participantes. Na comunicação com os 

fãs ao longo do processo participativo, há direcionamentos que indicam que a equipe MS 

tem aberturas para decidir como vai operar, a partir do que foi recebido, nos trabalhos 

resultantes das ações de participação. Assim, ao mesmo tempo em que se investe em 

orientações para alinhar os trabalhos dos fãs a certas especificações dadas, assume-se um 

espaço de decisão e de definição de critérios de escolha para os trabalhos a serem feitos a 

                                                 
304  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/03/ajude-perina-

crie-um-clipe-para-esse-seu-jeito-com-momentos-ineditos-do-casal.html. Acesso em 22/04/2018.   



157  

  

partir das intervenções dos fãs. Sabe-se, contudo, que tal poder de decisão não é absoluto: 

ele está inscrito dentro de ações de participação, ações que trazem propostas e 

direcionamentos que também pautam as atividades da equipe MS, a exemplo dos retornos 

que os participantes terão após o envio de seus trabalhos, como poder participar do capítulo 

ou ter uma pergunta respondida pelo elenco. As aberturas para decidir como operar a partir 

dos trabalhos dos fãs estão, assim, articuladas a um contexto em que há um acordo 

previamente estabelecido com os participantes, compreendendo aqui como acordo a 

indicação do que seria oferecido aos fãs a partir dos trabalhos feitos e enviados por eles 

para os espaços oficiais do programa305. Ou seja: é dentro deste contexto que as escolhas 

da equipe MS quanto à seleção e incorporação dos trabalhos dos fãs estão sendo realizadas. 

Cultivar essas aberturas para decidir como operar a partir dos trabalhos dos fãs 

mostra um preparo para lidar com aquilo que chega para a equipe MS, que pode estar 

alinhado ou não ao que foi pedido dos fãs e/ou trazer elementos inesperados. O espaço de 

decisões da equipe MS está configurado, assim, de uma maneira que coloca uma abertura 

para que os profissionais possam lidar com a variabilidade do que chega até eles e ter a 

possibilidade de adotar diferentes critérios de seleção e diferentes configurações a partir do 

retorno proposto para os fãs – o que traz flexibilidade para fazer escolhas em atenção a 

contextos distintos, como diferentes momentos da trama, diferentes lógicas de trabalho dos 

profissionais da casa etc. O resultado dessas aberturas pode ser visto no retorno dados aos 

fãs, como, a título de contextualização, destacaremos a seguir, já que o exame dos trabalhos 

finais (dos fãs e da equipe MS) não faz parte do corpus desta pesquisa. 

Na seleção, o exercício destas aberturas foi visto, por exemplo, no caso das fanfics. 

Nas instruções prévias presentes no site de Malhação Sonhos, observou-se que houve 

referência à criação de histórias envolvendo os personagens do programa: “Agora, você 

pode enviar uma sugestão de uma história de sonho com um dos personagens da trama e, 

quem sabe, tê-la gravada pelos atores que tanto ama e ainda exibida na web!”306. Contudo, 

isso não significou deixar de lado a fanfic vencedora no tema Sonhos de Romance, que, 

apesar de seguir essa instrução, também mencionou personagens não existentes no 

                                                 
305 Sabe-se que há outros contextos em que as ações de participação se inscrevem e que podem, portanto, 

também relativizar o poder de decisão da equipe MS com as escolhas a serem tomadas nas operações de 

seleção e incorporação dos trabalhos dos fãs. Contudo, tendo em vista o recorte proposto por esta tese, 

destacamos aqui o lugar das propostas e dos direcionamentos dados nas ações de participação, que colocam 

indicações também para o trabalho a ser feito pela equipe MS. 
306  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/sua-ideia-pode-virar-uma-cena-

exclusiva-de-malhacao-saiba-como.html. Acesso em 25/11/2019. 
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programa. Na criação da fã, havia a exibição dos filhos da personagem retratada, como se 

pode ver no trecho “[...] falou uma menininha loirinha que aparentava ter uns três anos de 

idade”307. Contudo, ao assistir à cena308, percebe-se que as crianças (propostas pela fanfic) 

foram referenciadas e ouvidas, mas não mostradas.  

Já na incorporação, o exercício dessas aberturas pôde ser visto nas diferentes formas 

de entregar retornos para os participantes. Na ação das fanfics, como se observou acima, as 

propostas das histórias (ideias) dos fãs se mantiveram (como sinalizado na ação, a exemplo 

de menções como “já imaginou ter uma ideia sua virando uma cena do seu personagem 

favorito?”), mas alguns aspectos pontuais dos textos enviados pelos fãs se modificaram ao 

chegarem ao capítulo. Isso pode ser visto na fanfic ganhadora do tema Terror, que 

mencionou locações que não apareceram nas cenas televisivas, como o banheiro dentro da 

academia de Gael, onde Pedro se escondeu na história enviada pela fã. As aberturas nos 

modos de incorporar, contudo, não se restringiram a modificações. Na ação em que o fã 

criou um clipe para os personagens, as imagens presentes no material não foram exibidas 

em sequência na trama, apenas no site309 −no capítulo, a exibição do clipe foi articulada a 

imagens dos personagens assistindo ao conteúdo. Além disso, nos casos em que os próprios 

fãs participaram dos capítulos, observou-se que houve também cena exclusiva para a web 

(situação observada na edição Paixão de Você em Malhação).   

Tais aberturas para as decisões a serem tomadas na seleção e na incorporação dos 

trabalhos dos fãs foram apresentadas no processo participativo a partir de diferentes 

esforços. Primeiro, há a indicação de que as decisões serão tomadas após o envio dos 

materiais, ainda que sem especificar quem estará responsável pelas escolhas após o 

recebimento. Na ação de fanfics, um dos conteúdos mostra essa abordagem em “Mande sua 

história também! Ela pode virar uma cena feita pelo elenco de Malhação aqui para o Gshow 

!” 310 . Já em outros conteúdos há o destaque que será uma decisão tomada pelos 

                                                 
307  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/bianca-e-seus-dois-maridos-ana-

carolina.html. Acesso em 22/04/2018.   
308 Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/bianca-e-seus-dois-maridos-assista-ao-

sonho-de-romance-escolhido.html. Acesso em 22/04/2018.   
309  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/03/clipe-perina-

veja-top-10-e-descubra-de-quem-e-o-clipe-que-passou-na-tv.html. Acesso em 22/04/2018.   
310 Disponívlel em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/04/shippa-cobrina-

ta-rolando-muito-la-no-fanfic.html. Acesso em 23/11/2019 
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profissionais do programa. Isso foi visto em um conteúdo com perguntas e respostas sobre 

Você em Malhação, em que foi mencionado o espaço de decisão da equipe MS311:   

 

Os internautas vão eleger o melhor vídeo? Não! Caso seu vídeo seja 

aprovado pela moderação, os internautas terão acesso a ele, e podem 

julgá-lo, como forma de interatividade. Mas quem escolherá o vencedor 

será a equipe de produção de Malhação (MALHAÇÃO SONHOS, 

2014b).312  

 

Essas indicações refletem, assim, os modos como os processos participativos 

estavam organizados e como os processos de seleção e incorporação foram conduzidos por 

profissionais da emissora. Na seleção dos trabalhos, houve iniciativas em que o lugar de 

decisão da equipe MS envolveu jurados. No caso de Você em Malhação, observamos que 

a seleção de finalistas foi indicada em vídeos com autores, diretor e/ou elenco. Há, assim, 

uma instância que avalia os materiais reunidos. Na comunicação com os fãs, contudo, há 

algumas vezes critérios pouco precisos para explicar os diferenciais observados no trabalho 

final escolhido ‒ como se pode ver no exemplo abaixo, na ação das fanfics (cuja seleção 

não contou com a indicação de finalistas, como referido acima).  

