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RESUMO 
 

 
 

A cultura da convergência vem provocando significativas transformações nas formas de 

produção e consumo de narrativas ficcionais. Nesse contexto, os blogs de personagens surgem 

como uma das formas de narrativas transmídias que levam o conteúdo ficcional da TV para o 

ciberespaço. Desse modo, faz-se relevante analisar como se configura essa nova ambiência 

comunicacional envolvendo narrativas ficcionais e não ficcionais, personagem e internauta, 

bem como a relação que se constrói entre ambos. Nesse sentido, esta dissertação tem como 

propósito geral investigar, no processo de transmediação das telenovelas para a internet, 

convergências entre o ficcional e o real.  Para tanto, selecionamos como unidade de análise o 

Blog do Indra, da Telenovela Caminho das Índias (Rede Globo, 2009). Os objetivos 

específicos da pesquisa foram: analisar, a partir das postagens no blog, como são construídas 

a identidade do personagem e o perfil identitário do público; identificar as formas de 

socialidade deflagradas no blog para a relação personagens/público e investigar como essas 

formas de socialidade promovem convergências entre o mundo presencial e o ficcional. A 

pesquisa, de natureza qualitativa e interpretativa, foi realizada em duas etapas. Na primeira, 

tendo com referência o conceito de Contrato de Comunicação (CHARADEAU, 2006, 2012), 

fizemos uma abordagem descritiva e discursiva do blog, na qual demonstramos como a 

narrativa  televisiva,  no  blog,  articula  o  ficcional  e  o  não  ficcional.  Na  segunda  etapa, 

buscamos compreender as formas de socialidade implicadas no blog, a partir das noções de 

presenteísmo (ênfase no cotidiano), ética da estética (sentimento de partilha) e tribalismo 

(identificações).  Nessa  direção,  buscamos  aporte  teórico  na  sociologia  compreensiva  de 

Michel Maffesoli (MAFESOLLI, 2007, 2010). A análise das postagens na primeira fase nos 

mostrou que a identidade do personagem Indra se faz a partir de estrat égias discursivas que 

“simulam”  a existência de um  “blogueiro  do  mundo  real”,  sendo  o  perfil identitário  do 

público internauta projetado em função desta perspectiva. A segunda etapa da análise 

demonstrou que a identificação dos internautas com o personagem se estende ao “cotidiano” 

apresentado no blog, indicando assim que o público cria vínculos com o ficcional: 

compartilhando, também, suas histórias, seus sentimentos e afinidades. Nesse sentido, 

concluímos que a socialidade é um fator preponderante nas convergências entre o ficcional e 

o real das narrativas transmidiáticas. 

 

Palavras-chave: Telenovelas. Real e Ficcional. Socialidade. Convergências. Blog. 



 

ABSTRACT 
 

 
 

The convergence culture has led to significant changes in the forms of production and 

consumption of fictional narratives. In this context, the blogs of characters emerge as one of 

the forms of narratives that lead transmídias the fictional TV content into cyberspace. Thus, it 

is important to analyze the configuration of this new communications ambience involving 

fictional narratives and not fictional, character and surfer, as well as the relationship that 

builds between them. Thus, this dissertation is to investigate general purpose, in the process 

of transmediação of soap operas for internet, similarities between the fictional and the real. 

We selected as the unit of analysis Blog Indra, the soap opera “Caminho das Índias” (Passage 

to Indias) (Rede Globo, 2009). The specific research objectives were: to analyze, from blog 

posts as they are constructed identity of the character and the identity profile of the public; 

identify the forms of sociality explored at the blog for the relationship characters/public and 

investigate how these forms of sociality promote convergences between presential and 

fictional world. The research, qualitative and interpretative nature, was conducted in two 

stages. At first, with reference to the concept of “Communication Contract” (CHARADEAU 

2006, 2012), we did a descriptive and discursive approach to the blog, in which we 

demonstrate how the television narrative, blog, articulates the fictional and non-fictional. In 

the second step, we seek to understand the forms of sociality involved in the blo g, from the 

notions of presenteism (emphasis on everyday), ethics, aesthetics (sense of belonging) and 

tribalism (IDs). In this direction, we seek theoretical support in the comprehensive sociology 

of Michel Meffesoli (MAFESOLLI, 2007, 2010). The analysis of the posts in the first phase 

showed us that the identity of the character becomes Indra from discursive strategies that 

"simulate" the existence of a "blogger real world", being the identity profile of the Internet 

audience designed according to this perspective. The second step of the analysis showed that 

the identification of Internet users with the character extends to the "everyday" presented on 

the blog, thus indicating that the public creates links with the fictional: also sharing their 

stories, their feelings and affinities. Accordingly, we conclude that sociality is a majo r factor 

on the similarities between the fictional and the real of transmedia narratives. 

 
 

Keywords: Soap operas. Real and fictional. Sociality. Convergences. Blog. 
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INTRODUÇÃO 

 
 
 

O termo “convergência” tem sido um dos mais usados quando o assunto em questão é 

novas tecnologias da informação e da comunicação. Isso se deve à crescente fusão dos mais 

diversos dispositivos tecnológicos, capazes de reunir várias mídias numa só interface 

promovendo assim o que se denomina hoje “convergência das mídias”. Se na década de 1950 

a TV absorveu a tecnologia radiofônica, complementando-a com o advento da imagem, no 

século XXI a internet vem absorvendo a TV no que diz respeito à reprodução de tecnologia 

(som e imagem) e programação. Entretanto, diferentemente da TV, a internet, por meio de 

suas ferramentas, possibilita inúmeras formas de comunicação interativa, tornando possível, 

inclusive, deslocamentos na produção, circulação e recepção de conteúdos midiatizados. 

 

É  importante  enfatizar  que  a  interatividade  com  o  público  sempre  fez  parte  do 

universo midiático. Mesmo as mídias analógicas, como a TV e o rádio, sempre mantiveram 

em sua grade programas nos quais o público podia participar por telefone e cartas. Porém, 

com a extensão dos conteúdos televisivos para o ciberespaço, ampliaram-se as possibilidades 

e fluidez dessas interações. Nisto incluem-se as telenovelas. Até o final dos anos 1990, este 

gênero fictício era restrito ao aparelho de TV. Atualmente possuem sites onde se pode ter 

acesso a conteúdos extras, adquirir produtos usados pelos personagens, participar de enquetes, 

conhecer os bastidores, detalhes do elenco, etc. 

 

Inserida neste contexto, a pesquisa tem por objeto um dos mais recentes fenômenos de 

comunicação midiatizada: a interação entre personagens da ficção televisiva e internautas por 

meio de blogs. De modo específico, nosso intuito é compreender como essas interações se 

constituem uma convergência entre o real e o ficcional nesses ambientes virtuais. 

 

Este estudo está ancorado nas noções de Henry Jenkins sobre cultura da convergência 

e suas implicações na forma de consumir narrativas fictícias na contemporaneidade. 

 

De acordo com Jenkins (2009) a convergência das mídias não altera apenas a relação 

entre as tecnologias e os fluxos de informações, mas também as formas de consumo de 

conteúdos midiáticos. É o caso do nosso objeto de estudo. O consumo relativamente passivo 

de telenovelas torna-se interativo na internet. O acesso ao folhetim não se encerra na sua 

exibição  na  TV.  Através  da  internet,  os  sites  das  tramas  promovem  uma  cultura  de 

participação com o internauta – por enquetes, redes sociais, entre outras – construindo no 

imaginário do público a percepção de envolvimento ativo naquele universo fictício. Nesse 
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sentido podemos afirmar com Lemos (2008, p. 115) que “o imaginário alimenta a nossa 

relação com a técnica”. Ou seja, a busca pela sensação de pertencer a uma trama de ficção, o 

interesse em criar laços sociais com os personagens faz com que o público consumidor de 

teledramaturgia utilize ferramentas que o aproxime ainda mais das novelas. 

 

Assim, os blogs de personagens passaram a ser usado pelos idealizadores das 

telenovelas como ferramenta de extensão da narrativa da tevê, um espaço virtual onde 

narrativas transmídias, caracterizadas pelas “postagens de personagens” e a interação do 

público  complementam  o  enredo  televisivo.  Os  blogs  da  ficção  tendem  a  simular  uma 

interação com os internautas semelhante a que ocorre nos blogs não ficcionais em que existe 

um autor, uma identidade responsável pelo conteúdo publicado, e leitores que comentando as 

postagens. Este fenômeno nos chama a atenção pelo fato de o público, através destas 

ferramentas  de  comunicação,  entrar  em  contato  não  com  os  atores  sociais  do  mundo 

presencial, mas com os personagens das tramas ficcionais que, por sua vez, “se comportam” 

como internautas do mundo presencial. 

 

Além disso, os blogs instauram também uma interatividade peculiar em que são 

compartilhados não apenas conteúdos fictícios dependentes do enredo teledramatúrgico, são 

debatidos,   também,   temas   da   realidade   relacionados   à   ficção   proposta.   Afinal,   “o 

telespectador quando recorre à rede, introduz na interpretação parte de sua própria realidade 

cotidiana” (CASTRO, 2010, p. 50). No ciberespaço, o público não só ressignifica a 

teledramaturgia como pode compartilhar suas impressões com os “próprios” personagens em 

seus blogs. Isso demonstra como a realidade e a ficção estão mais “próximas” nestes tempos 

de convergência das mídias. 

 

Na concepção de nosso objeto observamos que os blogs se instituíram, também, num 

ambiente de socialidade, na perspectiva maffesoliniana. Michel Maffesoli, em várias de suas 

obras, defende que as sociedades pós-modernas se caracterizam pelo tribalismo, presenteísmo 

e pela ética da estética. Em outras palavras, as sociedades se constituem por agrupamentos 

coletivos de identificações, pelo culto ao presente e pelo compartilhamento de emoções e 

sensações, respectivamente. Dessa forma, nosso objeto de estudo está vinculado a esta 

perspectiva,  na  medida  em  que  os  blogs  podem  ser  considerados  espaços  de 

compartilhamento (personagens e público) de emoções do dia a dia (característica de muitos 

blogs), do banal, e, acrescentamos, do real (leia-se aquilo que não pertence a um roteiro 

fictício instituído, como novelas e seriados) e do ficcional. 
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Diante do que expomos, surge assim, a necessidade de se entender como os blogs se 

apresentam ao público, o que representam no contexto da ficção seriada e na sua migração 

para a realidade histórica, quais sentidos são compartilhados e, principalmente, como ocorre a 

socialidade entre o real e ficcional. Para tanto nossa pesquisa tem como objetivo geral 

investigar o processo de transmediação das telenovelas para a internet e as novas formas de 

interação com o público resultantes desse fenômeno. Os objetivos específicos são: analisar, a 

partir das postagens nos blogs selecionados, como são construídas as identidades dos 

personagens e o perfil identitário do público; identificar as formas de socialidade constituídas 

nos blogs para a relação personagens/público; investigar como essas formas de socialidade 

promovem a convergência entre o mundo presencial e o ficcional. Nossa hipótese é a de que, 

a socialidade entre personagens e internautas, promovida pelos blogs, possibilita, simbólica e 

discursivamente, a imersão real do público na ficção e a imersão fictícia do personagem no 

“mundo real”. 

 

A relevância deste estudo consiste em evidenciar, de maneira geral, o intercâmbio 

entre conteúdos e mídias, bem como uma nova relação que está surgindo entre telenovela- 

público a partir da cultura de interação nos blogs e redes sociais da internet. Essa relação não 

é limitada pelo caráter monológico da TV, em que a participação do público na ficção se 

restringia à sua imaginação. Isso demonstra como realidade e ficção estão mais “interligadas” 

nestes tempos de convergência das mídias. 

 

O  presente  estudo  se  insere  no  campo  da  cibercultura,  pois  os  marcos  teórico - 

conceituais e metodológicos que o norteiam colocarão em destaque uma tríade significativa 

no entendimento das narrativas transmidiáticas: a necessidade e possibilidade contemporânea 

de interagir com o ficcional, através do uso das ferramentas midiáticas, o surgimento de novos 

ambientes socioculturais midiatizados e os sentidos produzidos nesses ambientes. Para 

fundamentar essa discussão, nos apoiamos em pesquisadores como Henry Jenkins (JENKIS, 

2009), Lúcia Santaella (SANTAELLA,1996, 2003), Muniz Sodré (SODRÉ 1984), Martin- 

Barbero (BARBERO, 2002), entre outros. 

 

Este trabalho está organizado em cinco partes: 
 

No Capítulo 1 discutimos a transição das narrativas ficcionais pelos diversos suportes 

midiáticos dos folhetins impressos à internet. Consideramos ser pertinente traçar uma breve 

trajetória da passagem do gênero pelas mídias, assim, não negligenciamos a sua importância 

para a consolidação da imprensa, do rádio e da TV, bem como a pré-disposição do público, 

em interagir com a ficção. Abordamos, também, as telenovelas de um ponto de vista cultura l, 
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problematizando os limites da interatividade televisiva, para em seguida debate-la no âmbito 

da transmediação. Por último, evidenciamos a cultura participativa da audiência em torno das 

narrativas ficcionais. 

 

O Capítulo 2 traz à tona a imbricação entre conteúdo ficcional e temas da realidade 

usando o exemplo do merchandising social em telenovelas e sua expansão para blogs. Neste 

tópico esclarecemos também o que estamos considerando como real e ficcional. Em seguida, 

caracterizamos esta ferramenta de comunicação da internet como um ambiente societal em 

que personagens e internautas “se encontram” para compartilhar experiências. 

 

No Capítulo 3 explicitamos o percurso metodológico, a descrição do corpus e 

procedimentos de análise. Adiantamos que o blog é analisado em duas etapas: a partir do 

Contrato  de  Comunicação  (CHARAUDEAU,  2006,  2012);  e  na  segunda  através  da 

perspectiva da socialidade de Michel Maffesoli (MAFFESOLI, 2009, 2010). 

 

O Capítulo 4, da análise propriamente dita, subdivide-se da seguinte forma: 

primeiramente, analisamos, através do Contrato de Comunicação, como foram construídas a 

identidade do personagem e o perfil identitário do público no blog selecionado. Desse modo, 

buscaremos compreender como essas identidades se relacionam e de que forma as narrativas 

ficcionais e não ficcionais convergem na ambiência do blog. Na segunda etapa, por meio da 

noção de Socialidade, ampliamos esta perspectiva analítica, destacando identificações do 

público em relação à ficção apresentada, bem como o seu interesse “criar laços” com este 

universo. 