Você deve estar louco para saber qual será a fanfic vencedora, certo? A 
espera acabou! Já temos uma história selecionada! Depois de muuuuuuita 
leitura, os autores escolheram uma fanfic para transformar em cena de 
sonho. Acreditem, a decisão não foi fácil. Recebemos várias muito boas! 
Sério, tem gente aí que podia estar escrevendo a própria novela já! ;) Não 
duvidem desse talento. Mas vamos ao que interessa! O sonho escolhido 
é de... Bianca, com a fanfic "Bianca e seus dois maridos"! Parabéns para 
a autora, Ana Carolina, do Rio de Janeiro! Sua ideia vai virar uma cena 

escrita pelos os autores de Malhação (MALHAÇÃO SONHOS, 

2015a).313 

Além da seleção, a incorporação dos trabalhos dos fãs também foi feita por meio 

dos profissionais da casa, que se encarregaram do controle das operações, ou seja, 

assumiram os modos como os retornos foram construídos para o público. Isso foi 

evidenciado na comunicação com os fãs, como em “não precisa fazer nenhuma montagem 

bonitinha não (essa parte fica com a gente) é só ficar lindo em frente a câmera segurando 

                                                 
311  Material disponibilizado nos anexos desta tese e também disponível em: 

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-malhacao/noticia/2014/06/veja-o-faq-e-tire-suas-

duvidas-sobre-voce-em-malhacao.html. Acesso em 22/12/2019. 
312  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/06/veja-o-faq-e-tire-suas-duvidas-sobre-voce-em-malhacao.html. Acesso em: 

22/04/2018.  
313  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/e-o-sonho-vai-para.html. Acesso em: 

Acesso em: 06/06/2018.   
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uma letra”314, quando há a indicação de papéis a serem assumidos pelos fãs e pela equipe 

MS. 

O espaço de decisão e de aberturas para as escolhas a serem tomadas pela equipe de 

MS também foi destacado por meio de regras. Exemplo disso foi o regulamento de Você 

em Malhação, que destacou o direito de a emissora fazer escolhas. “A Globo poderá utilizar 

qualquer método na escolha dos Participantes para a ação interativa em referência, a seu 

exclusivo critério, não se limitando aos candidatos inscritos, sem que seja devido qualquer 

tipo de explicação ou indenização”315. Em trecho de outro item, este mesmo regulamento 

informa que “A escolha dos Vídeos e/ou dos Participantes será feita sem se valer de sorteios 

nem de ordem de inscrição. As decisões da comissão julgadora são soberanas e 

irrecorríveis”, o que, mais uma vez, mostra a construção desse espaço de decisão articulado 

à emissora. 

Tais aberturas para as decisões também foi construída a partir de conteúdos 

marcados por indefinições. Em alguns casos, as ações apresentaram conquistas decorrentes 

delas como uma ‘possibilidade’. Tal incerteza pode ser vista em frases como “e se vocês 

mandarem MUITO bem podem até passar em um capítulo! Já pensou?”316 e “os autores 

vão ler as ideias aqui no blog e podem transformar uma ou mais em um sonho de um dos 

personagens, que vai ser exibido na web”317. Além das indefinições, observa-se que a 

flexibilidade para as escolhas que seriam tomadas também é conquistada a partir do que 

não se diz ao se convidar os fãs para as ações de participação. Não foram encontrados 

direcionamentos, por exemplo, que detalhassem as cenas, indicando antecipadamente com 

quais atores os fãs iriam contracenar, a duração da participação ou outras minúcias que 

estariam presentes em cena – além do que foi sinalizado na proposta da ação, a exemplo 

de ser um clipe com determinados propósitos ou de ser um sonho de romance ou terror dos 

personagens. 

A ausência de detalhamentos sobre as cenas abre espaço para que a equipe MS possa 

operar de múltiplas formas a partir dos trabalhos enviados pelos participantes, o que 

contribui para que os profissionais possam, em suas tomadas de decisão, considerar 

                                                 
314  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2014/10/novo-desafio-

para-o-clipe-perina-agora-mande-seu-video-com-letras-do-alfabeto.html. Acesso em 22/04/2018.   
315  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/06/voce-em-malhacao-leia-o-regulamento.html. Acesso em: 22/04/2018.   
316  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/extras/noticia/2015/03/ajude-perina-

crie-um-clipe-para-esse-seu-jeito-com-momentos-ineditos-do-casal.html. Acesso em 22/04/2018.   
317  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/saiba-como-participar-do-fanfic-

malhacao.html. Acesso em 22/04/2018.   
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especificidades trazidas pelos trabalhos dos fãs. Ou seja: dá-se orientações para os 

participantes, mas, ao não se ter no site de Malhação Sonhos um conjunto de pré-definições 

quanto às cenas resultantes das ações de participação, mostra-se também abertura para a 

variedade do que os fãs mandam e para operar, dentro da emissora, a partir disso. Há, assim, 

a construção de aberturas que, ainda que em diferentes medidas e direcionadas para 

diferentes papéis no processo participativo, são colocadas para os dois lados envolvidos 

nessas iniciativas: os fãs e a equipe MS. 

O que os dados acima mostram é que, ao mapear direcionamentos dados para a 

seleção e a incorporação dos trabalhos dos fãs, destacou-se como recorrente a busca por 

cultivar um espaço de decisão da equipe MS. Ou seja: a partir das propostas das ações de 

participação, há um trabalho que vem do fã, mas que, uma vez que chegue até a emissora, 

será selecionado e incorporado a partir de decisões tomadas pela equipe MS. Neste 

processo, observou-se também como recorrentes conteúdos que não detalhavam os modos 

como estariam configurados os trabalhos resultantes das operações realizadas na emissora. 

Por outro lado, ao longo do processo participativo, foram encontrados conteúdos que 

sinalizam que incorporar trabalhos dos fãs envolve trazer esses trabalhos para um contexto 

empresarial e, mais especificamente, da equipe MS –contexto a partir do qual emergem os 

trabalhos resultantes das ações de participação. Os dados coletados são indicativos de que, 

em vista à incorporação nos capítulos, os trabalhos dos fãs são articulados a diferentes 

lógicas internas, lógicas em que, em meio a uma esfera empresarial, estão envoltos os 

profissionais envolvidos nas ações de participação de Malhação Sonhos. 

A partir desses dados, observou-se que os trabalhos recebidos dos fãs são 

articulados, assim, a duas dimensões em que a equipe MS está implicada: a liberdade 

criativa e as condições internas de trabalho. Cada uma dessas dimensões será apresentada 

a seguir, quando serão trazidas sinalizações, feitas ao longo do processo participativo, que 

mostram como essas dimensões estiveram presentes ao se discorrer sobre os trabalhos a 

serem feitos (ou já realizados) na seleção e na incorporação dos trabalhos dos fãs318. Essas 

sinalizações foram extraídas do site do programa principalmente a partir de depoimentos 

da equipe envolvida nessas operações, de informações relativas aos participantes 

                                                 
318 Não há aqui o objetivo de examinar como a liberdade criativa e as condições de trabalho da equipe MS 

estiveram presentes, enquanto critérios usados e/ou definidores, nas decisões tomadas na seleção e na 

incorporação dos trabalhos dos fãs – perspectiva cuja investigação demandaria a realização de outras 

pesquisas. Diferente disso, há aqui o objetivo de sinalizar como houve, de diferentes formas, referências a 

essas dimensões ao se compartilhar informações sobre os trabalhos, conforme sinalizado, a serem feitos (ou 

já realizados) na seleção e na incorporação dos trabalhos dos fãs. 
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selecionados e do regulamento da ação Você em Malhação319 − materiais que mostram que 

o site dedica uma atenção não somente aos trabalhos a serem feitos pelos fãs, mas também 

em compartilhar informações relativas a operações internas que decorrem desses trabalhos 

e que resultam no retorno dado aos participantes. 

Por liberdade criativa, esta tese se refere à possibilidade de construir trabalhos que 

gozem de uma certa abertura dos profissionais para as escolhas que marcam os processos 

de criação de uma obra. Proporciona-se um espaço para o exercício criativo de uma equipe, 

que se abre para imprimir suas referências, inspirações e desejos nos trabalhos em que estão 

envolvidos, trazendo, por vezes, um conjunto de experimentações e inovações para as 

emissoras televisivas. Tal liberdade nas ficções seriadas televisivas tem nos autores uma 

dimensão central, o que os permite ter um lugar de relativa independência para que as suas 

obras ganhem vida ‒ o que também, em meio às ações de participação propostas, abre 

espaço para os modos como os trabalhos dos fãs foram incorporados aos capítulos de 

Malhação Sonhos.   

O lugar de uma liberdade criativa não se restringe, contudo, aos autores e demais 

profissionais do programa. A equipe MS se mostra aberta para receber intervenções e fazer 

escolhas a partir da criatividade dos fãs. Para tanto, as próprias propostas dos concursos 

fomentam esse ímpeto criativo. Em uma das chamadas na ação das fanfics, destacou-se que 

“lembrando que o tema é Romance, então mande a sua ideia de um sonho romântico com 

os nossos personagens. Crie uma situação bem diferente mesmo. Em sonhos, tudo é 

possível :)”320. Já em Você em Malhação, não se pediu que os fãs gravassem um talento em 

específico: “nas imagens em vídeo, vale tudo: dança, canto, interpretação... o importante é 

mandar bem!”321. São aberturas que, além de contribuírem para que a equipe MS tenha 

múltiplas opções para escolher o que avalia como melhor e/ou mais adequado à trama em 

andamento, também colaboram para fomentar as ideias dos fãs e receber deles 

contribuições mais livres – o que pode trazer novos insumos também para os processos 

criativos dos autores. 

                                                 
319 Apesar do link do regulamento de Você em Malhação já ter sido disponibilizado na tese, para facilitar o 

acesso a ele, optamos por destacá-lo aqui novamente, já que serão feitas algumas menções a seguir sobre este 

material. Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/06/voce-em-malhacao-leia-o-regulamento.html. Acesso em 20/12/2019. 
320  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/o-que-nos-queremos-sonhos-de-

romance.html. Acesso em 10/06/2018.   
321  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/06/voce-em-malhacao-entenda-como-fazer-parte-da-nova-temporada.html. Acesso 

em 08/06/2018.   
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A abertura para a liberdade criativa pôde ser vista de diferentes formas na seleção e 

incorporação dos trabalhos dos fãs. Uma delas são as mudanças que se imprimem nas ações, 

a exemplo do número de ganhadores no concurso Você em Malhação, quando, ao invés de 

selecionar apenas o vídeo de um fã na categoria ‘Amizade’, a equipe MS escolheu dois. 

Trata-se aqui de uma decisão interna diferente do que foi proposto inicialmente aos fãs e, 

conforme indica o site do programa, relacionada aos materiais recebidos. Aqui, mostra-se 

a abertura para fazer escolhas diferentes das previstas, tendo em vista a apreciação tida a 

partir dos trabalhos avaliados.  

 

Dessa vez, a equipe de Malhação escolheu não um, mas sim DOIS 

vencedores do "Você em Malhação". Foram tantas participações 

bombásticas no tema "Amizade", que os autores Rosane Svartman e 

Paulo Halm, junto com o diretor Luiz Henrique Rios, tiveram muito 

trabalho para selecionar os finalistas e, principalmente, decidir quem 

viria para o Projac gravar com o elenco (MALHAÇÃO SONHOS, 

2015b).322  

 

 As mudanças também podem ser vistas quanto ao destino da participação dos fãs, 

o que reforça a abertura da equipe MS para criar de formas diferentes do que tinha sido 

inicialmente proposto, ainda que as mudanças tragam esforços adicionais por passarem a 

envolver os capítulos, e não apenas as mídias digitais. Isso foi visto no concurso de fanfics, 

em que as primeiras matérias no site afirmavam que as histórias feitas pelos participantes 

(após escolhidas pela equipe MS) poderiam ser transformadas em cenas para a internet, 

como em “agora, você pode enviar uma sugestão de uma história de sonho com um dos 

personagens da trama e, quem sabe, tê-la gravada pelos atores que tanto ama e ainda exibida 

na web!”323. Os rumos da ação, contudo, mudaram. Como destacamos ao longo deste 

trabalho, as histórias escolhidas acabaram se direcionando para os capítulos do programa, 

e esse anúncio foi feito para os fãs. Com o título “Bianca e seus dois maridos: fanfic 

vencedora vai ao ar na TV!”, a matéria explica como será o sonho da personagem e encerra 

                                                 
322  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/02/amizade-em-dose-dupla-conheca-os-dois-vencedores-do-tema.html. Acesso em 

19/12/2019.  
323  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/sua-ideia-pode-virar-uma-cena-

exclusiva-de-malhacao-saiba-como.html. Acesso em 08/06/2018.   
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a explicação com o chamado para a grade televisiva: “Iiiihhhhh... Será que vai dar DR isso? 

Não perca a cena que vai ao ar no capítulo desta sexta-feira, dia 3 de julho!”324 (figura 21).  

  

 

 

 
 

Figura 21 - Cenas da fanfic exibidas no capítulo (Capturas de tela)325 

 

O lugar da liberdade criativa nas operações também pôde ser visto a partir do 

compartilhamento de pontos de vista e ideias, como visto em um dos vídeos em que os 

autores e o diretor comentam os vídeos recebidos em Você em Malhação, desta vez, na 

categoria ‘Diversidade’. No material326, os profissionais disseram que estavam ali tentando 

escolher quem seriam os finalistas e fizeram comentários sobre os vídeos, tecendo elogios 

às performances e aos participantes. Ao chegar em um dos vídeos, Rosane Svartman 

apresenta a participante, menciona que gostou dela e se refere a ela para os colegas como 

“a que claudinha está defendendo até” em possível referência à Cláudia Sardinha, escritora 

que faz parte do quadro de colaboradores de Malhação Sonhos. Na sequência, o vídeo 

mostra Cláudia Sardinha comentando o vídeo da jovem: “ai que fofa, ela toca violão. Ela é 

uma fofa, ela luta super bem, vai virar professora de muay thai agora… e, além disso, ela 

                                                 
324  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/Vem-por-ai/noticia/2015/07/bianca-e-

seus-dois-maridos-fanfic-vencedora-vai-ao-ar-na-tv.html. Acesso em 08/06/2018.   
325 Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/bianca-e-seus-dois-maridos-assista-ao-

sonho-de-romance-escolhido.html. Acesso em 06/01/2020. 
326  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/08/saiba-quem-sao-os-finalistas-do-tema-diversidade.html/. Acesso em 29/12/2019. 
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ainda toca violão e canta. Vamos fazer uma cena dela com a Karina!”. Casos assim mostram 

como, em meio ao compartilhamento de percepções diversas sobre os trabalhos recebidos, 

há também um espaço para compartilhar ideias sobre modos possíveis de operar a partir do 

que foi visto. 

Além da liberdade criativa, há aberturas para articular os trabalhos recebidos dos 

fãs às condições em que a equipe de Malhação Sonhos opera. Por condições de trabalho, 

esta tese se refere às circunstâncias em que a equipe MS atua dentro de uma esfera 

empresarial, envolvendo aspectos como objetivos, normas, responsabilidades, prazos, 

verbas, entre outros elementos que estão inscritos na rotina dos profissionais envolvidos 

nas ações de participação. Trata-se de uma ambientação em que o lugar da criatividade 

convive com as condições de trabalho existentes, articulando, para isso, um conjunto de 

fatores para a viabilização e realização dos projetos propostos. No caso das ações de 

participação de Malhação Sonhos, os dados coletados indicam como os processos de 

seleção e incorporação dos trabalhos dos fãs estão construídos de maneira que se possa 

prevenir impactos dessas operações em lógicas e atividades em andamento na criação e na 

produção do programa como um todo – havendo formas de proteção que se estendem 

também, como será visto, ao próprio grupo empresarial, o Grupo Globo. 

Ao tratar o retorno que será dado aos fãs como algo sem ‘grandes promessas’, as 

ações de participação possibilitam que a equipe MS tome decisões com base nas condições 

em que os profissionais estão operando naquele momento. E isso auxilia diferentes setores: 

no que tange à incorporação dos trabalhos dos fãs aos capítulos, por exemplo, as aberturas 

para as tomadas de decisão possibilitam conceber as cenas tendo em vista variáveis 

diversas, a exemplo da disponibilidade dos atores para o envolvimento em determinadas 

cenas ou em um maior número delas. Os atores, aliás, não costumam ter seus nomes 

específicos associados aos retornos dos fãs nas matérias de divulgação das ações de 

participação; em uma das matérias, por exemplo, o que vimos foi o encontro entre 

participante e uma atriz sendo anunciado como algo não programado, como em “nos 

bastidores, Matheus conheceu todo elenco do núcleo Ribalta e ainda deu a sorte de esbarrar 

com a Isabella Santoni, que tinha uma ceninha para gravar no andar de cima da fábrica”327.  