 

Na Conclusão retomamos as reflexões que motivaram esta pesquisa, associando-as 

aos resultados constatados, e destacamos possíveis contribuições do trabalho para estudos de 

narrativas transmediadas com enfoque na relação personagem e público em ambientes em 

virtuais. 
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1 TELEDRAMATURGIA: DOS FOLHETINS À TRANSMEDIAÇÃO 

 
 

 
1.1 O GÊNERO FICCIONAL E O DESENVOLVIMENTO DOS MEIOS DE 

COMUNICAÇÃO 

 
 

 
A cultura da convergência vem obrigando criadores de narrativas ficcionais a repensar 

os seus projetos em função do perfil do público contemporâneo e usas relações com a 

pluralidade de mídias e tecnologias de interação. A expansão de conteúdos de uma mídia à 

outra e o surgimento de interações com esses conteúdos caracterizam a cultura vigente que 

envolve e, ao mesmo tempo, altera as relações entre produtores e consumidores de narrativas 

midiatizadas. Para Jenkins (2009, p.29) convergência é o “fluxo de conteúdos através de 

múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados e o comportamento 

migratório dos públicos [...].” A teledramaturgia se insere nesse contexto como narrativas 

ficcionais transmediadas a partir de sua expansividade para a internet em formatos de sites, 

redes sociais, blogs e da interatividade proporcionada para o público consumidor de 

teleficções: “vislumbra-se uma nova fase, caracterizada pela apropriação de textos televisuais 

por parte da recepção”. (CASTRO, DUARTE, 2010, p. 14) 

 

Entretanto,  cabe  ressaltar  que  a  expansão  das  narrativas  ficcionais  pelos  vários 

suportes midiáticos e os vínculos de interatividade com o público não são tão recentes. É 

importante lembrar que a história da teledramaturgia perpassa pelo desenvolvimento e 

consolidação dos meios de comunicação de massa como a imprensa, o rádio, a TV, até chegar 

à internet. Bulhões (2009, p. 48) reconhece a imbricação entre o advento dos meios de 

comunicação e o surgimento de gêneros e modalidades narrativas do universo da ficção: 

 
 

 
Um relance retrospectivo nos faz lembrar, no voraz transcurso do século XX 

para  o  XXI,  do  nascimento  do  rádio,  do  cinema,  da  televisão  e  do 

computador; da expansão da internet e do desenvolvimento das tecnologias 

digitais, ao mesmo tempo que saltam à vista filmes, histórias em quadrinhos, 

fotonovelas,  telenovelas,  vídeos,  sites,  games,  simuladores  de  realidade 

virtual etc. 
 
 

 
No entanto, nosso retrospecto viaja para um século antes, o XIX. Isso porque a gênese 

das novelas, de maneira geral, se encontra nos romances-folhetins da imprensa francesa deste 

século, em meio a um quadro de transformações sociais, políticas e econômicas instaurado 



16  
 
 

 
pela revolução industrial. Segundo Fogolari (2002), nesse período, a produção cultural de 

livros e jornais foi se estabilizando através da introdução da prensa mecânica e a vapor, que 

dinamizava  o  processo  de  impressão  em  larga  escala.  Soma-se  a  isso,  o  emergente 

crescimento de pessoas alfabetizadas. 

 

Assim surgiu o ambiente propício para o desenvolvimento dos folhetins que 

necessitavam de certa regularidade nas publicações de suas narrativas fragmentadas. Para 

Fogolari  (2002,  p.  99)  “a  palavra  folhetim  está  intimamente  ligada  à  ficção,  designa 

fragmentos e nos coloca em contato com a seção literária de um jornal diário do século XIX”. 

Isso se deve ao fato de que o surgimento do folhetim está totalmente associado à fase em que 

o jornalismo começa a despontar como uma atividade comercial. 

 

Inicialmente, sem maiores anseios editoriais e mercadológicos, este gênero narrativo 

de ficção ocupava o espaço dos rodapés nos jornais com histórias de escritores renomados 

como Honoré du Balzac e outros. Ainda assim, os folhetins só adquir iram outro status quando 

os dois maiores jornais políticos franceses o La Presse e o Le Scièle ampliaram seus perfis 

editoriais e passaram também a publicar ficções, provocando assim, um aumento considerável 

do número de vendagem de ambos. A perspectiva lucrativa desses veículos de informação, a 

despeito dos folhetins, resultou em um reconhecimento empresarial de que já “não era mais o 

jornal que sustentava a ficção, mas o romance fragmentado que divulgava e elevava o número 

de tiragens das edições [...] (FOGOLARI, 2002, p. 101). 

 

De fato, o folhetim passou a ser uma efetiva estratégia mercadológica para alavancar 

vendas, pois as narrativas eram estruturadas por interrupções em momentos de suspense ou de 

decisões das tramas, despertando, desse modo, a curiosidade dos leitores-fregueses. Para se 

saber o desenrolar da história era necessário, então, acompanhar/comprar os capítulos 

seguintes, publicados nos jornais. Este recurso de manter o suspense e, consequentemente, o 

interesse do público, é denominado por Costa (2000) “gancho”. De acordo com a autora: 

 
 

 
O gancho cria uma ruptura no conhecido e previsível, levando o ouvinte a 

tentar saber o desfecho para que, entendendo o inusitado e o intrigante, 

reconstitua seu universo de conhecimento que agora abriga essa nova 

informação. (COSTA, 2000, p. 68) 
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Fogolari (2002) acrescenta que esta fórmula de narrativa estuturada por ganchos se 

estendeu ao rádio e à TV (observadas as devidas peculiaridades de cada meio, e o tipo de 

vínculo estabelecido com o público). Já na era da internet, o sites das tramas adiantam o 

conteúdo a ser exibido na televisão. 

 

Em relação aos temas de grande aceitação explorados nos romances-folhetins, a autora 

destaca temas passionais como amor, ódio, ambição, entre outros que caracterizavam as 

narrativas   melodramáticas   da   época.   Além   destes,   o   conteúdo   jornalístico   também 

influenciava as histórias fictícias. De acordo com Costa (2000, p. 130): 

 
 

 
o folhetim disputava espaço com as demais notícias dos jornais, o que de 

certa maneira influenciava o conteúdo de suas histórias, inclusive na menção 

a fatos do cotidiano do leitor e na mistura que promovia entre ficção e 

realidade. 
 
 

 
Dessa forma, a influência do conteúdo jornalístico nos folhetins significou uma 

superação das narrativas essencialmente fictícias, aventurosas, passionais, e, também, dos 

chamados “romances de capa-e-espada”. A tendência resultante disso foi o surgimento de um 

estilo de narrativa que contemplava, ao mesmo tempo, fatos cotidianos e histórias ficcionais. 

 

O êxito dos romances-folhetins perante o público traz à tona, ainda, outro dado 

importante: o interesse dos leitores em participar do desenvolvimento da narrativa, do destino 

da trama, através de cartas endereçadas aos jornais. Fogolari (2002, p. 104) identifica, nesse 

âmbito, o surgimento de 

 
 

 
uma  nova  relação  entre  autor,  a  trama  fictícia  e  o  público.  Entre  uma 

produção e outra, o indivíduo passava a interferir no comportamento dos 

personagens [...] Esta possibilidade do receptor interagir na produção dos 

meios de comunicação se tornou comum nos dias atuais. 
 
 

 
Seguindo o pensamento de Umberto Eco, Costa (2000) defende que é essa relação que 

faz do folhetim uma “obra aberta”. Ou seja, como essas narrativas eram fragmentadas em 

capítulos publicados subsequentemente, abria-se um precedente para que o público leitor 

manifestasse seus desejos de condução do destino dos personagens. E como as narrativas 

fictícias  são  produtos  da  indústria  cultural,  dependentes  da  resposta  do  público  para  a 
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continuidade ou não dos rumos da história contada, não é difícil inferir que esta tendência se 

reproduziu em outras mídias, como o rádio e suas radionovelas e na TV, com as telenovelas. 

 

Continuando a trilha do desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, 

concatenados com a inserção das narrativas de ficção em seus espaços e grades de 

programação, destaca-se o rádio e suas novelas radiofônicas. 

 

Apesar de haver registros das primeiras transmissões de radiodifusão datarem de 

meados do século XIX, com as descobertas de ondas eletromagnéticas, pelo inglês James 

Clerck Maxwell e o alemão Henrich Rudolph Hertz, a consolidação do rádio enquanto veículo 

de comunicação só teve início na década de 1920, após várias fases de pesquisas envolvendo, 

entre outras técnicas, a telegrafia sem fio e a propagação da voz a longo alcance. Foram os 

Estados Unidos que inauguraram, nesse ano, a primeira estação de rádio de transmissão 

pública, em Pittsburgh, no estado da Pensilvânia. 

 

No Brasil, a primeira transmissão oficial de radiodifusão ocorreu na inauguração da 

Exposição do Centenário da Independência,  em 1922, no Rio de Janeiro. Em pouco tempo, as 

redes de radiodifusão se espalharam por todo o mundo e o rádio se tornou um poderoso 

veículo de comunicação na primeira metade do século XX. 

 

Para Cristina Costa, o potencial das rádios e sua forte aceitação social explicam-se 

pela “amplitude de alcance, baixo custo e oralidade, capaz de chegar até mesmo àquele 

contingente que mantinha distância da imprensa escrita, em razão da baixa renda ou do 

analfabetismo” (COSTA, 2000, p. 135). É justamente messe contexto que as radionovelas 

surgem no Brasil, mais precisamente após a II Guerra Mundial, na chamada “Era do Ouro do 

Rádio”. Em 1940, o país passava por um significativo processo de industrialização, e o rádio 

passou a ser explorado como veículo de publicidade e propaganda. Com isso, as empresas 

interessadas em atingir o público consumidor feminino, 

 
 

 
lançaram  mão  de  um  modelo  de  sucesso  já  utilizado  na  imprensa  –  o 

romance folhetim transposto, agora, para a linguagem oral. Essas histórias, 

inspiradas nos romances do século XIX, de conteúdo sentimental e estilo 

melodramático, foram chamadas de soap operas por terem sido criadas pelas 

fábricas de sabão norte-americanas como Colgate Palmolive para divulgar 

seus produtos. (COSTA, 2000, p. 136) 
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No  início,  os textos das radionovelas eram  importados de outros países, 

principalmente de Cuba. As histórias eram centradas em questões femininas universais, como 

os conflitos conjugais,  maternidade,  divórcio,  entre outros.  Aos poucos, o  gênero  fo i se 

“abrasileirando” e, assim, temas regionalistas da literatura também passaram a fazer parte dos 

enredos. Essencialmente constituídas pela oralidade, as radionovelas eram marcadas por 

inúmeros recursos técnicos e verbais para se atribuir mais dramaticidade as tramas, como 

“trilhas musicais, eloqüência verbal e sonoplastia” (COSTA, 2000, p. 140). 

 

As principais emissoras que transmitiam novelas radiofônicas no Brasil eram a Rádio 

Nacional do Rio de Janeiro e a Rádio São Paulo. A primeira transmitiu O dire ito de nascer, a 

novela de maior sucesso da história do veículo, tanto que foi ao ar durante dois anos. A 

segunda apresentava mais de vinte novelas por dia: 

 
 

 
Romances  que  parecem  não  ter  fim  desenrolam-se  por  anos  a  fio  [...] 

Algumas vezes, um seriado transformava-se em outro, com a transposição 

das personagens principais para nova saga, dando a impressão de serem 

todas as soaps uma única e interminável narrativa. (COSTA, 2000, p. 132- 

138) 
 
 

 
A partir do que expomos acima, não resta dúvidas da resposta positiva do público às 

radionovelas. Assim como na imprensa, houve certo temor nas emissoras de rádio em apostar 

em narrativas  ficcionais.  Entretanto,  o  folhetim,  dessa  vez radiofônico  superou  todos os 

receios se tornando tão popular a ponto de se constituir o principal rendimento das emissoras 

(FOGOLARI, 2000). 

 

No quesito interatividade, os ouvintes, assim como os leitores de folhetins do século 

XIX, também enviavam cartas às rádios no intuito de interferir no enredo. De acordo com 

Costa (2000) as estações de radiodifusão por sua vez, passaram a fazer pesquisas de audiência 

para medir o grau de satisfação do público das radionovelas. A autora aponta, ainda, outra 

semelhança nos percursos históricos da imprensa e do rádio, e que foi herdada pela televisão: 

 
 

 
É também herança da imprensa e da transmissão radiofônica a mistura de 

programas ficcionais, comerciais e noticiosos que se sucedem rivalizam-se e 

acabam  por  criar  citações  e  referências,  tornando  cada  vez  mais  difícil 

separar realidade de fantasia. (COSTA, 2000, p. 140) 
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A televisão foi criada na década 1930 nos EUA e na Europa, mas só passou a ser 

produzida em massa após a II Guerra Mundial. No Brasil ela se instaura no início dos anos 

50, quando o país passava por um processo de transformação econômica industrial e de 

modernização das cidades. Isso não significa que o veículo tenha se popularizado de imediato. 

Isso porque, apesar do crescimento da industrialização brasileira, as peças que compunham a 

TV, ainda eram importadas. Outro fator que explica sua relat iva demora de inserção social, se 

deve a concorrência com as outras mídias pelo mercado publicitário. A maioria dessas verbas 

era destinada a veículos de comunicação já consolidados, como os jornais e as emissoras de 

rádio. Por essas e outras razões, a TV também “era vista como uma mera e curiosa inovação 

tecnológica, um brinquedo de elite” (SODRÉ, 1984, p. 94-95) em um país recém-saído de 

uma economia agrícola. 

 

Entretanto, no final da década, o empreendedorismo desenvolvimentista do Governo 

Kubitscheck impulsionando a economia de consumo e o surgimento de inúmeros canais de 

teledifusão com programação focada nas camadas populares da sociedade, corroboraram para 

transformação desse quadro. Os aparelhos de TV foram, aos poucos, se tornando mais 

acessíveis e os canais, por sua vez, passaram a criar grades de programação menos elitizadas, 

atraindo, desse modo, mais patrocinadores. Para Costa (2000, p. 145) “a televisão seguia os 

caminhos abertos pelo rádio como forma de comunicação – doméstica, coletiva e permitindo 

a emissão permanente de mensagens numa abrangência global”. 

 

As telenovelas surgem nessa conjuntura. Tecnicamente, o que ocorreu foi a migração 

das radionovelas para a televisão, pois este veículo herdou, além de muitos profissionais do 

rádio, o estilo melodramático da dramaturgia radiofônica. Costa resume essa transição de 

narrativas fictícias de uma mídia à outra, da seguinte forma: 

 
 

 
De natureza muito semelhante ao rádio, como meio de comunicação de 

massa, a televisão incorpora com naturalidade as formas ficcionais nele 

desenvolvidas [...] que contam a partir de então, com recursos audiovisuais 

ou audio-texto-visuais, como chamam alguns. (COSTA, 2000, p. 146) 
 
 

 
Para Santaella (1996), a TV é uma mídia híbrida por aglutinar, ao mesmo tempo, 

elementos linguísticos existentes nas mídias predecessoras, como o verbo, o som e imagem. 

Considerando essa caracterização, compreendemos que a teledramaturgia resulta de uma 

hibridização   reformulada   das   propriedades   técnico-linguístico-textuais   dos   folhetins 
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impressos e das radionovelas e, principalmente, do cinema, com o acréscimo da imagem aos 

enredos. 

 

Assim como no rádio, as primeiras novelas televisivas eram traduções de melodramas 

amorosos, importados de países como Cuba, México, entre outros. Beto Rockfeller exibida 

em 1968, na TV Tupi, rompe com essa tradição ao tratar de temas sociais de cunho realista, 

ou seja, aproximando o enredo dos fatos cotidianos dos telespectadores. Conforme Fogolari 

(2002, p. 115) esse “estilo adotado veio definir o padrão de ficção narrativa eletrônica no 

Brasil, com periodicidade diária e dividida em capítulos que eram e continuam sendo 

intercalados com intervalos comerciais”. 

 

A teledramaturgia foi se consolidando, ao longo das décadas, como um dos principais 

produtos de audiência da televisão. Ao adquirir características próprias, com narrativas 

diversificadas, diferentes do estilo melodramático, as telenovelas conseguiram ampliar sua 

inserção nas várias classes sociais, idades e gêneros, afinal, “todos conversam sobre novelas” 

(WOLTON, 1990, p. 163). Para Dominique Wolton (1990), isso é consequência do sucesso 

da TV em ter conseguido construir um laço social com o público. Para nós, as próprias 

telenovelas  tiveram  papel  fundamental  –  na  construção  desse  laço,  envolvendo  TV  e 

sociedade. 

 

Diferentemente dos folhetins e radionovelas, em que não havia tanta diversidade na 

estrutura das narrativas, a teledramaturgia é constituída de vários subgêneros de ficção, ou 

seja,  surgiram  novas  formas  de  se  contar  histórias  que  fugiam  do  modelo  clássico  do 

“continua amanhã”. Renata Pallottini, em Dramaturgia de Televisão (PALLOTTINI, 2012), 

traz uma abordagem das peculiaridades desses subgêneros. Ela identifica, pelo menos, quatro: 

o unitário (ficção levada ao ar de uma só vez, a narrativa se basta em si mesma, com início 

meio e fim) a minissérie (uma novela curta, com enredo já fechado, isto é, geralmente não 

sofre alterações no decorrer de sua exibição, e núcleos pequenos), o seriado (ficção composta 

de episódios independentes, mas que mantém uma unidade relativa pelo conjunto da diegese, 

como por exemplo, fidelidade aos perfis dos personagens e ao contexto da trama etc.) e as 

telenovelas (trama longa, sujeita à alterações em sua trajetória de exibição; de conflitos 

provisórios e definitivos que serão resolvidos apenas no fim; subtramas paralelas ao enredo 

principal, etc.). 

 

Desses gêneros, não resta dúvida que o mais popular são as telenovelas. Elas se 

afixaram na grade televisiva de forma industrial, isto é, marcadas por um infinito ritmo de 

produtividade  que  faz  com  que,  ao  término  de  uma  trama,  outra  ocupe  o  seu  lugar. 
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Acrescenta-se a isso, o fato de as novelas serem uma forma de “ficção que baliza a vida de 

 

multidões e que, ao mesmo tempo, vende quantidades imensas de produtos” (PALLOTTINI, 
 

2012, p. 62). 
 

A telenovela se inscreve no cotidiano do público como uma forma de entretenimento 

ritualizado, devido a duas razões. A primeira é o fato de as narrativas serem estruturadas por 

ganchos que, de certa forma, firmam um compromisso diário do telespectador com a trama. O 

segundo é a sociabilização promovida por esses folhetins eletrônicos. Em outras palavras, o 

ritual de assistir novelas se configura uma experiência partilhada por indivíduos em diferentes 

contextos, mas com essa prática em comum. Além disso, trata-se de um hábito que perpassa 

pelas relações familiares, gerando processos de identificações, temas para debate etc.  Por 

outro lado, a telenovela, foi e ainda é alvo de críticas associadas à cultura de massa e a 

concepção de que a televisão aliena o seu público. É o que veremos a seguir. 

 
 

 
1.2 O “MONOPÓLIO DA FALA NA TV” E A NARRATIVA DOS BLOGS DA FICÇÃO 

 
 
 
 

A aparente passividade da audiência em relação à tevê foi objeto de estudo do 

pesquisador Muniz Sodré em O Monopólio da Fala: função e linguagem da televisão no 

Brasil (SODRÉ, 1984). Nesta obra, o autor chama a atenção para o fato de que este meio 

dissemina discursos e ideologias sem oferecer possibilidades de resposta. Nesta seção, nos 

apropriamos, metaforicamente, do título da obra com o intuito de diferenciarmos o tipo de 

relação do público com a teledramaturgia, na qual a televisão sempre manteve o monopólio da 

palavra e as possibilidades de interação com as narrativas quando se estendem à internet. 

 

A perspectiva de Sodré sobre a televisão é de que este meio “requer o silêncio do 

ouvinte, do telespectador, condenado pelo estatuto da moderna produção monopolista a uma 

relação social de mero usuário: desde bens de consumo materiais e culturais” (SODRÉ, 1984, 

p. 8) A abordagem de Sodré demonstra influências da Teoria Crítica. Ao simplificar a posição 

do telespectador como “mero usuário” de bens culturais o autor desconsidera o potencial 

crítico da audiência, que não aceita pacificamente tudo que venha da mídia. Para nós, o 

silêncio do telespectador deve ser pensado apenas como resultado das limitações técnicas da 

própria televisão que não possibilita, ainda, uma resposta imediata do público aos seus 

conteúdos.  Mas já que estamos investigando um produto televisivo que faz parte da cultura 
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popular nacional, faz-se necessário, discutir, ainda que brevemente, esse contexto de suposto 

poder alienante da televisão e da teledramaturgia como subcultura. 

 

Desde a chegada da televisão ao Brasil, nos anos 1950, e durante muitas décadas, as 

telenovelas foram adjetivadas de subcultura ou cultura de alienação. Hoje, ainda existem 

intelectuais que defendem  esta visão,  fundamentados em preceitos da Teoria  Crítica,  da 

Escola de Frankfurt, sobre os meios de comunicação de massa. Como se sabe, os estudiosos 

desta Escola enfatizam o poder dos meios de massa sobre a sociedade a partir da noção de 

indústria cultural. 

 

Devido à forte influência marxista nas reflexões da Teoria Crítica, estudiosos como 

Adorno e Horkheimer defendem que a indústria cultural se manifesta na sociedade através dos 

veículos de comunicação que, visando o lucro, promovem uma difusão em larga escala de 

bens  culturais  simbólicos  de  baixa  qualidade.  Este  seria  o  caso  das  telenovelas,  gênero 

ficcional produzido de forma ininterrupta, para um público pouco exigente e atendendo antes 

aos ditames mercadológicos do lucro do que a um compromisso com uma genuína forma de 

expressão artística. Tais aspectos estão entre os principais que contribuiriam para que as 

novelas resultassem em produtos de qualidade duvidosa. 

 

É importante enfatizar que a classificação de produtos como pertencentes a baixa ou a 

alta cultura faz parte de uma abordagem dicotômica e esquemática entre cultura de elite e 

cultura popular, em que a primeira, produzida por pessoas letradas (artistas p lásticos, músicos 

etc.), é considerada superior e autêntica, enquanto a segunda, tendo origem nas manifestações 

do  povo e no  artesanal, seria vista como  forma cultural inferior. Aqui se faz necessário 

lembrar a relevante contribuição de Lúcia Santaella na desconstrução dessas rígidas 

delimitações culturais. Em sua obra Cultura e artes do pós-humano: da cultura das mídias à 

cibercultura (SANTAELLA, 2003), a autora conclui que os meios de comunicação de massa 

absorveram para si essas duas formas de cultura de tal maneira que perpassam por eles tanto o 

erudito, quanto popular. Esse fenômeno ocasionou o surgimento de uma cultura das massas 

em que a distinção entre o que era erudito, popular e massivo deixou de ser algo facilmente 

demarcado. Santaella observou que essas formas de cultura se mesclam, isto é, suas fronteiras 

se anulam ao serem absorvidas pela TV (e também por jornais e pelo cinema). Em estudo 

anterior, a pesquisadora já havia constatado esse quadro, caracterizando-o como um fenômeno 

antropofágico: 
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A TV se caracteriza como uma mídia das mídias, isto é, tem caráter 

antropofágico. Ela absorve e devora todas as outras mídias e formas de 

cultura, desde as mais artesanais, folclóricas e prosaicas até as formas mais 

eruditas: do cinema, jornal, documentário até circo, teatro etc. [...] a TV pode 

absorver qualquer outra mídia, impondo a elas qualidades de organização, 

ritmo e aparência que lhe são próprios. (SANTAELLA, 1996, p. 42) 
 
 

 
Nesse  sentido,  não  podemos  atribuir  às  telenovelas  e  minisséries  o  rótulo  de 

subcultura, visto que esses gêneros podem se constituir de elementos de culturas diversas em 

suas  narrativas.  Algumas  destas,  inclusive,  são  adaptações  de  clássicos  da  literatura,  a 

exemplo das minisséries O Primo Basílio (exibida em 1988, pela Rede Globo, baseada na 

obra de mesmo título de Eça de Queiroz), Capitu (inspirado em Dom Casmurro, de Machado 

de Assis, exibida em 2008, também pela Rede Globo) e da novela Os Miseráveis (adaptação 

do livro homônimo, de Victor Hugo, exibida pela TV Bandeirantes em 1967). Outras fazem 

releituras da história do Brasil, como Xica da Silva (da extinta TV Manchete em 1996), 

novela que retratou a escravidão e a exploração dos diamantes no Brasil-Colônia. 

 

Além disso, o público que acompanha as tramas da teledramaturgia é constituído de 

uma  massa  heterogênea  de  grupos  sociais  e  não  apenas  de  um  suposto  público  pouco 

exigente. Não estamos com isso negando que a teledramaturgia esteja inserida no conjunto de 

produtos da indústria cultural. É sabido que esse domínio televisivo segue – como dissemos 

anteriormente – uma linha de produção massiva, intermediada por interesses de várias ordens, 

porém, os exemplos de novelas e minisséries citados acima demonstram que a teledramaturgia 

não pode ser pensada apenas sob o crivo mercadológico. Sobre este ponto, Dominique Wolton 

afirma que: 

 
 

 
Não se trata de idealizar esse gênero de televisão, mas de demonstrar como 

esse   instrumento,   desde   que   construído   com   uma   certa   ambição   e 

inteligência, pode ter um papel social cultural essencial sem entrar em 

contradição com os interesses de audiência. (WOLTON , 1996, p. 165) 
 
 

 
Com relação à suposta cultura de alienação instituída pelas novelas, que levaria o 

público a confundir sua realidade com a ficção televisiva, Costa (2005, p. 289) observa que “o 

melodrama aparece nessas análises como um recurso catártico pelo qual as pessoas constroem 

uma falsa ideia de um mundo que termina em happy end. Esta concepção de que o público 

entra em catarse ao se deparar com o mundo ficcional está relacionada à visão de audiência 

passiva  e  manipulável  da  perspectiva  frankfurtiana.  Para  os  estudiosos  de  Frankfurt,  os 
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processos comunicativos promovidos pelos meios de massa ocorriam em sentido único, do 

emissor para o receptor, tal qual os primeiros estudos de comunicação apontavam, entre eles o 

da teoria hipodérmica: “Sob esse ponto de vista, os meios de comunicação são utilizados 

como instrumentos de dominação e o receptor seria “vítima” [...] sem poder de reação” 

(FOGOLARI,  2002,  p.  43)  ou,  em último  caso,  a  reação  do  público  corresponderia  ao 

resultado esperado pelos emissores. 

 

Obviamente, essa compreensão de público manipulável já foi revista e relativizada por 

inúmeros estudos posteriores, que redefiniram a audiência como um componente ativo nos 

processos de comunicação. Jesús Martín-Barbero, um dos adeptos dessa abordagem, defende 

que “temos de estudar não o que fazem os meios com as pessoas, mas o que as pessoas fazem 

com elas mesmas, o que fazem com os meios, sua leitura” (MARTÍN-BARBERO, 2002, p. 

55). Com esta afirmação, o autor não pretende desprezar a importância de se pesquisar o 

poder de persuasão dos meios de massa, mas sim redirecionar o foco para a audiência, que 

não deve mais ser vista como “refém” dos veículos de comunicação. Dominique Wolton, em 

seus estudos voltados para “uma teoria crítica da televisão”, também segue esta linha de 

pensamento, para ele: 

 
 

 
A televisão não manipula os cidadãos. Evidentemente os influencia, mas 

todas as pesquisas, ao longo de maio século, provam que o público sabe 

assistir às imagens que recebe. Não é jamais passivo. Nem neutro. O público 

filtra as imagens que recebe em função dos seus valores, ideologias, 

lembranças, conhecimentos... (WOLTON, 1990, p. 6) 
 
 

 
Dessa forma, as pesquisas sobre telenovelas não devem se apoiar em bases teóricas 

maniqueístas, segundo as quais o público se encontraria numa posição de subordinação, pois, 

por mais influência que as tramas fictícias exerçam sobre os receptores, estes podem 

ressignificá-las de maneiras infinitamente diferenciadas. 

 

As associações entre conteúdos fictícios e realidade também não se dão de forma 

indiscriminada, de modo que os receptores inevitavelmente tenderiam a acreditar que o 

happyend da ficção se repetiria no mundo empírico. É possível que a recepção de alguns 

telespectadores, de modo específico, leve para este caminho, porém isso não é uma regra. 

 

É importante realçar que a ótica negativa sobre as telenovelas decorre ainda da crítica 

à limitada interação proporcionada pela TV, o que se explica pelo fato de que, por mais 

esclarecidos que sejam os telespectadores diante de uma novela, ainda é a própria televisão 
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que detém o poder absoluto de emissão de conteúdos, sem que haja reciprocidade dialógica 

com o público. Portanto, de maneira geral: 

 
 

 
[...] a televisão apresenta ao seu telespectador uma produção fechada do 

sentido  daquilo  que  leva  ao  ar.  É  um  “prato  feito”,  sem  a  menor 

possibilidade daquele que deveria ser o interlocutor de interferir naquilo que 

lhe está sendo apresentado. A não reciprocidade entre falante e ouvinte faz 

com que a televisão exerça o poder praticamente absoluto de quem fala 

sobre quem ouve. Esta relação instituída pela TV transforma o falar num ato 

unilateral (WOLFF, 2009) 
 
 

 
John Thompson, por sua vez, considera que, mesmo sem o feedback do público, este 

veículo promove uma “quase interação”, em que alguns indivíduos produzem formas 

simbólicas para outros fisicamente distantes. Desse modo, os telespectadores se ocupariam em 

“receber formas simbólicas produzidas por outros a quem eles não podem responder, ma s 

com quem podem criar laços de amizade, afeto e lealdade” (THOMPSON, 2009, p. 80). Em 

se tratando de teledramaturgia, não é difícil perceber essa “quase interação”, engendrada por 

empatia, em relação a algumas novelas e personagens da ficção. 

 

Assim, considerando o pensamento de Santaella (1996, 2003), compreendemos que, 

tendo em vista o desenvolvimento de novas formas de consumo de produtos culturais – a 

exemplo dos videocassetes, gravadores, fotocopiadoras, controle-remoto, TV a cabo etc. –, 

não só a televisão, mas também os outros meios de comunicação de massa foram perdendo, 

aos poucos, o monopólio da fala. 