                                                 
327  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/12/voce-em-malhacao-veja-os-bastidores-da-participacao-de-matheus-de-

oliveira.html. Acesso em 08/06/2018.   
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 Isso pôde ser visto ao longo de toda a primeira fase do processo participativo, 

quando foram fornecidos direcionamentos para a entrada e incorporação dos trabalhos nos 

fãs na casa, a exemplo da indicação dos formatos, número de caracteres, tempo de duração 

dos vídeos e da quantidade de trabalhos que poderiam ser enviados pelos fãs. Tais 

direcionamentos auxiliam que os profissionais do programa possam receber intervenções 

já alinhadas a especificações com as quais trabalham, além de trazer limites para o volume 

de materiais que teriam que ser avaliados internamente. Na ação das fanfics, em que não 

foi colocado um número limite para as histórias a serem recebidas, foram encontrados 

conteúdos que sinalizam a extensão dos recebimentos, o que teria impactado o tempo de 

resposta para os fãs. Isso pode ser visto em menções como “e se o seu ainda não apareceu 

aqui no blog, não se preocupe! :) Recebemos muuuuitas fics legais e leva um tempinho 

para ler todas, mas estamos fazendo isso com muito carinho. <3”328 e “se você já mandou 

a sua ideia e está preocupado por ela não ter sido postada por aqui, fica tranquilo. Estamos 

recebendo muuuuuuitas fics todos os dias, mas todas as que forem enviadas dentro do prazo 

serão lidas :)”329.   

As aberturas para articular os trabalhos dos fãs com às condições de trabalho da 

equipe contribuíram também para preservar pilares historicamente presentes nos modos de 

fazer ficções seriadas televisivas na Rede Globo. Um deles foi com a qualidade, atributo há 

décadas associado aos padrões da teledramaturgia da emissora ‒ e que já estava de algum 

modo presente desde dos direcionamentos passados para orientar os trabalhos que os fãs 

fariam. Ao tratar da incorporação dos fãs ao capítulo, notamos como a busca por qualidade 

esteve presente, o que pode ser visto a partir das capacitações que foram realizadas com os 

fãs que atuariam nas cenas televisivas.  

Em algumas ações, por exemplo, a emissora destacou o lugar de profissionais nos 

procedimentos para a exibição nos capítulos, como no caso da ganhadora do tema ‘Pra 

sempre Perina’, de Você em Malhação. A jovem mandou um vídeo com uma música que 

compôs para o casal e, ao ser inserida em cena, participou de uma apresentação. Para tanto, 

a equipe MS narra o processo de trabalho vivenciado por ela na casa: “Beatriz nem 

acreditou quando soube que foi selecionada. Ela veio para o Rio e gravou sua música no 

estúdio do produtor musical Rogerinho Vaz, que inclusive foi um dos jurados na Batalha 

                                                 
328  Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/acaboooooouuuu-envio-de-

fanfics.html. Acesso em 08/06/2018.   
329 Disponível em: http://gshow.globo.com/especial-blog/fanfic/post/amanha-e-o-ultimo-dia-pra-enviar-sua-

fanfic-corre.html. Acesso em 08/06/2018.   
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de Bandas”330. Em outros casos, destacou-se o envolvimento de diferentes profissionais, o 

que mostra os esforços de associar os talentos dos participantes que seriam mostrados em 

vídeo a procedimentos da casa (figura 22).  

Do interior de São Paulo, Matheus chegou ao Rio de Janeiro na noite 
anterior, e veio para o Projac logo de manhã. Primeiro, ensaiou as falas 
com a preparadora de elenco Beta Perez, vestiu o figurino e esperou a 

hora de sua cena chegar. Já no cenário da Ribalta, passou a coreografia 
com Fly e a professora de dança Tatiana Estrela (MALHAÇÃO 
SONHOS, 2014c)331.   

 

  Para a cena em que uma fã interpretou a maquiadora da personagem Sol, destacou-

se a contribuição dos profissionais da casa para o resultado final da apresentação, como 

mostra o trecho “Carla Vanúbia ensaiou bastante com a preparadora de elenco Beta Perez 

para não fazer feio na TV”, indicando em seguida a missão cumprida: “E não é que ela 

aprende rapidinho? Essa paraibana arrasou na hora do ‘gravando’ e contracenou com feras 

como Jeniffer Nascimento e Tonico Pereiral”332.   

 

Figura 22 - Equipe técnica de Malhação Sonhos em contato com os fãs (Capturas de tela)333 

 

                                                 
330  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/05/vencedora-do-voce-em-malhacao-solta-a-voz-na-batalha-de-bandas.html. Acesso 

em 22/04/2018.   
331  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/12/voce-em-malhacao-veja-os-bastidores-da-participacao-de-matheus-de-

oliveira.html. Acesso em 23/11/2019.  
332  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/10/voce-em-malhacao-veja-os-bastidores-da-participacao-de-carla-vanubia-na-

trama.html. Acesso em 22/04/2018.   
333 Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-malhacao/fotos/2014/12/fotos-

veja-os-cliques-da-participacao-de-matheus-de-oliveira-vencedor-de-voce-em-malhacao.html#F180133 e 

http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-malhacao/noticia/2014/10/voce-em-malhacao-

veja-os-bastidores-da-participacao-de-carla-vanubia-na-trama.html. Acesso em 02/01/2020. 
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Além da qualidade, observou-se atenção com o uso de recursos do programa. Aqui, 

destaca-se como as aberturas nas tomadas de decisão da equipe MS auxiliam que a seleção 

e modos de incorporação dos trabalhos dos fãs levem em consideração às condições que o 

programa já dispõe, podendo evitar, assim, dimensões como mais materiais ou tempo para 

a criação e produção dos capítulos. Em um vídeo comentando as performances dos 

participantes de Você em Malhação, por exemplo, a equipe elogiou a apresentação de uma 

jovem que, dentro do tema Liberdade, gravou um vídeo praticando stand up. Contudo, os 

próprios realizadores indicaram limitações para a incorporação dessa performance nos 

capítulos. “Achei muito criativo, mas eu achei complicado da gente usar em cena”, 

comentou Rosane Svartman, complementando em seguida: “tem que ser uma cena muito 

específica”.334  

O lugar de decisões da equipe MS também possibilita proteção do fluxo contínuo 

de criação e produção dos capítulos, de modo que a incorporação dos trabalhos dos fãs não 

impacte na espinha dorsal do programa. Há precauções aqui para que não se dependa dos 

participantes selecionados, como tratado no regulamento de Você em Malhação, onde é 

colocado que “na hipótese da ocorrência de qualquer problema, de qualquer natureza, que 

impeça o Participante porventura escolhido pela Globo para participar pontualmente do 

Programa, a Globo poderá convidar qualquer outro Participante [...]” (GLOBO, 2014). A 

agenda da casa também foi destacada nesse material, o que remete à rotina de operações 

em andamento na empresa: “os Participantes deverão estar totalmente disponíveis nas datas 

previamente informadas pela Globo caso seja convidado para alguma ação e/ou gravação, 

não possuindo os mesmos, portanto, qualquer compromisso profissional ou pessoal neste 

período” (GLOBO, 2014).  

A leitura do deste regulamento também mostra que a incorporação dos trabalhos 

dos fãs em Malhação Sonhos está sendo pensada de maneira que protege o próprio Grupo 

Globo de eventuais tensões com os participantes ou terceiros em decorrência dessa 

inserção, perspectiva tratada em diferentes pontos deste material335. O regulamento, que 

                                                 
334  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/11/descubra-quem-sao-os-finalistas-do-tema-liberdade-no-voce-em-malhacao.html. 