 

É importante esclarecer, no entanto, que, a reciprocidade dialógica não se instituiu em 

decorrência do surgimento de aparatos tecnológicos, pois, mesmo o recente desenvolvimento 

da TV digital não permite um diálogo efetivo entre produtos televisivos e audiência. Ainda 

assim, na década de 1980, as tecnologias acima mencionadas estabeleceram um marco 

assinalado pela “cultura das mídias” ou “cultura do disponível”, isto é, a partir daquele 

momento, o público pôde não só escolher o que queria assistir, ler, ouvir, reproduzir e 

compartilhar, como passou a criar seus próprios produtos alternativos aos dos veículos de 

massa. A popularização daqueles aparelhos provocou transformações significativas na relação 

mídia-público: “foram eles que nos arrancaram da inércia da recepção de mensagens impostas 

de fora e nos treinaram para a busca de informação e do entretenimento que desejamos 

encontrar” (SANTAELLA, 2003, p. 16). Como consequência, os meios de comunicação 

passaram a considerar que existiam na audiência demandas heterogêneas e uma necessidade 



27  
 
 

 
de interferir e opinar sobre os produtos consumidos. Assim, foram surgindo inúmeros canais 

pagos com programação temática: filmes, esportes, notícias etc. Dominique Wolton resume o 

êxito da inserção da televisão temática na sociedade da seguinte forma: 

 
 

 
O  princípio  básico  é,  evidentemente,  o  da  liberdade  individual.  Sim  à 

televisão para assistir ao que interessa. Não ao parasitismo de programas 

pelos quais não temos curiosidade. Sim à ideia de participação ativa, não à 

passividade.  (WOLTON, 1996, p. 104) 
 
 

 
Trazendo essa discussão para a teledramaturgia na TV aberta, podemos observar que, 

até a década de 1990, apesar das histórias fictícias, em tese, serem escritas e produzidas 

levando em conta a imagem dos telespectadores e do que poderia, é óbvio, render audiência, 

as tramas se apresentavam (e se apresentam ainda) sob a forma de capítulos acabados. 

Portanto, para o público não havia chance de interferência nessas narrativas, visto que o 

acesso a elas se dava quando já estavam no ar. Entretanto, em 1992, a Rede Globo lançou o 

primeiro programa em que o “monopólio da fala”, dentro da teledramaturgia, foi relativizado: 

O Você Decide . Este programa foi um divisor de águas na forma de se consumir ficção 

televisiva no Brasil, pois propunha de fato, uma interação com o público que ia além da 

empatia com a trama e personagens. Os telespectadores participavam ativamente do Você 

Decide, cujo formato: 

 
 

 
Apresentava histórias independentes cujas narrativas eram construídas para 

que o telespectador votasse, por telefone, em um dos finais propostos, entre 

duas ou três opções, para o desfecho da trama.   Nas duas primeiras 

temporadas  foram  instalados  telões  em  ruas  de  grandes  cidades  onde 

ocorriam entrevistas com os presentes sobre o programa. Em 1998, o 

programa chegou a ter três finais interativos e, em 2001, foram reprisados 15 

episódios  no  Vale a  Pena  Ver  de Novo,  simulando  também a  int eração 

através do telefone. (MÉDOLA; REDONDO, 2009, p. 6) 
 
 

 
A partir de então, inúmeros programas com esse formato interativo foram sendo 

criados, dentre outros: a novela adolescente Malhação ao vivo (1998), o quadro Papo Irado 

(2002-2003), do programa Fantástico, a série Norma (2009), todos produzidos pela Rede 

Globo. 
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Atualmente, as enquetes sobre os desfechos das tramas e personagens não ocorrem 

necessariamente através de entrevistas nas ruas ou por telefone, nem é preciso usar recursos 

como telões para atrair os telespectadores, como no caso do Você Decide. Com a expansão 

das  novelas  e  minisséries  para  a  internet,  cada  obra  possui  um  site  contendo  diversos 

conteúdos interativos abertos à participação do público. Nestes espaços virtuais, os 

telespectadores-internautas podem responder o que gostariam de ver nas tramas, questionar o 

autor, conhecer bastidores e registrar suas impressões em blogs dos próprios personagens. 

 

Sendo a teledramaturgia um produto da indústria midiática, e diante da emergência das 

novas tecnologias,  é possível constatar  que,  na última década,  as  emissoras de TV têm 

buscado ampliar sua influência, levando suas tramas de ficção para as redes sociais, talvez no 

intuito de manter fiel o público da teledramaturgia e, ao mesmo tempo, conquistar o público 

internauta. Nesse sentido, podemos afirmar, com Gustavo Cardoso que: 

 
 

 
As mídias não atuam isoladamente, mas em conjunto. Isto é, as práticas dos 

atores sociais na sociedade em rede são práticas que combinam mídias na 

procura de resultados, e não usos isolados de uma determinada mídia. 

(CARDOSO, 2007, p. 115) 
 
 

 
A  estratégia  de  transportar  as  novelas  para  blogs  e  redes  sociais  se  deve  ao 

crescimento abrangente, na contemporaneidade, de formas de sociabilidade mediadas por 

computador. Para Lemos (2002, p. 113), por exemplo, blogs, chats, dentre outras ferramentas 

interativas, possuem “potencial agregador”, sendo, portanto, um eficiente recurso publicitário 

para as telenovelas. 

 

Os blogs são usados para muitos fins. De acordo com Amaral, Recuero e Montardo 

(2009), uma forma que se popularizou foi o seu uso para diários pessoais, onde o autor relata 

seu cotidiano, suas experiências pessoais, pensamentos, etc. Na teledramaturgia expandida 

para o ciberespaço, eles fazem parte do que se considera narrativa transmídia. Para Jenkins 

(2009, p. 138), “uma história transmídia desenrola-se através de múltiplas plataformas de 

mídia, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa para o todo”. Nos 

blogs, os personagens complementam sua existência ficcional através de postagens de fotos, 

vídeos e textos para além do que ocorre em suas trajetórias nas telenovelas. Ou seja, o vínculo 

com a trama na TV é mantido, no entanto, esses diários virtuais ampliam as possibilidades de 

narrativas, possibilitando, ainda, uma interação com o público. 
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1.3  NARRATIVAS TRANSMEDIADAS: CULTURA PARTICIPATIVA E INTERAÇÃO 

 
 

 
No percurso de migração dos folhetins para as diversas mídias, mostrados no início 

deste trabalho, chegamos à etapa da transmediação possibilitada pela internet. É importante 

enfatizar que as migrações das narrativas ficcionais da imprensa à TV, não são consideradas 

narrativas transmediadas, apesar do termo, inevitavelmente, remeter a conteúdos transitando 

entre mídias. Na realidade o que ocorreu foi a adaptação do gênero folhetinesco às novas 

técnicas e linguagens dos meios de comunicação que foram surgindo ao longo da história. 

Lopes esclarece a diferença entre a simples migração de narrativas e a transmediação: 

 
 

La migracióne em estos espacios no es completamente nueva y no surge com 

los médios virtuales, [...] lo que sucede hoy es que este fenômeno adquiere 

nuevos contornos, pues los propios equipos de producción de telenovelas 

desarrolan contenidos que superan la televisión encuentran espacio y 

audiencia em otros medios caracterizados por movilidad, portabilidad y 

interactividad. [...] Se trata de la creación de un universo ficcional cuyo 

contenido puede ser expandido tanto en términos de personajes como en 

términos de desearollo narrativo. (LOPES, 2010, p.63- 64) 
 
 

 
Nessa, perspectiva, blogs de personagens podem ser considerados narrativas 

transmídias, pois são, ao mesmo tempo extensões de um personagem e do seu universo 

ficcional para uma outra mídia. 

 

Outro ponto destacado no primeiro tópico da pesquisa foi que o público sempre 

interferiu de alguma forma nos folhetins, radionovelas e telenovelas, mesmo quando a única 

possibilidade era através de cartas às emissoras. No atual contexto, essa disponibilidade se 

potencializa com a disseminação de narrativas transmídias para a internet, “respondendo ao 

perfil do consumidor contemporâneo, percebido em suas interações sociais, em suas formas 

de consumo e em suas relações com as tecnologias do momento” (CASTRO, 2010, p. 51). 

 

Esse fenômeno representou uma transformação nos processos de produção e de 

recepção de telenovelas. No primeiro caso, os autores, passaram visualizar o receptor 

conectado, inserindo em seus enredos personagens e núcleos vinculados a blogs e redes 

sociais. Ou seja, a internet passou a ser considerada um elemento importante dentro e fora da 

narrativa. Dentro, porque a ferramenta passa a exercer um papel na diegese, sendo utilizada 

constantemente  pelos  personagens  como  parte  do  enredo.  E  fora,  na  ambiência  do 
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ciberespaço, porque a criação de blogs de personagens impulsiona o desejo do público a 

querer saber mais do universo ficcional exibido na TV. 

No segundo caso, o processo de recepção se reconfigura em cultura participativa, pois 

o público atual não só quer interagir com as narrativas, como ele mesmo propõe histórias 

paralelas às que recebe da mídia, como podemos ver abaixo (figuras 1 e 2): 
 

 
 
 

 
 

Figura 1. Blog fake da personagem Luciana(novela Viver a Vida). 
 
 
 
 
 

 

 
 

Figura 2. Blog oficial da personagem Luciana (novela Viver a Vida). 
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Os exemplos acima mostram dois blogs fundamentados na personagem Luciana 

(Alinne Moraes) da novela Viver a Vida (Rede Globo, 2009). A principal diferença entre 

ambos: o da figura 2 é oficial e está hospedado no site da Globo.com; o da figura1é fake, foi 

criado pela audiência e pertence a plataforma gratuita blogspot. Mas o que devemos nos ater é 

que atuações como essas vindas do público, reiteram a concepção de audiência ativa em 

relação aos produtos que consome. É válido retomar aqui a reflexão de Martin-Barbéro sobre 

a importância de se pensar no que a audiência faz com os meios, com as informações que 

recebe. Para Jenkins (2009, p.46) os “consumidores estão aprendendo a utilizar as diferentes 

tecnologias para ter um controle mais completo sobre o fluxo de mídias e [...] estão lutando 

pelo direito de participar mais plenamente de sua cultura”. As imagens a seguir são exemplos 

de como a cultura participativa em torno das telenovelas transmediadas vem proporcionando 

um maior envolvimento do público com a ficção: 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Blog Fã clube especial empreguetes (novela Cheias de Charme) 
 

 
 
 

A imagens da figuras 3 são do blog Fã clube especial empreguete” da novela Cheias 

de Charme (Rede Globo, 2012), dos autores Izabel de Oliveira e Felipe Miguez. Na trama, as 

protagonistas Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria 

Aparecida (Isabelle Drummond), após um desentendimento, resolveram se separar e acabar 

com a carreira de cantoras. Este foi o mote para os responsáveis pelas atualizações do site da 

novela criarem um blog, convocando os fãs do trio a enviar vídeos pedindo que as cantoras 

não se separem. A partir daí, telespectadores de todas as idades aderiram à campanha, 

produzindo vídeos pessoais e enviando ao site. 
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A imagem abaixo é outra criação do público baseada na ficção televisiva. Trata- do 

 

Facebook de Félix (Mateus Solano), da novela Amor a Vida (2013), cujo autor é Walcir 
 

Carrasco: 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Perfil fake do personagem Félix (novela Amor à Vida) 
 

 
 
 

As redes sociais estão repletas de perfis fakes inventados pelo público que, em geral, 

observa o delineamento do personagem na novela, para criar paródias na internet, como o 

“Félix Bixa Má”. Para Alex Primo (2010), essas ações criativas, baseadas em narrativas 

transmídias, podem ser vistas por dois ângulos: o da autonomia participativa, mostrado no 

decorrer do texto, e o pelo efeito de cooptação, caracterizado pelo trabalho gratuito da 

audiência  em  promover  produtos  da  indústria  midiática.  De  acordo  com  o  autor  essa 

“indústria aprendeu  a aproveitar-se da força de trabalho  de fãs e do  mercado  ávido  por 

produtos transmidiáticos” (PRIMO, 2010, p. 29). 

 

De fato, esses dois fatores estão implicados na relação do público com as narrativas 

das empresas de comunicação. É óbvio que a expansão de narrativas para outras mídias é 

fundamentada na lógica lucrativa, no entanto, as criações paralelas advindas do público não 

são feitas em função desse objetivo, mesmo que esse seja um efeito indireto. As motivações 

que constroem uma audiência em torno de determinado produto midiático, são inúmeras, 

heterogêneas e perpassam por processos de identificação, rejeição, recriação, entre outros,que 

fogem ao controle da instância de produção. 
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Os blogs de personagens, por exemplo, certamente significam para a emissora 

ampliação de audiência e lucro, a partir de extensão das narrativas televisivas para o 

ciberespaço. De um ponto de vista não mercadológico, a participação do público, nesses 

ambientes virtuais pode significar identificação com diferentes elementos da narrativa 

(personagem, trama etc.), consumo de teledramaturgia de forma interativa, bem como uma 

socialidade entre real e ficcional. Discutiremos estes pontos de forma ampliada no próximo 

capítulo. 
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2   A INTERAÇÃO ENTRE REAL E FICCIONAL NA TELEDRAMATURGIA 

 
 

 
2.1. O MERCHANDISING SOCIAL COMO ELO ENTRE REAL E FICCIONAL 

 
 

 
As telenovelas sempre mantiveram uma aproximação dialógica com a realidade. É 

comum nos depararmos com as representações de comportamentos, discussão dos temas 

polêmicos e as estratégias de merchandising social projetados nos enredos da teledramaturgia. 

Apesar de se nortearem pela ficcionalidade, as telenovelas operam com elementos da vida real 

em suas estruturas narrativas. Mesmo assim, novelas e minisséries são gêneros televisivos que 

narram histórias que não estão subordinadas à complexidade do “mundo real”, ou seja, não 

tem o compromisso de ser verossímil. Embora as noções de “real” e ficcional sejam, na 

verdade, construções  abstratas, podemos aceitar, com Muniz Sodré, que o real é da ordem do 

vivido: 

 
 

aquilo que nos habituamos a chamar de real, seja em nível coletivo ou 

individual, é “uma realidade” ou “o vivido” ou ainda o “atual”, portanto o 

real  enquanto  estrutura  possibilitada  por  nossa  experiência  de  tempo  e 

espaço ou construção simbólica operada pela cultura. (SODRÉ, 2002, p. 

141-142) 
 
 

Já o ficcional pertence ao campo da criação artística, da interpretação de roteiros, da 

simulação de realidades. A ficção se apresenta ao público através de produtos de arte e 

entretenimento, como filmes, livros, novelas, que (re)criam realidades em suas narrativas. 

Não estamos, com isso, demarcando uma separação rígida entre “mundo real” e mundo 

ficcional, pois, compreendemos que “não existe, a rigor ficção „pura‟, exilada de referências 

do real palpável. Nenhuma realização  ficcional está, com efeito, totalmente desligada de 

alguns parâmetros que conhecemos como realidade” (BULHÕES, 2009, p. 22). Desse modo, 

para avançarmos à discussão sobre a interação entre o real e o ficcional nos blogs de 

personagens, é importante sairmos do relativismo filosófico que permeia este tema há séculos 

e apreciarmos não o antagonismo de mundos, mas o seu dualismo. Para tanto, nos apoiamos 

em Jost (2004, p. 111), que considera a “dualidade dos mundos”: 
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uma  espécie  de  condição  transcendental  à  compreensão  da  ficção  [...] 

quando está na ficção, o receptor deve saber que as respostas só poderão ser 

encontradas nesse mundo intencionalmente inventado para ele e que tanto as 

contradições eventuais como as lacunas permanecerão para sempre como 

tais, enquanto um novo mundo ficcional não trouxer as soluções para elas. 
 