Acesso em 22/04/2018.   
335 Os pontos aqui colocados não esgotam os pontos presentes no regulamento. Os exemplos destacados 

foram para ilustrar como a incorporação dos trabalhos dos fãs está organizada de maneira a considerar 

diferentes lógicas internas da equipe MS e, conforme visto, também termos e condições do próprio grupo 

empresarial em que ela se inscreve. Para aqueles que desejarem ver os demais termos e condições colocados 

no regulamento, ele está disponibilizado em um link disponível em notas ao longo deste trabalho. 
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faz referência à Globo Comunicação e Participações S.A. (“Globo”), pede, por exemplo, 

que os participantes declarem que “[...] não existem contratos com terceiros que conflitem 

com as disposições deste instrumento ou com sua participação ora regulamentada”, 

mantendo a empresa a salvo de “[...] quaisquer demandas e/ou ações judiciais por parte de 

terceiros, relativas à inscrição e/ou participação nesta ação interativa [...]” (GLOBO, 2014). 

Em outro ponto, houve proteção também com as informações que os participantes teriam 

acesso. Aqui, o regulamento sinaliza que  

 

Os Participantes se comprometem, desde já, a manter absoluto e irrestrito 

sigilo com relação à ação interativa e/ou Programa, bem como acerca de 

quaisquer informações recebidas da Globo, não podendo, sob qualquer 

hipótese, dar entrevistas e/ou declarações a quaisquer meios de 

comunicação, inclusive Internet, sobre tais assuntos, sob pena de 

desclassificação da ação interativa objeto do presente regulamento e/ou 

responsabilização por perdas e danos a que derem causa (GLOBO, 

2014).336 

 

Por outro lado, o regulamento também traz pontos de proteção relacionados à não 

incorporação dos trabalhos dos fãs. Exemplo disso é o olhar da empresa para eventuais 

situações que, por motivos diversos, interfiram na realização da ação proposta. Em 

referência à ação de participação, em um dos pontos do regulamento, a Globo declara que 

poderá, em qualquer momento, “[...] interromper a sua produção, realização e/ou gravação, 

ou ainda, optar por não exibi-lo, sem que seja devido aos Participantes qualquer 

indenização ou reparação” (GLOBO, 2014). Também associado à não participação do fã, 

a empresa indica que ela pode estar associada a razões diversas, a exemplo de eventuais 

condições e/ou práticas dos fãs.  

 

A Globo poderá desclassificar e/ou eliminar qualquer um dos 

Participantes a qualquer tempo, inclusive após o aceite às condições do 
presente Regulamento, sem qualquer explicação formal, caso entenda, 
segundo o seu exclusivo critério, (i) que o desempenho do Participante 
pode ser incompatível com a ação interativa (ii) que o Participante 
praticou conduta considerada pela Globo incompatível com a sua 
participação na ação interativa e/ou que contrarie o desenvolvimento do 
processo de seleção da ação interativa e/ou (iii) que o Participante não 
tem condições físicas ou psicológicas de participar ou continuar no 
processo da ação interativa (GLOBO, 2014).337 

                                                 
336  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/06/voce-em-malhacao-leia-o-regulamento.html. Acesso em 19/12/2019. 
337  Disponível em: http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/06/voce-em-malhacao-leia-o-regulamento.html. Acesso em: 19/12/2019. 
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Em meio aos diferentes direcionamentos encontrados, o que os dados trazidos nesta 

pesquisa nos mostram é que os trabalhos dos fãs, uma vez enviados para a emissora, estão 

articulados a operações da equipe MS, o que traz indicações sobre as transformações que 

estão em curso, para os fãs e para as emissoras televisivas, diante da produção e da 

incorporação dos trabalhos dos fãs em espaços oficiais do programa. A partir das reflexões 

aqui trazidas, destaca-se que há uma balança em andamento quanto aos trabalhos 

resultantes do processo participativo: ao mesmo tempo em que se convida os fãs para 

participarem de ações diversas, são apresentados direcionamentos para nortear aquilo que 

os fãs vão fazer e como a equipe que receberá esses trabalhos vai operar a partir desses 

materiais − o que, conforme visto, envolvem esforços ao longo do processo participativo 

para que a equipe MS receba trabalhos alinhados a diferentes especificações e para se 

manter aberturas para que profissionais da empresa, e mais especificamente desta equipe, 

possam tomar decisões quanto aos trabalhos recebidos. 

Ao final deste capítulo, ressalvamos que o espaço de decisões da equipe MS se fez 

presente, em alguma medida, ao longo de todo o processo participativo: ainda que sem 

poder garantir os modos como os fãs iriam produzir e enviar um trabalho, a equipe MS 

atuou na configuração e gestão dessas iniciativas. Da mesma forma, a condição incerta dos 

fãs, tratada na primeira parte desta pesquisa, também se fez presente ao longo de todo o 

processo participativo: mesmo quando os trabalhos dos fãs foram incorporados aos espaços 

oficiais, o regulamento mostrou um esforço empresarial de proteger a empresa de eventuais 

abordagens futuras dos fãs ou de terceiros a eles vinculados. Além disso, em meio à 

articulação entre os trabalhos dos fãs e os de profissionais emissora, vimos que, ao mesmo 

tempo em que há uma abertura para ações de participação que não envolvam somente as 

mídias digitais, há também medidas colocadas quanto à incorporação dos trabalhos dos fãs 

nos capítulos.  

Com novas possibilidades de participação em jogo, olhar para procedimentos 

sinalizados nas ações de participação conforma-se, assim, como uma das portas de entrada 

para continuar avançando, como buscamos fazer aqui, no entendimento sobre como as 

ficções seriadas televisivas têm aberto espaços para os trabalhos dos fãs – desafio cujas 

conclusões, tomadas a partir do caso de Malhação Sonhos, serão apresentadas a seguir. 
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 CONCLUSÕES  

  

A ideia que perpassou o desenvolvimento desta pesquisa não poderia estar de fora 

das conclusões: as ações de participação que integram os projetos transmídia de Malhação 

Sonhos constituem iniciativas lançadas que articulam operações dos fãs, envolvidos em 

diferentes modalidades de trabalhos, e operações da equipe do programa, que opera a partir 

dos trabalhos recebidos dos participantes. Diante do discurso de que as culturas 

participativas contribuem para o embaralhamento das fronteiras entre a produção e o 

consumo dos produtos midiáticos, é natural assumir que abrir espaços de uma emissora 

televisiva para as intervenções feitas pelos fãs intensifica ainda mais tal embaralhamento, 

o que, claro, traz desafios para as organizações. Nesse cenário, nos propomos a investigar 

as ações de participação dos fãs no projeto transmídia de Malhação Sonhos, buscando 

compreender as maneiras como essas ações estavam organizadas, em meio a operações e 

direcionamentos, para a produção e a incorporação dos trabalhos dos fãs nos espaços 

oficiais do programa. 

A partir do exame das ações de participação de uma ficção seriada televisiva 

brasileira, entendendo as ações como articuladas a trabalhos dos fãs e a retornos dados a 

eles, acreditamos que os resultados encontrados nesta pesquisa contribuem para o campo 

acadêmico e profissional a partir de quatro pilares:   

a) Por uma compreensão de como as possibilidades de participação dos fãs se 

diversificam a partir de ações que abrem espaços para a incorporação dos trabalhos dos fãs 

aos espaços oficiais das ficções seriadas televisivas − o que, como observamos no caso de 

Malhação Sonhos, está articulado aos diferentes modos como as ações de participação 

estão organizadas para receber trabalhos vindos de terceiros e, a partir disso, traz indicações 

sobre os diferentes modos como os fãs, a partir das mídias digitais, podem se envolver com 

produtos televisivos na contemporaneidade, a exemplo de ações pouco usuais envolvendo 

os capítulos; 

b) Por sistematizar e propor uma categorização dessas ações de participação, 

que contribuem para a realização de outros estudos, como os comparativos, levando em 

consideração que as possibilidades de participação aqui apresentadas podem ou não se 

aplicar a outros produtos televisivos;  
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c) Pela proposição de um aparato analítico-descritivo, a partir da noção de 

processo participativo, que auxilia no desenvolvimento de pesquisas que desejem estudar 

as ações de participação presentes em projetos transmídia de ficções seriadas televisivas ‒ 

o que, acreditamos, também contribui para o desenvolvimento de trabalhos que estudem a 

participação dos fãs em outros produtos televisivos;  

d) Pelo uso desse aparato para compreender os procedimentos sinalizados nas 

ações de participação, o que, ao discorrer sobre as operações e direcionamentos dados a 

elas, contribuiu para examinar como, por meio dessas ações, estão sendo articulados os 

trabalhos dos fãs e de uma equipe da emissora televisiva – o que confirma a validade 

metodológica de usar os procedimentos como uma janela possível para levantar dados que 

mostrem tal articulação nas ações de participação. 

 Nos resultados encontrados na primeira e na segunda parte da análise, destacamos 

como houve o investimento em diferentes ações de participação dos fãs em espaços oficiais 

de Malhação Sonhos, ações em que a participação dos fãs se deu por meio de processos 

participativos, que envolveram operações-chave dos participantes e da equipe MS, 

sinalizando o que chamamos aqui de etapas de trabalho (Intervenção, Envio, Seleção e 

Retorno). Neste percurso, mostramos como se abriram espaços para vínculos e trabalhos 

diversos em torno do programa, envolvendo a criação de materiais ou a interação com 

sistemas pré-existentes, que puderam ou não ser incorporados aos capítulos. Havendo a 

incorporação dos trabalhos dos fãs aos espaços oficiais do programa, indicamos como 

houve múltiplos destinos para as atividades exercidas, tendo permanecido nos próprios 

conteúdos transmídia ou se direcionado para os capítulos do programa. 

Da compreensão do destino da participação, pudemos trazer possíveis 

desdobramentos para as noções de transmidiação e participação. Em transmidiação, vimos 

como o diálogo entre conteúdos de diferentes plataformas pode assumir um caráter cíclico, 

marcado por uma retroalimentação de materiais. É o que vimos acontecer quando o 

programa produziu conteúdos para as mídias digitais e, ao mesmo tempo, recuperou 

trabalhos das mídias digitais para os capítulos ‒ diferenciando-se de modelos lineares de 

transmidiação, em que não vemos um processo de trocas de conteúdos entre diferentes 

plataformas. No caso estudado, trata-se de um modelo cíclico que envolve, por meio de 

processos participativos, conteúdos feitos pelos próprios fãs. Em participação, notamos 

novamente o lugar desse diálogo. Mostramos as ações de participação dos fãs em um 

projeto transmídia televisivo como algo maior do que uma operação dos fãs; vimos as ações 
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de participação lançadas como um conjunto de esforços para que ela se realize ‒ da 

intervenção dos fãs às operações da equipe MS– e como uma janela para que a participação 

dos fãs não se dê apenas em plataformas digitais, mas que possa se desdobrar ainda em 

capítulos televisivos. 

A partir dos primeiros resultados desta pesquisa, que tratam das possibilidades de 

participação investigadas, levantamos alguns pontos de reflexão sobre a participação dos 

fãs em espaços oficiais de um programa televisivo. Dos dados coletados, o que se assume 

aqui é que as experiências que o projeto transmídia de Malhação Sonhos propôs para os fãs 

não são iguais às experiências vividas pelos fãs fora dos espaços geridos pela emissora − 

afirmação que parte do entendimento de que, conforme visto, as ações de participação 

também trazem cuidados corporativos. Assim, para os fãs, a diferença não é a possibilidade 

de participar, mas, sim, de participar em ambientes que estão organizados com condições 

colocadas pela emissora.  

Entendemos também que, ao propor ações de participação, as equipes das emissoras 

televisivas não entram num deserto; elas já encontram e se apropriam de práticas e 

interesses que existem nas comunidades dos fãs e adicionam a isso dimensões que não são 

acessíveis nos espaços não oficiais. Ao lançar ações de participação, investe-se em 

possibilidades de retorno associadas ao lugar da emissora, em que, além de ter a 

possibilidade de envolver atores e autores na iniciativa, os trabalhos dos fãs podem ser 

incorporados ao site ou aos capítulos do programa. Oferece-se assim dimensões como 

visibilidade, validação e a chancela da emissora aos trabalhos feitos pelos fãs ‒ o que 

imprime atratividade às iniciativas lançadas.  

As ações de participação nos fazem refletir sobre como há em jogo uma relação 

expandida com a tela televisiva. Com a incorporação dos trabalhos dos fãs aos capítulos, 

vemos que há a possibilidade de o fã ir para “dentro” da tela (aparição dele ou de seus 

trabalhos nas cenas ou na abertura dos capítulos) ou para “atrás” (visitas realizadas ao 

estúdio para conhecer equipe e cenários)338. Essa relação expandida, contudo, convive com 

o tradicional estímulo para que o público assista aos capítulos na grade televisiva e os 

esforços para que ele também acesse o site do programa assistido. O que notamos, a partir 

                                                 
338 Sabe-se que ter algum contato com os bastidores não é algo possível apenas com as ações de participação. 

A partir de conteúdos transmídia, é comum mostrar fotos e vídeos da equipe e dos cenários que compõem 

um programa televisivo. O que buscamos destacar aqui, por outro lado, é a possibilidade de ir pessoalmente 

até esses ambientes, atividade essa que não é comumente oferecida aos fãs das ficções seriadas da Rede 

Globo.  
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desta pesquisa, é que as ações de participação renovam os ganchos para que as pessoas 

naveguem pelos conteúdos de um produto televisivo, como os convites para que se veja em 

primeira mão no site uma cena que conteve os trabalhos dos fãs ou para que se assista ao 

capítulo na grade televisiva para ver como foi a participação dos fãs339.  

As ações de participação que se direcionam para os capítulos também mostraram 

uma relação direta com o formato de Malhação. Dentro de uma lógica de criação e 

produção constante de capítulos, exibidos de segunda a sexta-feira, vimos como há aqui a 

possibilidade de trazer os trabalhos dos fãs para os capítulos mais rapidamente do que em 

alguns formatos das ficções seriadas televisivas − afirmação feita em referência aos 

formatos em que os capítulos e/ou episódios tendem a ser mais espaçados entre si, a 

exemplos dos seriados em que, ao longo de uma temporada, os episódios são exibidos 

semanalmente e/ou, por vezes, com um intervalo ainda maior. Essa agilidade se reflete 

também nas articulações entre as intervenções dos fãs e a narrativa em andamento: se um 

programa consegue inserir mais rapidamente os trabalhos dos fãs nos capítulos, é natural 

assumir que tal participação, desde o momento em que se iniciou nas mídias digitais, esteja 

mais sincronizada com os fatos que ainda estão se desenrolando na trama. Além disso, 

houve também um grande número de capítulos ao longo de Malhação Sonhos, o que 

favorece o número de espaços para a inserção dos trabalhos dos fãs.  

Ao relacionar a participação dos fãs e uma ficção seriada televisiva, outro ponto que 

nos chamou a atenção foi o lugar da autoria. Ao ver uma trajetória de Rosane Svartman 

marcada por ações de participação e por outros esforços nas mídias digitais, refletimos 

sobre o quanto as marcas dos autores se expandem para outras plataformas, não se 

restringindo ao texto televisivo. São iniciativas que têm sido presentes também nas suas 

parcerias com Paulo Halm, o que mostra que há um conjunto de esforços que alargam os 

modos como usualmente tivemos os autores de ficções seriadas televisivas como 

referências. Hoje, o que observamos é que há a eminência de novos espaços de distinção 

                                                 
339 Observamos também que uma da ações examinadas possibilitou que a emissora televisiva investisse em 

algo que, apesar de não ser rotineiro, não é novo: a incorporação de chamadas nos capítulos, diretas ou 

indiretas, para que os telespectadores acessem os conteúdos dos programas disponíveis nas mídias digitais. 

Exemplos disso são em novelas como Caminho das Índias, com o blog de Indra; Viver a Vida, com o blog 

de Luciana; e com as temporadas Malhação - Intensa é a vida, com o blog de Ju; e em Malhação Sonhos, 

com o canal de vídeos de Orelha, personagem que foi da temporada anterior de Rosane Svartman em 

Malhação. Ao reingressar ao programa, participando de alguns capítulos, ele deu orientações sobre a 

participação dos fãs em um clipe que seria incorporado às cenas da trama ‒ orientações essas disponíveis no 

site de Malhação.  