 
 

Portanto, mesmo com a extensão das telenovelas para o ciberespaço e a hibridização 

entre realidade e ficção – resultante da interação público-personagem nos blogs – para nós, o 

público-internauta interage, virtualmente, com personagens oriundos de um mundo fictício, 

ou seja, pertencentes a um contexto distinto da vida do internauta. Na mesma linha de 

raciocínio, Thompson define o caráter ficcional de uma obra televisiva como “uma história 

inteiramente inventada e representada por indivíduos que sabem que estão representando e 

que são percebidos pelos receptores distantes da mesma forma” (THOMPSON, 2009, p. 99). 

 

A estreita  relação  da teledramaturgia  com a  realidade  não  surgiu  com as  mídias 

digitais.  É  possível  notar  nas  narrativas  das  telenovelas,  por  exemplo,  a  tentativa  de 

reprodução da realidade empírica. Inclusive, o sucesso do gênero junto ao público se deve, 

como dissemos anteriormente, a inúmeros fatores, entre eles, está a criação de vínculos entre 

o conteúdo fictício e a vida real dos telespectadores. Por outro lado, é preciso reconhecer que 

a vida real também influencia a construção dessas narrativas, gerando um processo de 

identificação por parte da audiência que se vê representada na tela. Wolton (1990, p. 163) 

reforça essa tese, quando afirma que “não é só a realidade que inspira as novelas; são também 

as  novelas  que  influenciam  a  realidade  por  uma  espécie  de  ida  e  volta  entre  ficção  e 

realidade”. Uma das estratégias mais utilizadas pelos autores para criar tal vínculo, é o 

merchandising social. 

 

Autores como Glória Perez e Manoel Carlos, ambos da Rede Globo, costumam inserir, 

em suas novelas, questões sociais contextualizadas com a ficção. Um exemplo emblemático 

foi a novela Páginas da Vida (2006-2007), de Manoel Carlos. Esta trama abordou vários 

temas polêmicos, como Síndrome de Down, HIV e homossexualidade, que serviram de mote 

para a direção alocar depoimentos de superação de pessoas do mundo real, no final de cada 

capítulo. 

 

A questão da superação foi, mais uma vez, o assunto principal da novela Viver a Vida 

(2009-2010), do mesmo autor. A abordagem girou em torno das dificuldades da tetraplegia. 

Glória Perez, também abordou um tema de importância social em Caminhos da índia (2010), 
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a questão do bullying. Entretanto, as abordagens temáticas dessas novelas não se restringiram 

à ambiência televisiva, elas se estenderam para o Blog do Indra, respectivamente. 

 

A extensão desses personagens para a blogosfera promoveu principalmente uma 

interatividade atípica entre o ficcional e o real, pois os blogs se tornaram espaços de 

compartilhamento do cotidiano dos personagens e o público, por sua vez, adentrou na fantasia 

participando ativamente desse cotidiano como se ele fosse real. Nesse contexto, a ferramenta 

passou a ser usado pelos internautas como uma espécie de “porta” para mundo ficcional. Essa 

nova forma de interagir com a ficção se sustenta no pressuposto de Cristina Costa, quando 

esta autora afirma que 

 
 

 
O  desenvolvimento  e  a  aceitação  da  ficcionalidade  que  acontece  na 

sociedade midiática moderna, somados à relação cada vez mais mediada a 

que se sujeitam as pessoas, deram à sociedade um caráter espetacular, que 

torna cada vez mais indefinidos os limites entre ficção e realidade. (COSTA, 

2002, p. 150) 
 
 

 
Desse modo, admitimos que este blog se instituiu, também, num ambiente de 

socialidade,  na  perspectiva  maffesoliniana.  Michel  Maffesoli,  em  várias  de  suas  obras, 

defende que as sociedades pós-modernas se caracterizam pelo tribalismo, presenteísmo e pela 

ética da estética. Em outras palavras, as sociedades se constituem por agrupamentos coletivos, 

pelo culto ao presente e pelo compartilhamento de emoções e sensações. A partir de Lemos 

(2008) compreendemos que estas noções resumem, em linhas gerais, o sentido de socialidade. 

Exploraremos este ponto no tópico subsequente. 

 
 

 
2.2 OS BLOGS COMO ESPAÇOS DE SOCIALIDADE 

 

 
 

2.2.1 Características gerais dos blogs 
 

 
 

A escrita sobre si mesmo remete ao século XIX, em meio a um contexto histórico no 

qual a separação entre o que era público e privado era bem demarcada. De acordo com Paula 

Sibilia (2008), tanto a escrita, quanto a leitura – destinada a poucos –, eram práticas de 

reclusão. 
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No século XXI, era da visibilidade, e de acesso a aparatos tecnológicos que 

proporcionam difusões e compartilhamento de imagens e conteúdos em larga escala, a escrita 

de si passa a ser orientada para “o olhar alheio” (SIBILIA, 2008, p. 23). É nesse cenário que 

os blogs surgem. 

Os weblogs ou simplesmente, blogs,passaram a ganhar força, em termos de 

popularidade no Brasil, no início dos anos 2000, como uma espécie de diário na internet. 

Embora o uso desta ferramenta tenha adquirido novas funções comunicativas, para os 

interesses desta pesquisa, nos ateremos à categoria dos blogs pessoais. 

 

Geralmente sem fins mercadológicos, a finalidade deste tipo de blog é compartilhar 

com um público conhecido e/ou anônimo, relatos cotidianos, opiniões sobre temas gerais, 

intimidades etc. Os blogs pessoais surgiram como um espaço de livre expressão no qual o 

blogueiro (o autor do diário) pode expor seus pensamentos sem inibições ou autocensuras 

existentes na interação face a face. Ao mesmo tempo  essas ferramentas atendem ao principio 

de visibilidade caracterizado por “um relacionamento via dupla entre um autor disposto a 

contar sua vida íntima [entre outros assuntos] a um público que se propõe a ler sobre ela e 

comentá-la” (SCHITTINE, 2004, p. 16). 

 

Por se tratar de uma interação mediada, os blogs também são espaços de projeções 

identitárias: 

 

 
 

[...] a narrativa de si é uma construção subjetiva que, ao selecionar fatos e 

costurar histórias, cria uma representação do que chamamos de “identidade”. 

O  quanto  essa  representação  está  ligada  a  realidade  nem  sempre  faz 

diferença, sobretudo no ambiente virtual [...] o blog se apresenta como uma 

possibilidade de criação de personas, identidades paralelas e alternativas, 

decorrentes das formas narrativas de si mesmo. (MARTINO, 2010, p. 181) 
 

 
 

No caso de “blogs pessoais” de personagens, as “identidades” já são representações, 

tendo em vista que elas só existem em um contexto ficcional. Mesmo assim, essas entidades 

ficcionais estão ligadas de alguma forma a realidade pelo enredo e narrativa, que em geral 

tentam ser verossímeis. Falaremos disso, adiante. 

 

Em sintonia com o pensamento de Martino (2010), Raquel Recuero afirma que no 

ciberespaço “devido à ausência de informações que geralmente permeiam a comunicação face 

a face, as pessoas são julgadas e percebidas por suas palavras” (RECUERO, 2009, p. 270). 

Nesse sentido, é importante lembrar que nos blogs, assim como em qualquer modalidade de 

comunicação, as narrativas são criadas em função de um determinado perfil de receptor: os 
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seus saberes, interesses etc. enfim, um destinatário-ideal (CHARAUDEAU, 2006). Como 

neste trabalho estamos tratando de blogs de personagens, o destinatário-ideal seria aquele que 

acompanha a telenovela e comenta as postagens no blog. 

 
 

 
2.2.2 A socialidade como instrumento de análise de blogs 

 
 
 
 

As redes sociais, blogs e comunidades virtuais de diversas naturezas, são espaços em 

que as narrativas possibilitam não só a construção de identidades, como a formação de laços 

sociais constituídos por afinidades e interesses comuns. É a socialidade inerente às práticas de 

interação. Para entendermos esta noção recorremos aos estudos de Michel Maffesoli. O 

sociólogo estuda a sociedade contemporânea por uma ótica Compreensiva, isto é, atribuindo 

relevância aos fatos e acontecimentos em si, como eles se apresentam. Daí a importância 

desta corrente teórica para os estudos do cotidiano que dão ênfase ao presente, ao banal 

(presenteísmo). Para o autor, a centralidade da vida não está nas práticas utilitaristas e 

racionais, típicas da Modernidade, mas sim na religação, no estar-junto, nos momentos e na 

experiência compartilhada: “a partilha do sentimento é o verdadeiro cimento social” 

(MAFFESOLI, 2010, p. 87). 

 

Os blogs podem ser analisados sob as perspectivas acima. A primeira delas: essas 

plataformas de interação só se constituem enquanto tais se houver o principio de 

compartilhamento entre blogueiro e leitor, de acordo com Maffesoli: 

 
 

 
As mensagens por computador, as redes sexuais, as diversas solidariedades, 

os encontros esportivos e musicais são todos indícios de um ethos em 

formação. É isso que se delimita esse novo espírito do tempo que podemos 

chamar de socialidade. (MAFFESOLI, 2010, p. 128) 
 
 

 
No sentido de socialidade está implícito o da ética da estética: as emoções e afetos 

partilhados. Este tipo de interação ocorre em tribos que se identificam de alguma forma. 

Aliás,  Lemos  (2008),  estudioso  de  Maffesoli,  esclarece  que  o  indivíduo  contemporâneo 

transita por diversas tribos: religiosas, esportivas, tecnológicas etc. Para este autor, as ideias 

expostas resumem em linhas gerais a noção de socialidade. Outra perspectiva que nos permite 

vislumbrar a possibilidade de analisar a socialidade em blogs de personagens, reside no fato 

de que 
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[...] a socialidade escapa cada vez mais ao utilitarismo, que foi o estilo da 

modernidade [...] na verdade, observa-se uma conjunção sempre maior entre 

o sonho e a realidade. Esta imbricação estreita constitui essa sociedade 

complexa em que todos os elementos interagem uns com os outros. 

(MAFFESOLI, 2009, p. 73) 
 
 

 
A reflexão acima nos permite fazer uma analogia com o nosso estudo. Pois os 

internautas buscam se aproximar de um personagem de ficção televisiva, através do blog. 

Uma espécie de “conjunção” entre o real e o ficcional, desprovida de amarras utilitaristas e 

racionalistas. Nesta direção, recorremos a Paiva  (2010, p. 39) para argumentar que: 

 
 

 
no contexto das mídias, a estética, como uma faculdade de compreensão do 

mundo por meio de critérios não apenas intelectivos e racionais, mas pelo 

viés dos afetos, sentimentos e sensações, pode nortear uma experiência 

cultural”. 
 
 
 

Em síntese, analisaremos os blogs a partir das noções de ética da estética, do 

tribalismo e do presenteísmo. Mostraremos que a convergência entre o real e o ficcional 

resulta dessas três características “societais”. 
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3 DIRETRIZES  METODOLÓGICAS 

 
 
 

Nossa pesquisa será de natureza qualitativa e interpretativa, uma vez que não 

trabalharemos com quantificações e sim com dados discursivos que evidenciem como as 

formas de interação e a socialidade entre personagens e internautas, nos blogs selecionados 

promovem uma convergência entre o real e o ficcional. 

 

Como unidade de análise, selecionamos o Blog do Indra, da novela Caminho das 

Índias (REDE GLOBO, 2009). A escolha desse “diário virtual” se justifica pela sua 

peculiaridade e repercussão social: O Blog do Indra (personagem do ator André Arteche) foi 

o primeiro personagem a adentrar no mundo virtual e tem como temáticas principais a cultura 

indiana e o bullying.  Portanto, o blog foi usado no contexto das respectivas telenovelas como 

uma narrativa transmídia e uma promessa de interação com o público. 

 

Metodologicamente nossa análise se dará em duas etapas. Na primeira analisaremos os 

blogs das novelas pelo viés do “contrato de comunicação”. Esse conceito de foi elaborado por 

Charaudeau (2006) para explicar as condições e restrições das trocas sociais dos indivíduos 

em situação de comunicação. 

 

Para  o  autor,  o  contrato  é  constituído  por  dados  externos  e  dados  internos.  Os 

primeiros dizem respeito às condições de identidade (quem se dirige a quem), de finalidade 

(em que se baseia essa troca, os efeitos visados), de propósito (os universos de discursos 

tematizados) e de dispositivo (as circunstâncias materiais). Os segundos se referem aos 

aspectos linguísticos e discursivos, “o como dizer”, num ato de comunicação. São os espaços 

de locução (a tomada da palavra em função da imagem de si e do seu interlocutor), o espaço 

de relação (que tipo laço se constrói tomando como base a imagem de si do outro) e espaço 

de tematização (as posições tomadas pelos sujeitos em relação ao que está sendo falado: 

aceitando-o, propondo outro etc.). 

 

A opção metodológica vigente nesta primeira etapa se justifica pelo fato de estarmos 

tratando de uma situação de comunicação “atípica” entre um integrante de narrativas 

ficcionalizadas e internautas do mundo real. Considerando este aspecto, o contrato de 

comunicação vai ao encontro da problemática da convergência entre o real e o ficcional, pois 

“a noção de contrato pressupõe que indivíduos pertencentes a um mesmo corpo de práticas 

sociais estejam suscetíveis de chegar a um acordo sobre as representações linguageiras dessas 

práticas sociais” (CHARAUDEAU, 2012, p. 56). Assim, devido à peculiaridade da interação 
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no ambiente virtual, entendemos que, simbolicamente, existe nos blog do personagem da 

telenovela um contrato entre interagente da ficção e do mundo real pautado por uma aceitação 

do público em interagir com este personagem como se este fosse uma pessoa do mundo 

presencial. 

 

Além do fator simbólico mencionado, a configuração do contrato está ancorada, ainda, 

no reconhecimento mútuo dos interesses de seus participantes e do universo temático em 

questão: a emissora de TV que oferece ao público um produto interativo voltado para a 

audiência de telenovela, mas experimentando outra mídia; e o público familiarizado com a 

narrativa dos folhetins na TV e que adere a esta nova forma de consumo de ficção na qual ele 

passa a produzir conteúdo também. 

 

Assim, a partir dos dados externos do contrato, a análise do blog focalizará: a 

identidade do personagem, através dos elementos discursivos acionados na sua construção; o 

perfil dos internautas, a partir do feedeback de seus comentários, a finalidade das mensagens 

(os efeitos visados); os propósitos, os temas compartilhados, dentre outros aspectos. 

 

Os dados internos serão analisados após o detalhamento dos dados externos. Nesta 

etapa, já poderemos ter um parâmetro sobre a identidade construída do personagem e dos 

internautas. Com esses dados poderemos compreender também de que forma um identifica o 

outro,  ou  seja,  qual  a  imagem  que  os  responsáveis  pela  atualização  do  blog  têm  dos 

internautas e a forma como estes vêem o personagem, o tipo de relação etc.. 