  



175  

  

dentro na teledramaturgia, o que explica o reconhecimento dos autores em meio à imprensa 

brasileira e às premiações internacionais para as quais foram indicados por suas iniciativas 

que dialogaram ficções seriadas televisivas e mídias digitais.  

Na terceira parte da análise, nos dedicamos aos direcionamentos dados para as 

operações dos fãs (Produção) e da equipe MS (Incorporação) ao longo das ações de 

participação. Partindo das diretrizes colocadas ao longo dos processos participativos, 

mostramos como houve informações sobre os trabalhos a serem feitos pelos fãs e pela 

equipe MS. Os direcionamentos dados às operações indicaram como o processo 

participativo foi organizado a partir de aberturas de espaços e limites colocados na ação, 

aberturas e limites que não só orientam e facilitam os trabalhos dos fãs, mas que 

possibilitam que a equipe MS (e o próprio grupo empresarial) possa se prevenir e/ou se 

proteger de eventuais contratempos decorrentes dessas ações.  

Os trabalhos dos fãs e da equipe MS foram articulados, assim, a partir de processos 

participativos regulados, que trouxeram direções para ambos os lados – lados dispostos nas 

ações a partir de delimitação de fronteiras e papéis específicos. Tais direcionamentos foram 

apresentados nesta pesquisa a partir de suas recorrências, recorrências que, do ponto de 

vista do fã enquanto uma condição incerta, foram aqui consideradas como cuidados − ou 

seja, medidas tomadas como pontos de atenção para a produção e incorporação dos 

trabalhos dos fãs nos espaços oficiais do programa. Em meio às recorrências encontradas 

em cada fase do processo participativo, observamos que foram dadas diretrizes para que os 

trabalhos dos fãs estivessem alinhados a certas especificações, como determinados 

atributos, formatação e vínculo com a trama. Em paralelo, observamos diretrizes para que 

houvesse aberturas para as decisões que a equipe MS tomaria a partir dos trabalhos 

recebidos, o que possibilita operar para um trabalho final em articulação às especificidades 

dos materiais recebidos e às lógicas internas da equipe, como a liberdade criativa e 

condições de trabalho (Ex. compromisso com qualidade, fluxo dos capítulos, recursos 

existentes etc.). 

A partir dos resultados dos direcionamentos dados para a produção e a incorporação 

dos trabalhos dos fãs, trazemos aqui novamente pontos de reflexão. O primeiro deles é que 

aberturas e os limites que se colocam em uma ação de participação, entendidos aqui como 

parte intrínseca de quaisquer processos participativos, não se restringem aos 

direcionamentos dados. Conforme indicado na análise, quando há uma enquete e as opções 

delas já estão pré-estabelecidas, o trabalho dos fãs será realizado dentro de uma estrutura 
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já existente. Ou seja: já há um limite colocado. Abrir espaços para pesquisas que examinem 

os recursos existentes revela, assim, como há um conjunto de esforços nos modos como as 

ações estão organizadas, esforços que, juntos, conformam as possibilidades de participação 

que estão sendo oferecidas para os fãs.  

Além disso, pensamos que a discussão sobre os direcionamentos colocados para a 

participação dos fãs não se limita aos espaços geridos por equipes de emissoras televisivas 

(ou a sites especializados na publicação de fanfics340). Os modos como as pessoas criam e 

distribuem suas produções estão diretamente conectados aos recursos presentes nas 

plataformas por elas utilizadas, o que, portanto, pode ser aplicado às próprias mídias 

sociais. O Instagram, por exemplo, não permite que os usuários criem vídeos que tenham 

dez horas de duração. O Twitter, por sua vez, não autoriza a publicação, em um só tweet, 

de uma mensagem com cem mil caracteres. O que chama atenção neste momento é que, 

mesmo em espaços não oficiais de um produto televisivo, os limites também são exercidos 

a partir das configurações presentes em cada ferramenta, o que nos leva a perceber que as 

condições para a participação, em maior ou menor grau, sempre vão existir. Talvez também 

por isso, e aqui se constitui mais uma pista para um possível desenvolvimento desta 

pesquisa, Malhação Sonhos tenha investido em plataformas próprias como o espaço para 

a publicação dos conteúdos feitos pelos fãs: esses ambientes permitem customização e 

inserção das condições desejadas pela emissora.  

Os direcionamentos também mostraram como a concepção do destino da 

participação emerge como peça-chave para entender os modos como as ações de 

participação estão estruturadas, observando que, quando houve incorporação dos trabalhos 

dos fãs em cenas dos capítulos, foram sinalizados esforços adicionais da empresa, a 

exemplo da criação de regulamentos com termos e condições para a participação dos fãs. 

Destaca-se aqui que a pré-disposição para lidar com o novo e com o reordenamento de 

tarefas também convive com os desafios de trazer os trabalhos dos fãs para as cenas dos 

                                                 
340 Conforme sinalizado por Souza e coautores (2017), em repositórios especializados para a publicação de 

fanfics, como o Nyah! e o Spirit, também foram encontrados um conjunto de regras, normas e códigos de 

conduta com condições colocadas para os textos. “Tal posição evidencia a atuação da coordenação dos sites 

em todos os campos abertos à produção de conteúdo e interação entre os usuários: há moderadores e 

administradores que guiam e gerenciam os modos como os criadores e leitores usam a plataforma. Trata-se, 

portanto, de ambientes em que a produção e o consumo de fanfics são regulados, conciliando práticas de 

liberdade e controle aos usuários, o que geralmente resulta em fanfictions mais bem estruturadas e em uma 

leitura organizada, em detrimento, porém, da livre interação entre escritores e leitores” (SOUZA et al, 2017, 

p.74). 
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capítulos. Trata-se também de trazer os fãs para um contexto mais amplo, que envolve as 

logísticas de criação e produção do programa, e isso se reflete na organização do processo 

participativo, que traz direcionamentos derivados dessa incorporação.  

  O conjunto de indicações aqui trazidas nos conduzem à uma reflexão final: em meio 

às diferentes ações de participação examinadas, observa-se que há uma articulação bem 

orquestrada dos trabalhos dos fãs e da equipe MS, bem orquestrada sob o ponto de vista 

de como dimensões de ambas as instâncias estão presentes nos modos como essas ações 

estão organizadas. Do lado dos fãs, o processo participativo está estruturado a partir de 

diferentes modalidades de trabalho e gratificações – dimensões que, conforme visto na 

primeira parte desta pesquisa, estão associadas a esse grupo social. Do lado da equipe MS, 

o processo participativo está estruturado a partir de aberturas que permitem lidar com a 

variabilidade dos trabalhos que chegam até ela e tomar decisões – dimensões que também 

foram sinalizadas ao longo desta tese. 

Os procedimentos examinados demonstram, por essa perspectiva, um lugar de 

atenção com a diversidade da equipe envolvida nas ações de participação. Ter espaços para 

dar coordenadas para os trabalhos a serem feitos pelos fãs, por exemplo, possibilita pedir 

trabalhos que dialoguem com parâmetros internos da equipe de MS. Da mesma forma, as 

aberturas para decisões a partir dos trabalhos recebidos possibilitam que a equipe MS 

considere opiniões e condições diversas dos profissionais no momento de seleção e de 

incorporação dos trabalhos dos fãs. Ou seja, há aqui procedimentos que permitem um 

diálogo com as diferentes atribuições e condições de trabalho dos profissionais envolvidos 

nas ações de participação de Malhação Sonhos – perspectiva que, conforme se merece 

investigar, pode ter contribuído com a própria viabilização da ação dentro da emissora.  

Como vimos ao longo desta tese, as ações de participação estão sendo construídas 

no contexto de uma empresa que tem investido em diferentes formas de participação do 

público nos produtos televisivos, reunindo também iniciativas relativas às ficções seriadas, 

o que mostra que há um conjunto de experiências que vêm sendo realizadas e 

proporcionando aprendizados. Há um conjunto de experiências também relativas ao próprio 

programa Malhação, que tem se aberto para experimentações ao longos dos anos 

envolvendo as mídias digitais. E há, como mostramos por meio desta tese, o lugar da 

própria temporada de Malhação Sonhos, que não só reúne autores também com histórico 

em ações com mídias digitais, mas uma equipe que, ao envolver diferentes setores, traz um 
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conjunto variado de expertises e de conhecimentos sobre lógicas internas da casa. Ou seja: 

as ações de participação de Malhação Sonhos estão associadas a um contexto em que, ao 

mesmo tempo em que se abraça o novo e os desafios por ele trazidos, tem-se um histórico 

e configurações que contribuem para esse processo. 