 

Desse modo, a primeira etapa se propõe a fazer uma análise geral dos blogs, partindo 

de uma exploração dos dados externos e internos do contrato de comunicação, na seguinte 

ordem: 

 
 

 
1.   DADOS EXTERNOS 

 

a)  O  dispositivo:  destacaremos  os  aspectos  tecnointerativos  relevantes  para  a 

interação entre público e personagem, ou seja, “em que ambiente se inscreve o ato 

de comunicação” (CHARAUDEAU, 2006, p. 70); 

b)  A  finalidade:  Aqui  analisaremos  a  finalidade  do  contrato  no  blog  sob  a 

perspectiva   da   instância   de   comunicação,   no   caso,   a   emissora   de   TV, 

considerando, entre outros aspectos, relevância mercadológica do blog para a Rede 

Globo, bem como o  papel do  público  internauta nesse contexto.  Utilizaremos, 
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deste item em diante, o critério de selecionar como amostra, as postagens mais 

comentadas. 

c)  O propósito: observaremos, nas postagens, os temas propostos “pelo personagem” 

e o feedback do público. O intuito é analisar os recortes temáticos relacionados à 

ficção e os que desviam o foco para temas do mundo real; 

d)  A identidade: averiguaremos como são construídas a identidade do personagem 

em seu blog não só a partir de sua auto-definição pessoal, como também através 

das postagens que revelem qual a imagem que ser construir para o público e qual 

imagem é construída destes. 

 
 

2.   DADOS INTERNOS 
 

A interpretação dos dados externos corrobora para o entendimento dos dados internos: 
 

a)  o espaço de locução (ao caracterizarmos as identidades compreenderemos, através 

das postagens, como se dá a tomada da palavra em função das imagens dos 

interagentes); 

b)  o espaço de relação (analisando-se a finalidade, o propósito e as identidades é 

possível estabelecer o tipo de relação instituída nos dispositivos blogs); 

c)  o espaço de tematização (a partir dos temas propostos pelo personagem torna-se 

viável descrever se há aceitação ou rejeição aos mesmos). 

 

 
 

Para explorarmos o contrato adotado como ferramenta teórica de análise, faz-se 

necessário entendê-lo, ainda, como um conceito referente a situações de comunicação 

constituídas de processos de produção e de interpretação entre sujeitos que produzem atos de 

linguagem. A descrição e análise dos dados externos e internos, inevitavelmente nos levariam 

a esta conclusão. Porém, para a compreensão de nossos objetivos é preciso enfatizar 

linguisticamente como são construídos os sujeitos, bem como os seus discursos instituídos no 

contrato dos blogs. 

 

Assim, conforme Charaudeau (2012), todo ato de linguagem resulta de um jogo 

indissociável entre o explícito e o implícito, encenado pelas instâncias de emissão e recepção. 

O primeiro diz respeito à atividade referencial, ou seja, aquilo que é explicitado 

linguisticamente como remissão à realidade; em suma, é a simbolização do que se pretende 

comunicar. Já o segundo se refere à intencionalidade do sujeito falante. 
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Problematizar o que está implícito significa considerar que a linguagem não é 

transparente e, por isso, se quisermos compreender os “possíveis interpretativos” em um 

contrato de comunicação, devemos ir além do foi textualmente emitido. Nesse sentido, são 

imprescindíveis reconhecer as circunstâncias de produção do discurso: seu contexto, quem 

são os sujeitos falantes e os seus saberes, a relação existente entre eles, bem como a ligação 

que estes mantêm face ao que está sendo dito. 

 

Por se tratar de um processo de comunicação assimétrico – tendo em vista que a 

produção e interpretação de enunciados dependem das circunstâncias de produção de discurso 

mencionadas – entendemos com Charaudeau (2012) que os sujeitos de um ato de linguagem 

se encontram em posições mais complexas do que aquela ótica que identifica, a priori, quem 

são o emissor e o receptor de mensagens. O autor parte do princípio de que, num ato de 

linguagem existem um EU sujeito produtor e um TU sujeito-interlocutor que se desdobram da 

seguinte forma: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Charaudeau (2012,  p. 52) 
 

 
 
 

De  modo  específico,  o  que ocorre  é o  desdobramento  dos  protagonistas  de  uma 

situação de comunicação em sujeitos agentes e sujeitos de fala. Os primeiros se encontram no 

espaço externo do gráfico e são os seres sociais produtores de discurso, o sujeito comunicante, 

(EUc) e o sujeito interpretante (TUi). No espaço interno estão os seres de fala que são as 
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imagens de enunciador (EUe) e de destinatário (TUd) instituídas na dinâmica interdiscursiva. 

Para se identificar quem são esses sujeitos no contrato de comunicação é preciso destacar suas 

respectivas atuações em um projeto de fala: 

 

 Sujeito comunicante (EUc): é responsável por iniciar o processo de fala em função 

das circunstâncias de discurso e do tipo de relação instituída com o TU; 

 

 Sujeito enunciador (EUe): é a imagem de enunciador criada pelo EUc que carrega a 

intencionalidade deste último realizada na fala. Por este motivo, de acordo com o autor 

“O EUe é responsável por um certo efeito de discurso produzido sobre o interpretante. 

(CHARAUDEAU, 2012, p. 51) 

 

 Sujeito destinatário (TUd): é o interlocutor ideal fabricado pelo EUc, ou seja, o TUd 

é aquele vislumbrado como passível de assimilar o projeto de intenções de fala do 

EUc . 

 

 Sujeito interpretante (TUi): diferentemente do TUd, o TUi foge ao controle do EUc. 
 

Enquanto aquele é construído para compreender ou agir em conformidade com as 

intencionalidades do comunicante, o TUi faz suas leituras e interpretações de fala de 

acordo com suas experiências pessoais e sua visão particular. Não podemos descartar, 

entretanto,  a  possibilidade  de  haver  identificações  entre  o  TUi    com  a  imagem 

projetada do TUd, pelo EUc. 

 

O entendimento de quem são e como agem os sujeitos de um ato de comunicação nos 

permite abordar posições implícitas dos participantes do jogo interacional do blog, objeto de 

nossa pesquisa Assim, na análise dos dados externos e internos do Blog do Indra 

consideraremos que: 

 

a)  A Rede Globo, a autora da novela e a equipe responsável pelo conteúdo na 

internet são os Sujeitos Comunicantes, ou EUc, pois são as instâncias 

responsáveis pela produção das novelas na TV e na internet. Podemos dizer que é 

a emissora de televisão quem possui um projeto de fala destinado à audiência de 

telenovelas e, para isso, conta com o trabalho de autores especializados neste tipo 

de narrativa e com a Divisão de Comunicação Transmídia, que é a equipe 

responsável  pelo  conteúdo  dos  blogs.  É  importante  ressaltar  que  o  conteúdo 

postado nos blogs dos personagens é resultado das conexões entre os discursos da 

emissora e dos autores, refletidos no produto televisivo, que é quem proporciona a 

transmediação na internet. O papel dos EUc se desenvolve no intuito de fazer 
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chegar ao público um produto televisivo destinado a uma audiência que julgam 

conhecer ou pretendem criar. 

 

b)  Os personagens e a própria novela são os Enunciadores ou EUe que trazem 

consigo implicitamente o projeto de fala da emissora, dos autores das obras e da 

própria ficção difundidos em textos e vídeos nos blogs das novelas. 

 

c)  As postagens publicadas “pelos personagens” serão consideradas como dirigidas 

a um destinatário ideal (TUd). Dessa forma, poderemos explicitar qual a imagem 

de público é construída nas mensagens dos blogs. 

 

d) O sujeito interpretante (TUi): como estamos tratando de um público amplo, 

heterogêneo e virtual, a análise incidirá nos comentários dos internautas, ou seja, 

como eles interpretam as postagens dos “personagem” e o que eles produzem 

como feedeback, se correspondem ou não a imagem idealizada pelos sujeitos 

comunicantes. 

 

Em síntese, nossa análise da interação no blog nesta etapa buscará, a partir dos 

pressupostos teóricos de Patrick Charaudeau e outros referenciais explorados na 

fundamentação teórica, compreender como se dá o processo de comunicação entre sujeitos 

que se encontram, a princípio, em contextos diferentes, o ficcional e o real. Nesse sentido, 

enfatizaremos a complexidade de discursos no blog do personagem que visem simular o 

oposto,  ou  seja,  uma  situação  de  comunicação  em  que  não  existam  diferenças  entre  o 

conteúdo ficcional das telenovelas – incluindo os seus merchandisings sociais – e aqueles 

advindos do mundo dos internautas. Para tanto, a abordagem interpretativa partirá da seguinte 

concepção: 

 
 

 
o sujeito comunicante (EUc, a Rede Globo, autores e equipe dos blogs) 

concebe, organiza e encena suas intenções de forma a produzir (através da 

novela e do personagem, apontados aqui como  os sujeitos  enunciadores, 

EUe) determinados efeitos de persuasão ou de sedução – sobre o sujeito 

interpretante (TUi, o público internauta), para leva-los se identificar – de 

modo consciente ou não – com o sujeito destinatário ideal (TUd) construído 

por EUc. (CHARAUDEAU, 2012, p. 56, grifos nossos) 
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No final desta fase faremos uma discussão de como a interpretação dos dados externos 

e internos e os discursos dos sujeitos constituídos no blog apontam para uma convergência 

entre real e ficcional. 

 

A análise do contrato nos permite avançar no tipo de relação deflagrada nestes 

ambientes interativos, nos quais são compartilhados temas, experiências que revelam 

afinidades “comuns” entre narrativas ficcionais e narrativas do mundo empírico do internauta. 

 

Por isso, na segunda etapa, com o intuito de aprofundar a análise, recorreremos a 

alguns elementos teóricos da sociologia compreensiva de Michel Maffesoli (2009) acerca 

socialidade. Nosso intuito é explicitar formas de socialidade entre personagem e internautas. 

Desse modo, entenderemos o blog como espaços de tribalização, de presenteísmo e da ética 

da estética, noções que resumem, em linhas gerais, o sentido de socialidade. Atentos a essas 

noções seguiremos analisando o compartilhamento de postagens, os temas, os relatos 

cotidianos e as experiências „pessoais‟ dos interagentes. Esta etapa será estruturada em dois 

momentos: 

 

1)  Destacaremos aspectos inerentes ao presenteísmo, e a tribalização existentes no 

blog, ou seja, àquilo que caracterize ênfase aos acontecimentos banais do dia-a-dia 

presente, bem como identificação do público com o personagem; 

 

2) Analisaremos a ética da estética, ou seja, o compartilhamento de emoções nas 

postagens do personagem e o respectivo feedback do público. Assim poderemos 

verificar as formas de socialidade compartilhadas entre os participantes. 



47  
 
 

 
4 TRANSMEDIAÇÃO E CONVERGÊNCIAS ENTRE O REAL E O FICCIONAL 

 
 
 
 

4.1 TRANSMEDIAÇÃO E CONTRATO DE COMUNICAÇÃO NO BLOG DO INDRA 
 

 
 

O contrato de comunicação nos dará suporte para compreender, de modo geral, como 

a narrativa transmediada se configura no blog, destacando narrativas que interajam com o não 

ficcional, e os sentidos produzidos. Para tento, este conceito nos dará suporte para investigar 

de que forma são construídas a identidade do personagem, o perfil identitário do público e a 

dinâmica comunicacional. Desse modo, nesta seção, procederemos a uma investigação 

descritivo-analítica dos dados externos e internos que constituem a interatividade entre 

internautas e o personagem da ficção televisiva. 

 
 

4.1.1 Dados externos 

a)  O dispositivo 

 

O blog  fica hospedado no site da novela e foi atualizado com textos, fotos e vídeos 

durante o período em que a mesma esteve no ar, de 19 de janeiro de 2009 a 11 de setembro do 

mesmo ano. Abaixo, destacamos alguns itens tecnointerativos da página: 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Layout do Blog do Indra. 
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Figura 6. Mecanismo de busca do Blog do Indra. Figura 7. Nuvem de tagsdo Blog do Indra. 
 

 
 
 

 
 

Figura 8. Calendário do Blog do Indra. Figura 9. Sites agregados do Blog do Indra. 
 

 
 
 

 
 

Figura 10. Espaço para comentários do Blog do Indra. 
 
 
 

Observando o layout de apresentação da página, percebemos que ele se assemelha a 

qualquer blog não ficcional. Com exceção do endereço e da logo da Rede Globo, no alto da 

página,  não  há qualquer referência à novela  Caminho das Índias e nem a emissora nos 
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dispositivo blog. Como podemos notar, ele possui links de acesso às fotos, vídeos e um “fale 

comigo” para os internautas entrarem contato com o personagem. 

 

A proposta de interação com a narrativa ficcional pode ser observada, ainda, através 

de dois mecanismos que permitem ao frequentador do ambiente, maior precisão na 

acessibilidade dos conteúdos, como por exemplo,mecanismo de buscas (figura 6), “nuvem" de 

tags (figura 7), calendário de registro de postagens (figura 8), espaço para recomendar outras 

páginas (figura 9) e outro para enviar comentários, principal forma de participação do público 

no blog (figura 10). 

 

Vale ressaltar, com Charaudeau (2006) que o dispositivo não é indiferente ao que 

veicula. Nesse sentido, acrescentemos, então, que cada dispositivo midiático instaura um tipo 

de relação com a sua audiência. No caso do blog da ficção, os sentidos não se encontram 

apenas nas trocas de mensagens postadas, o dispositivo, em si, já traz o significado que 

orienta esta investigação. Trata-se da função que blogs de telenovelas exercem no contrato de 

comunicação, possibilitando ao público a experimentar se sentir atuante no universo ficcional, 

como   se   este   dispositivo   rompesse   a   “fronteira   simbólica”   existente   na   audiência 

relativamente passivo de narrativas ficcionais pela televisão. 

 

No blog em análise, é possível perceber que o EUc, a Rede Globo, construiu um 

espaço em que o dispositivo “apaga” a sua presença comunicativa na página. Para isso, os 

mecanismos existentes no blog simulam uma interação direta com o personagem, como se 

não houvesse mediação da Rede Globo. Desse modo, como a emissora, aparentemente não 

está inclusa neste processo, são os EUe, o personagem Indra e Caminho das Índias que são os 

sujeitos agentes responsáveis pelo seu projeto de fala, através do blog. 

 

Tal projeto expande a narrativa televisiva para a internet adequando-a ao modelo 

interativo desta mídia. Para se ter êxito neste novo ambiente, o EUc faz uso de algumas 

estratégias comunicativas, sendo a principal tornar a experiência dos internautas que 

frequentam o blog mais próxima do universo ficcional e menos diretamente atrelada a 

emissora. Ou seja, é criar um ambiente de interação caracterizado pelo EUe da ficção se 

sobrepondo ao real do EUc, mascarando-o, como veremos adiante. 

 

Vale  ressaltar  que  de  acordo  com  Charaudeau  (2006,  p.  104),  “todo  ato  de 

comunicação se realiza num determinado ambiente [...] que impõe restrições para a realização 

desse ato”. No nosso objeto de análise, as restrições são decorrentes da assincronia do ato de 

comunicação nos blogs. Diferentemente da comunicação face-a-face em que os indivíduos se 
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encontram no mesmo espaço e tempo ou da interação em tempo real, através de chats de 

conversação, nos blogs, sejam eles pertencentes à ficção ou não, a int eração se dá por meio de 

estímulo e resposta em contextos espaços-temporais distintos. Isso se deve a dois fatores: 

 

Em primeiro lugar, essas plataformas são, em geral, elaboradas para funcionar como 

dispositivo de compartilhamento e divulgação de ideias. E a interação nessas páginas surge no 

rastro do que seus autores postam, porém, “nos blogs não há copresença de interlocutores e 

coincidência de tempo ao longo dos turnos da conversa” (CONSONI, 2013, p. 112). Por não 

haver copresença entre os participantes, também não há sincronia entre a postagem e o acesso 

a mesma. Os dispositivos de interação, expostos acima – os mecanismos de busca, tags, 

calendário  – servem como  opção de guia a conteúdos pertencentes à novelapostados em 

tempo distinto ao acesso. 

 

O segundo fator diz respeito a forma de interação com os autores possibilitada pelo 

espaço para comentários ou através do email “fale comigo”, ambos disponíveis na própria 

página.  Ao  contrário  do  que ocorre nas comunicações  face-a-  face ou  em tempo  real – 

situações nas quais não existe controle sobre o que é dito pelo interlocutor – a falta de 

sincronicidade permite ao dono do blog ignorar um e-mail recebido e, principalmente,agir 

como moderador sobre o que as pessoas postam como resposta a seus textos. 

 

.  Uma  das  estratégias  do  EUc  para  conseguir  popularidade  do  seu  produto  foi 

inaugurar um canal de comunicação direto entre TUi, os internautas e o EUe, Indra. Dessa 

forma, “Indra” abre um espaço em seu diário virtual para que os seus leitores enviassem 

perguntas que seriam respondidas posteriormente através de vídeo postado na própria página, 

como podemos observar na figura 11: 
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Figura 11. Indra responde aos internautas. 
 

 
 
 

 
 

Figura 12. Comentários dos internautas. 
 

 
 
 

O blog, enquanto dispositivo de interação com o público, estava atrelado à narrativa 

televisiva como uma espécie de transmediação da novela para à internet. Porém, a interação, 

na forma mencionada acima (figura 12), dá indícios de que essa expansão significou mais que 

transição de conteúdos entre mídias. Ao conversar diretamente com o público, o personagem 

“rompe a fronteira” entre a narrativa ficcional, àquela imbricada com as interrelações do 

personagem na trama televisiva, e o mundo real. E a transmediação se realiza, na medida em 
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que o conteúdo ficcional se funde ou se complementa no blog com narrativas e 

questionamentos dos internautas dirigidas ao personagem. Outro indicativo desta premissa 

pode ser visto no espaço destinado à recomendação dos sites como Bites, Brogui e Kibeloco 

(figura 9) todos existentes no mundo real, ou seja, independentes da novela Caminhos da 

índia. A análise dos outros elementos dos “dados do contrato” aprofundará estas perspectivas. 

 
 

 
b)  A finalidade 

 
 
 
 

Ao tratar da finalidade do contrato de comunicação das instâncias midiáticas, 

Charaudeau (2006, p. 86) afirma que o mesmo 

 

 
 

se acha numa tensão entre duas visadas [...] cada uma delas com uma lógica 

particular: uma visada de fazer saber, ou visada de informação propriamente 

dita, [...] e uma visada de fazer sentir, ou visada de captação, que tende a 

produzir um objeto de consumo segundo uma lógica comercial: captar as 

massas para sobreviver à concorrência. 
 

 
 

Apesar de o autor não abordar as „novas mídias‟ em seu contrato, e direcionar seu 

enfoque para o jornalismo, suas reflexões nos possibilitam analisar o blog em questão sob a 

ótica do fazer saber e do fazer sentir. Entretanto, em vez de tensão, existe conciliação 

mercadológica entre ambos. No caso do fazer saber, a finalidade do EUc, a Rede Globo é 

promover e divulgar a narrativa televisiva na internet. É conquistar o público internauta, ao 

mesmo tempo em que chama a sua atenção para a televisão, ou seja, trata-se também de 

sobreviver à concorrência da internet, fazendo uso da mesma. O fazer sentir, por sua vez, são 

as estratégias usadas para a criação  de um produto  midiático  capaz de atrair  esse  novo 

público. 

 

Para entender como essas estratégias estão presentes na finalidade do contrato de 

comunicação do blog, especificaremos os sentidos do fazer-saber e do fazer-sentir no campo 

jornalístico. Como o jornalismo trabalha com a divulgação de fatos da vida social, sua práxis 

requer um mínimo de credibilidade por parte da audiência. Logo o fazer saber, desta profissão 

está relacionado a um ideal de verdade, como se existisse um mundo em si, independente, que 

só precisava ser narrado pelos profissionais de imprensa. Em outras palavras, o ideal de 

verdade se sobrepõe socialmente ao que de fato ocorre no jornalismo, que são representações 

linguageiras de mundo, reconstruções de fatos para uma determinada audiência. Já o fazer 
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sentir significa que não basta informar, levar a “verdade” é preciso seduzir, mas sem perder a 

credibilidade. Do contrário perde-se público para a concorrência. 

 

Redirecionando estas reflexões para a nossa análise, a finalidade do contrato no Blog 

do Indra, proposto pelo EUc, se apoia em dois polos complementares: 

 
 

 
a fabricação de uma imagem de real como lugar de uma verdade exterior ao 

sujeito e que teria força de lei; a fabricação de uma imagem de ficção como 

lugar de identificação do sujeito com um outro, imagem esta que constitui de 

projeção do imaginário desse sujeito. (CHARAUDEAU, 2012, p. 57) 
 
 

 
Trata-se do jogo da convergência entre o ficcional e o real se desenhando. Ou seja, 

embora estejamos falando de uma narrativa de telenovela, o fazer saber requer que o EUc 

construa uma situação de comunicação verossímil,uma “imagem de real” no que se refere a 

interação entre público e personagem. E essa interação do ponto de vista do TUi, o público, 

focada no “universo pessoal” de Indra na rede, passa a ser, simbolicamente, uma “verdade à 

parte”. Assim, promovida a interação, aberto o canal, o fazer sentir significa fazer da trama de 

ficção no blog, um espaço passível de identificações de sujeitos, em que o EUc projeta, desse 

modo, um destinatário ideal que se reconheça de alguma forma com EUe, Indra. As postagens 

a seguir demonstram como a finalidade do contrato no blog se sustenta nesses dois pólos 

estratégicos: 
 
 
 
 

 
 

Figura 13. Post  do personagem 
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Figura 14. Comentário de internauta 
 

 
 

 
 

Figura 15. Comentário de internauta. 
 
 
 

A partir das figuras 13, 14 e 15 podemos observar a presença das duas lógicas da 

finalidade do contrato no blog. O post “Desabafo (figura 13)” trata de fazer saber ao público 

internauta os últimos acontecimentos da trajetória do personagem na trama televisiva. Para 

isso, o EUe, Indra narra, em seu diário virtual,as perseguições sofridas na escola por um grupo 

de alunos. É importante dizer que o EUe está falando aqui pelo EUc, a Rede Globo, que 

aderiu, à época, a discussão do bullying em vários programas, tanto do gênero entretenimento, 

a exemplo do Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman, como em reportagens de 

telejornais da emissora. Também corroborou com este momento, o fato de a autora Glória 

Perez costumar trazer para as suas tramas, temáticas sociais que estão em evidência. Em 

Caminho das Índias, este tema se insere na narrativa como merchandising social. Assim, a 

campanha de conscientização pública sobre o tema é feita com elementos da narrativa 

ficcional. 



55  
 
 

 
No contexto da telenovela o bullying ocorre pelo fato de o personagem Indra ser um 

indiano radicado no Brasil, Rio de Janeiro, e ter outros hábitos culturais diferentes dos 

brasileiros de sua sala de aula. Na ambiência do blog, os compartilhamentos de textos do 

personagem tem o efeito de provocar a interação do público sobre o fato narrado.Desse modo, 

podemos perceber na fala do personagem EUe uma tentativa de causar empatia com o público 

destinatário TUd que frequenta o seu blog. Assim, Indra se coloca, de antemão, como vítima 

de um aluno provocador: “Eu fico na minha, não ultrapasso a marca dele, mas adianta? É 

aporrinhação todo dia”. 

 

Eis, então, a lógica do fazer sentir, se realizando na identificação dos sujeitos 

interpretantes TUi, os internautas, com o destinatário idealizado TUd na postagem, ou seja, 

que vivenciam situações semelhantes em seu cotidiano, com a realidade apresentada na ficção 

e experimentada pelo personagem Indra. Os comentários das internautas nas figuras 14 e 15, 

reproduzidas abaixo, evidenciam isto: 

 
 

 
Boa – tarde ,Indra ! 

 

Eu também já sofri muito com bullying na escola . 
 

Quando eu tinha quinze anos,eu era gordinha e como tinha problemas hormonais, era 

masculinizada também. No dia do amigo secreto minhas colegas me deram uma cueca suja 

com a palavra sapatão escrita em letras garrafais. Dez anos depois: a menina que bolou a 

brincadeira acabou suicidando-se, as outras casaram cedo e viraram donas – de – casa 

provincianas. Enquanto eu consegui uma vida melhor. (figura 14) 
 
 
 

11 fevereiro, 2009 as 17:20 
 

Nossa! Que triste o que lhe acontece mas nao se sinta mao[sic], não é o único. Como muita 

gente aqui tem dito, sempre esse tipo de pessoas acabam [sic] se dando muito mal, eu já passei 

por muita cosa horrível quando foi [sic] estudante mas na verdade toda essa gente que faz tua 

vida difícil é porque eles não são  felizes também. Muita da gente que me fez a vida difícil se 

deu mal e eu estou trabalhando bem, tou bem posicionada, tenho um bom marido, tou contente 

da vida! É melhor mesmo não se importar desse cara, pode denunciar mas com certeza é seu 

cérebro o que vai fazer você superar tudo no futuro. Você e uma linda pessoa e com certeza 

vai acabar dando tudo certo na tua vida. Não perca a fé! 
 

Faca um esforço pra suportar esses anos do colégio e pronto vai sair adiante na faculdade, com 

certeza. (figura 15) 
 
 
 

Os comentários acima mostram que o drama ficcional de Indra, na novela Caminhos 

da Índia, serviu de mote para que internautas não só relatassem suas experiências escolares de 

bullying, como também que deixassem mensagem de apoio e de superação ao personagem. 



56  
 
 

 
Este tipo de abstração (consciente ou não), por parte do público – presente na solidariedade ao 

conteúdo ficcional – revela como a relação dos indivíduos com a ficção e também com o 

próprio real vem se alterando com a extensão das telenovelas para a interatividade inerente a 

internet. 

 

Nesse sentido, é como se as internautas pertencessem ao mesmo universo de Indra, ou 

o inverso, como se o personagem fosse alguém muito próximo de suas relações do mundo 

real. Desse modo, podemos dizer que o Blog do Indra vai além da função do fazer saber a 

narrativa da novela. Ao se constituir um espaço em que personagem e público se encontram 

no mesmo plano interacional, o blog estimula o fazer sentir, que pôde ser constatado através 

do surgimento de narrativas não ficcionais advindas de internautas, como vimos acima. 

 
 

 
c)  O propósito 

 
 

 
O   propósito   diz   respeito   aos   recortes  temáticos   que   constituem  um  ato   de 

comunicação. Em outros termos, o propósito diz respeito ao que está sendo proposto como 

notícia, conversa, debate etc. De acordo com Charaudeau (2006, p. 69-71): 

 
 

 
o propósito se define através da resposta à pergunta: “do que se trata?”. 
Corresponde  ao  universo  de  discurso  dominante  ao  qual  a  troca  deve 

reportar-se, uma espécie de macro-tema (o que não impede que se 

acrescentem em seguida outros temas e subtemas), o qual deve ser admitido 

antecipadamente pelos parceiros envolvidos, sob pena de atuarem “fora de 

propósito”. 
 

 
 

O macro-tema que dá origem ao Blog do Indra é, como se sabe, a novela Caminho das 

Índias – no que se refere ao personagem, especificamente, temos a temática do bullying como 

principal condutor do seu núcleo, na novela –, pois o blog em questão só existe em função 

dessa narrativa televisiva. Portanto, as trocas comunicativas nesse espaço, em tese, girariam 

sempre em torno do universo ficcional exibido na televisão, como podemos observar nas 

postagens da figura 14: 
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Figura 16. Exemplo de “macro-tema” do Blog do Indra. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’ 
 

Figura 17. Comentário de internauta. 
 
 
 

 
 

Figura 18. Postagem do personagem Indra. 
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Figura 19. Comentário de internauta. 
 
 
 

 
 

Figura 20. Comentário de internauta. 
 
 
 

A postagem intitulada “Confusão” (figura 16) e “...tem imagens que não precisa nem 

comentar (figuras 17)” explicitam novamente o bullying e a delinquência juvenil. Devido a 

atualidade e repercussão do tema, o EUc segue investindo no drama vivido por Indra na TV e, 

no blog, as narrativas assumem um teor confessional, já que se trata do diário pessoal do 

personagem. Observa-se, novamente, nas falas do EUe uma idealização de um TUd que 

perceba como o bullying se caracteriza pela humilhação, violência e covardia. Como se trata 

de um merchandising social existe uma tentativa de, através dos relatos de abusos sofridos 

por Indra, educar o destinatário: 

 
 

 
Ontem teve confusão. Eu atava aqui do lado de casa, tranquilo, e bati de frente com a gang do 

Zeca. Eu na minha e os babacas ali, procurando uma briga em qualquer lugar. Quando me 

viram...ah...claro que foi encrenca. Era uma galera imensa e eu tava sozinho! [...] (figura 16) 
 
 

 
É preciso ressaltar que o propósito não diz respeito apenas ao macrotema, mas como 

ele é relatado, quais sentidos lhes são atribuídos. Assim “o mundo objeto é construído em 

objeto-sentido, o propósito, objeto de compartilhamento do ato de comunicação” 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 94). No caso dos muitos relatos do diário de Indra, vários deles 

puderam ser constatados pelo telespectador de forma “onisciente” quando os acontecimentos 

relatados foram ao ar na exibição telenovela. Ou seja, o público pôde observar pela televisão o 
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desenvolvimento da trama. Depois, o público pôde conferir no blog as narrativas acontecidas. 

Mas não estamos falando aqui de conferir a sequência de fatos, a “verdade” deles transposta 

para o blog,e sim que o público pôde percebê-los por outro ângulo, dessa vez, elaborado para 

a ótica do confessional do personagem. Assim, quando o EUe, Indra diz que estava sozinho 

quando foi atacado por uma “galera imensa”, por mais que o telespectador tenha assistido na 

TV, a narrativa aqui é redimensionada para a perspectiva do EUe com outros elementos 

discursivos e persuasivos que reforçam a ideia da covardia do bullying para o público. 