Em meio às reflexões aqui apresentadas, cabe também registrarmos limitações na 

realização desta pesquisa: houve dificuldade na coleta de dados do site de Malhação 

Sonhos. Em possível razão de a temporada já estar encerrada, no momento de coleta dos 

dados, muitos conteúdos/recursos já não estavam disponíveis ou as páginas já não estavam 

acessíveis por meio do site ‒ o que nos levou a buscar essas páginas por meio das mídias 

sociais do programa (que tinham chamadas para os conteúdos dispostos no site) ou do 

próprio Google (ao pesquisarmos pelos nomes das ações de participação).  Em alguns links 

clicados, a página foi automaticamente direcionada para a homepage do site Globo.com ou 

para outros canais da emissora. Nesse caminho, não tivemos acesso à plataforma Malhação 

no Ar, somente a conteúdos a ela relacionados, o que dificultou o entendimento do que 

estava sendo oferecido na ação 341 . Já no caso da plataforma de Você em Malhação, 

encontramos uma página cujo conteúdo não carrega completamente, independente do 

equipamento que tenhamos utilizado para acessar, o que também prejudicou a coleta de 

dados desse ambiente342. Na página de fanfics, não foi encontrada uma separação entre as 

postagens com fanfics dos participantes e da equipe MS, o que, pelo grande volume de 

dados existentes, nos levou a não considerar esta plataforma como fonte direta de pesquisa, 

mas somente como fonte de resultados encontrados a partir das demais operações de 

pesquisa realizadas ao longo deste trabalho. Sabemos, assim, da possibilidade de que haja 

ações de participação e conteúdos publicados pelo programa que não tenham sido 

examinados nesta pesquisa, que, desta forma, trabalhou a partir de uma amostra encontrada. 

Reconhecendo o quanto a dimensão legal se fez presente na ação Você em Malhação, em 

especial, destacamos o lugar do regulamento da ação de fanfics, que, apesar de mencionado, 

não foi encontrado.  

Os resultados obtidos e os recortes adotados ao longo deste trabalho conformam, 

juntos, questões que se abrem para pesquisas futuras. Primeiro, há a relevância de 

                                                 
341 Nesta tese, optamos por relacionar à plataforma a um game, sobre o qual pudemos coletar informações a 

partir dos dados coletados no site de Malhação Sonhos. Os bate-papos com os atores, por constituírem uma 

iniciativa com proposta distinta, foram indicados como outra ação. 
342 Disponível em: http://especiaiss3.gshow.globo.com/novelas/malhacao/voce-em-malhacao/. Acesso em: 

31/05/2018.  
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compreender o lugar da emissora nas ações de participação a partir de outras perspectivas 

de análise. Como vimos, as ações de participação envolvem profissionais de diferentes 

setores, que se envolvem na realização de um projeto transmídia. Do contato entre equipes 

com diferentes funções, pontos de vista e rotinas, há naturalmente posições que confluem 

ou não, o que sinaliza que as escolhas observadas nas ações de participação vêm de uma 

articulação interna ‒ e entender como essa articulação é construída contribui para identificar 

e examinar as operações em andamento para possibilitar a participação dos fãs em espaços 

oficiais dos programas. Ao ampliar o número de setores observados, também se abre espaço 

para investigar outras dinâmicas e interesses corporativos em jogo nas ações de 

participação, como a busca por inovação e distinção concorrencial, além de novas fontes 

de dados e receitas para as lógicas televisivas.  

Ao passo em que esta pesquisa observou as possibilidades de participação existentes 

no projeto transmídia de Malhação Sonhos, indicamos que a investigação do que não foi 

possibilitado também constitui uma fonte de dados para a compreensão do fenômeno aqui 

estudado. Nas ações mapeadas, por exemplo, notamos que a participação tem ocorrido a 

partir de uma atuação individual dos fãs, já que não foram encontradas iniciativas em que 

os fãs se juntaram para criar e enviar algo em conjunto. No caso do clipe que contou com 

a aparição de diversos fãs, foi a equipe MS que selecionou, juntou as gravações enviadas 

por cada participante e gerou um material coletivo – ou seja, a criação não veio dos fãs 

como tal. Examinar as escolhas não tomadas, especialmente se em articulação a dados do 

contexto produtivo, pode ser um bom indicativo de desafios ainda não vividos pela 

emissora.  

Há também o exame dos trabalhos enviados pelos fãs como outra chave de análise 

do lugar da emissora nas ações de participação. A caracterização dos materiais selecionados 

dá pistas dos parâmetros de escolhas em andamento e do que configura uma intervenção 

possível de ser escolhida por equipes da emissora. Além disso, o exame de como ficaram 

as intervenções dos fãs após serem incorporadas aos capítulos também traz pistas sobre o 

que se reconhece como uma participação adequada (seja ao texto televisivo, seja às 

circunstâncias de criação e produção que o circundam). São trilhas que ajudam a 

compreender o que tudo isso revela sobre o que guia a participação esperada nas ações 

lançadas, a participação que está habilitada para ser chancelada pela marca Malhação 

Sonhos.  
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Além de compreender o lugar da emissora a partir de outras perspectivas de análise, 

abrem-se questões sobre o lugar do fã em espaços corporativos como caminhos para 

pesquisas futuras. Abraçar este encaminhamento passa por um estudo mais direcionado 

para a noção de fã nas ficções seriadas televisivas, buscando compreender as práticas, 

interesses e expectativas em jogo, o que demanda, claro, referenciais teóricos e 

metodologias para dar conta desse outro olhar. Desse entendimento, coleta-se insumos para 

que se problematize a aproximação dos fãs e das emissoras televisivas em espaços geridos 

por elas, indicando possíveis confluências e tensões de interesses nas ações de participação.  

Neste cenário, há outras importantes reflexões que se abrem. O que vemos 

atualmente é uma discussão ainda inicial para definir e compreender o lugar do fã quando 

ele passa a ter seus trabalhos incorporados a uma obra. Como entender essa junção? Quando 

os fãs criam histórias em desdobramento de um texto televisivo, há uma expansão da 

narrativa; mas e quando essas mesmas histórias voltam para a própria obra? Perde-se a 

dimensão de expansão? Ou a expansão, no que se refere a essas histórias em específico, 

foram das práticas da(s) autoria(s)? Quais as discussões e implicações que se abrem ao 

chamarmos essas articulações de co-criação ou colaboração? E quais são as contribuições 

advindas do campo jurídico para a compreensão de trabalhos dessa natureza? Em meio a 

uma série de questões que ainda permanecem iniciais no campo acadêmico, chegamos ao 

final deste trabalho. 

Por fim, breves considerações. Quanto à pesquisa aqui realizada, com a indicação 

dos resultados e de reflexões a eles relacionadas, esperamos ter contribuído para os 

conhecimentos que o campo acadêmico tem construído em torno dos modos como 

diferentes programas televisivos têm operado em um cenário marcado pelas culturas 

participativas. Com a apresentação das limitações, esperamos ter contribuído para que os 

pesquisadores invistam em métodos de trabalho que levem em consideração essas 

dificuldades. E, por fim, com as questões em aberto para pesquisas futuras, esperamos que 

as discussões sobre essa temática continuem sendo abraçadas, oportunizando que mais 

contribuições possam ser trazidas para este campo de estudos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

Você em Malhação – FAQ  

Imagens capturadas do link http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2014/06/veja-o-faq-e-tire-suas-duvidas-sobre-voce-em-malhacao.html. 

Acesso em 20/12/2019. 
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Anexo B 

Você em Malhação – Envio Mobile   

Captura de tela de http://gshow.globo.com/novelas/malhacao/2014/voce-em-

malhacao/noticia/2015/03/voce-em-malhacao-pelo-celular.html. Acesso em 06/01/2020. 

 

 



196  

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