 

No comentário referente à “Confusão”, o internauta reconhece a importância de se 

debater o assunto na novela e aproveita para criticar a possibilidade de o delinquente Zeca 

(Duda Nagle) “se dar bem” no final da trama. É interessante perceber que o TUi, o internauta, 

em um primeiro momento não busca interagir diretamente com sujeito ficcional,Indra. Ele faz 

uso do discurso indireto dirigido para o EUc, a autora, responsável pela trajetória da narrativa 

ficcional na televisão: “[...] o pior será ver que a autora vai fazer com que o personagem se dê 

bem no final, e na minha opinião acho errado de + + +” (figura 17) 

 

Neste caso, o TUi estaria agindo “fora de propósito”, mas não em relação ao macro- 

tema, e sim a forma de interação à margem do que contrato de comunicação no blog “prever”, 

que são trocas comunicativas entre interagentes do “mundo real", o TUi e o personagem, o 

EUe, ou seja, sem a mediação explícita do EUc. Porém, em seguida, a internauta se dirige, 

também  de  forma  indireta,  dessa  vez  ao  EUe,  Indra,  o  aconselhando  a  ficar  longe  de 

confusões: “Portanto [Indra] é sempre bom ficar bem longe dessas briguinhas”. (figura 17) 

 

Já sobre o segundo post (figura 18), o que mostra um vídeo de uma briga, a internauta 

quer saber do EUe, Indra, os próximos rumos da trama, questionando se Zeca, o seu 

perseguidor (personagem do ator Duda Nagle) sofrerá um tiro que o deixará em uma cadeira 

de  rodas  (figura  18).  Neste  caso,  o  TUi  se  dirige  ao  EUe,  como  se  ele  fosse  o  EUc, 

responsável pelo desenrolar da narrativa ficcional e não um dos personagens. Esse comentário 

demonstra certa “confusão” entre estar, ou não, em sintonia com o contrato de comunicação. 

Por um lado, o internauta se dirige ao personagem, sugerindo uma aceitação do contrato, por 

outro, se coloca como um telespectador comum interessado em saber do autor os próximos 

acontecimentos da trama, porém, figurativamente a pergunta é feita a um personagem e não 

autora de Caminho das Índias. 
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Portanto, são comentários em sintonia com a proposta temática da postagem de Indra. 

Contudo, de certa forma, esses internautas deixaram de lado a interação real-ficcional para 

comentar a postagem de um ponto de vista menos imersivo na trama, preferindo comentá-la, 

de fora, como um telespectador racional curioso para saber os próximos passos da novela. 

 

No que se refere a agir  “fora de propósito” em relação  ao  macro-tema, temos o 

exemplo da figura 20. A internauta que se identifica como “Bonita da Lapa” preferiu fazer 

propaganda de seu blog pessoal, a comentar a novela. Assim como este, existem outros 

comentários “que atuam fora de propósito” em relação às postagens e mesmo assim são 

admitidos pelo moderador. Isso faz com que o Blog do Indra crie a ilusão de um espaço sem 

restrições no qual cada internauta pode agir livremente, inclusive propondo temas alheios a 

narrativa ficcional. 

 

Por outro lado, não é só o público que “desvia” vez por outra do universo temático 

exibido na novela. O “próprio Indra” costumava ampliar este universo através da postagem de 

vídeos e textos de temas da realidade, mas sempre os associando com o universo ficcional de 

Caminho das Índias, como podemos ver na sequência abaixo (figuras 21 e 22): 
 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 21. Postagem do personagem Indra 
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Figura 22. Postagem do personagem Indra. 
 
 
 

As temáticas das postagens acima não pertencem ao corpo da narrativa televisiva, ou 

seja, são assuntos extra a ficção. Entretanto, não podemos dizer que elas estejam totalmente 

desvinculadas do universo temático de Caminho das Índias. 

 

É importante ressaltar, o que vínhamos chamando de postagens “fora de propósito” 

são, na realidade, narrativas “com cada novo texto contribuindo de maneira distinta para o 

todo” (JENKINS, 2009, p.138). No primeiro caso (figura 21), Indra informa que em seu país, 

o esporte popular é críquete, para em seguida se assumir apreciador de futebol e torcedor do 

Flamengo. O vínculo com a ficção é reforçado quando Indra diz que está pedindo a Ganesh 

(Deus da sorte e prosperidade, na tradição religiosa dos indianos) pela vitória de seu time na 

final do campeonato carioca. Nesta postagem é possível perceber, ainda, a influência do EUc, 

a Rede Globo, no discurso do EUe, Indra. Isso pode ser constatado já no título do post “Hj é 

dia de bola na rede” que indiretamente chama a atenção do público para o futebol – exibido na 

emissora, única detentora dos direitos de exibição do campeonato brasileiro – logo após a 

telenovela. Ou seja, trata-se de uma estratégia de marketing auto referencial. 

 

O segundo caso (figura 22) é outro exemplo de conteúdo que não foi ao ar na exibição 

da trama na televisão, mas que, de certa forma foi associado ao seu macro-tema. Trata-se de 

um   vídeo-paródia   do   clipe   “Thriller”   de   Michael   Jackson,   existente   no   site   de 
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compartilhamentos de vídeos,YouTube.  O que justifica a sua postagem no blog do Indra é o 

simples fato deste vídeo ter sido feito por indianos. Assim, percebemos que o diário virtual do 

personagem buscou ampliar o universo temático da novela com narrativas transmídias, 

inserindo temas da realidade, porém, sem perder o foco na ficção. 

 
 

 
d)  A identidade 

 
 
 
 

Como se sabe, um ato de comunicação invariavelmente requer uma instância de 

produção  e outra  de  recepção,  mesmo  que  ambos  não  se  encontrem  no  mesmo  espaço 

físico.De acordo com Charaudeau a identidade de uma instância de comunicação midiática é 

composta por diversos atores: 

 

 
 

os da direção do organismo de informação que cuidam da saúde econômica 

da empresa e de sua organização competitiva; os da programação, ligados 

aos  precedentes  de  maneira  a  fazer  com  que as  informações  escolhidas 

tenham  um  certo  sucesso  junto  ao  público  [...]  todos  contribuem  para 

fabricar uma enunciação aparentemente unitária e homogênea. 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 73) 
 

 
 

No nosso objeto de análise, a identidade da intância de produção também resulta desse 

emaranhado de atores. Em primeiro lugar, o blog surge, como dissemos antes, no rastro da 

popularização da internet, para que as telenovelas ocupem o ciberespaço e não que concorram 

com ele. Portanto, o ponto de partida de seu surgimento dependeu da aprovação do setor 

responsável pela “saúde econômica da empresa e de sua organização competitiva”. 

 

Em segundo,  por  se tratar  de um blog  de personagem de  novela,  sua  identidade 

depende da criação da autora Glória Perez. É ela quem decide todas as características e gostos 

pessoais que Indra possui na trama televisiva. Porém, não é a autora que atualiza o conteúdo 

do Blog do Indra. Quem é responsável pelas atualizações é a Divisão de Comunicação 

Transmídia, setor encarregado pela coerência entre o que vai ao ar na televisão e no diário 

virtual. E por último, mas não menos importante, tem a influência do feedback do público que 

comenta as postagens. 

 

Enfim,  são  estes  os  elementos  que  compuseram  a  construção  da  identidade  do 
 

personagem, pois “a ideia é pensar a identidade como questão de comunicação, resultado da 
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interação de mensagens entre pessoas e culturas [...] é algo que se produz, transformando-se 

 

em uma mensagem, reelaborada por oura pessoa”. (MARTINO, 2010, p. 14) 
 

Após esta descrição de quem está por trás da idealização do Blog do Indra enquanto 

instância de produção e da “personificação” do próprio Indra, analisaremos a partir de agora a 

identidade  construída  para  o  personagem,  como  ela  se  apresenta,  que  elementos  são 

acionados, considerando a interação entre o ficcional e real. Levaremos em consideração três 

aspectos: perfil de apresentação, postagens que revelem valores sócio culturais e o perfil 

identitário do público idealizado na consituição do personagem. Observemos, abaixo, como o 

personagem se autodefine (figura 23): 
 
 
 
 

 
 

Figura 23. Perfil do personagem Indra. 
 
 

 
Quando dizemos quem somos construimos uma representação de nós mesmos a partir 

de seleções do que vamos falar e de quem queremos ser para os outros. Para Luís Martino “a 

questão sobre identidade é, ao mesmo tempo reflexiva e autorreflexiva: as pessoas se definem 

em relação a si mesmas, mas também em relação aos outros, aos grupos com quem convivem 

[...]” (MARTINO, 2010, p. 33). 

 

No contexto ficcional televisivo, o personagem é um indiano, entretanto, ao adentrar 

no ciberespaço, “Indra” busca a empatia desse público assumindo-se um indiano de “coração 

verde-amarelo”.Podemos notar aqui, o EUc criando justificativa para assimilação cultural do 
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personagem na trama, visto que o núcleo do qual Indra faz parte é o do Brasil. Entretanto, não 

podemos negar que se trata de um discurso ufanista que sempre esteve presente nos produtos 

de comunicação da Rede Globo, e que possui certo apelo midiático entre público.Conforme 

Cláudio Paiva: 

 
 

 
os personagens, falas e situações do mundo ficcional povoam de tal forma o 

nosso imaginário [...] que as telenovelas  [...] tem um lugar preciso no campo 

de produção de sentido e comunicabilidade dos indivíduos. (PAIVA, 2010, 

p. 86) 
 
 

 
Nesse sentido, é interessante para o EUc, no processo de  construção da identidade do 

persongem  criar  um  ambiente  de  comunciabilidade,  de  interação  em  que  público  e 

personagem se identifiquem, portanto, o imaginário de “brasilidade”, de pertencimento, tão 

recorrente em produtos ficcionais é reforçado na postura do personagem indiano. 

 

Da mesma forma, é possível notar na autodescrição que o blogueiro, o EUepossui 

“gostos comuns” aos que normalmente se observa em parte do público internauta: “internet, 

computadores, cinema e música”.Nessa breve apresentação podemos observar que Indra 

transita de uma identidade limitada ao ficcional – sua história na novela – para algumas 

identificações com um público real, ou seja, que não faz parte de sua rede de interações em 

Caminho  das  Índias.  Para  isso,  o  EUc  acionou  valores  como  o  nacionalismo  brasileiro 

“verde-amarelo” bem como uma cultura típica do universo ciber. 

 

De acordo com Martino “a atribuição da identidade está ligada à cultura de cada 

indivíduo. Esta cultura permite-lhe construir uma identidade, isto é, montar uma mensagem 

dizendo “este sou eu” (MARTINO, 2010, p. 15). Porém, não podemos esquecer que todo 

sujeito que produz um ato de linguagem o faz em função de um perfil identitário do 

interlocutor, o destinatário ideal (TUd): “as hipóteses sobre a identidade do outro, o 

destinatário  receptor,  quanto  a  seu  saber  [...]  suas  aptidões,  seus  interesses” 

(CHARAUDEAU, 2006, p. 41). Desse modo, nesta fase da análise, a identidade de Indra e o 

perfil identitário do público serão compreendidas a partir da interação configurada no blog. 

Em outras palavras, verificaremos nas postagens qual a imagem que se quer construir do EUe 

para o público e como este é vislumbrado na construção das mensagens do EUc. Para tanto, 

analisaremos postagens e comentários dos principais temas explorados no blog: 
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O  bullying:  demonstramos anteriormente que o  personagem sofre perseguição  na 

 

escola pela sua origem indiana (ver também figuras 24 e 25). 
 
 
 
 

 
 

Figura 24. Postagem do personagem Indra. 
 
 

 

 
 

Figura 25. Comentários de internautas. 
 
 

 
Por colocar o EUe, Indra como vítima de bullying, o EUc quando trata desse assunto 

visualiza um intelocutor que se solidarize com o drama do personagem. No post da figura 24, 

Indra narra mais um episódio da turma que o persegue praticando vandalismo na sua rua, e se 

revela apreensivo com o rumo que a confusão pode tomar, pois sua prima denunciou a gang a 

polícia: “Pra quem vai sobrar? Claro, pro Indra aqui [...] Eu só me dano!”. Os comentários 
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aconselhando Indra a por um fim na violência que sofre (figura 25), mais uma vez, revelam 

que o público estava do lado de Indra. Geralmente é assim que agem os internautas TUi ao 

comentar este tipo de postagem, como podemos ver no decorrer das análises anteriores. 

 

 
 

A  cultura  indiana:  esteve  presente  de  forma  direta  e  indireta  na  costrução  da 

identidade do personagem no blog (figuras 26 e 27): 
 
 
 
 

 
 

Figura 26. Postagem do personagem Indra. 

 

 
 

Figura 27. Postagem e comentários sobre o tema “cultura indiana”. 
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As diferenças culturais também eram temas de parte considerável das postagens. 

Vídeos  e  textos  sobre  danças,  culinária,  comportamento  indiano  exerciam  a  função  de 

despertar a curiosidade no público  internauta pela narrativa televisiva. Indra se apresenta 

como  porta-voz desse universo, sempre enfatizando sua empatia com a cultura brasileira 

como no post acima, no qual ele afirma “ser novo demais para se casar” de acordo com os 

padrões brasileiros. Os comentários do público são amostras de como havia feedback em 

relação ao tema. Em ambos, existem conselhos para o indiano seguir a sua tradição e casar-se. 

 
 

 
O incentivo a interação na internet: parte significativa das postagens buscava criar a 

imagem de um blogueiro que transitava por outros blogs (figura 28): 

 

 
 

Figura 28. Postagem do personagem Indra. 
 

 
 

 
 

Figura 29. Comentário de internauta. 
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Figura 30. Comentário de internauta. 
 
 

 
Muitas postagens abordavam o próprio universo da blogosfera focalizando o usuário 

interativo da internet. Para isso, “o personagem” divulgava blogs que realmente existem no 

mundo real, como o blog internETC. da jornalista e escritora Cora Ronai (figura 28), que 

participou de um capítulo da novela Caminhos da Índia. Os posts que tinham esse 

direcionamento estimulavam a participação do público no próprio ambiente, inclusive 

fomentando também a difusão de outros conteúdos da internet. Nos comentários, um dos 

internautas não só divulga o blog English Experts (figura 29), como convoca Indra para 

incentivar outras pessoas  a criarem blogs voltados para o ensino, educação e cultura. O outro 

se empolga pelo fato de Indra conhecer Cora Ronai: “manooooo você conhece ela?????  Você 

deve ser bem famoso aqui na blogosfera” (figura 30). 

 

Pelo que foi demonstrado acima, pudemos constatar que o perfil identitário do público 

foi moldado pela instância de produção ou EUc. Foi possível ver empatia dos internautas 

(TUi) em relação ao temas postados “pelo personagem”(EUe). De certa forma, este feedeback 

significa  uma  adesão  ao  contrato  e  ao  conteúdo  ficcional.  Já  a  identidade  de  Indra  foi 

contruída em cima desses conteúdos, focalizando públicos diversos, como pessoas que sofrem 

bullying, que são entusiastas de internet, mas principalmente que assistem a novela da qual 

todos estes temas e o personagem fazem parte. 

 

Vale ressaltar, porém, que estes eixos temáticos foram explorados no blog como se 

fossem narrativas não ficcionais, ou seja, foi uma estratégia do EUc para aproximar, Indra do 

mundo real-não ficcional. Nesse sentido, a narrativa televisiva se expande para a internet com 

uma nova configuração: simulando uma indistinção entre o personagem e um internauta 

qualquer. Sobre este ponto, é interessante notar, também, que no perfil de autodefinição, Indra 

não cita telenovelas como uma de suas preferências culturais, a exemplo do cinema. Isso, de 

certa forma,“denunciaria” o caráter metalinguisticodo personagemquando a estratégia é torná- 

lo realista, para que eledivulguea novela como se estivesse falando da própria vida.O post 

abaixo (figura 31) reforça este entendimento: 
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Figura 31. Postagem do personagem Indra. 
 

 
 
 

Observe que o EUe divulga o Blog da Domingas – inclusive com o nome “Domingas” 

transformado em hiperlink de acesso direto ao blog – que é um personagem da Malhação, 

sem se quer citar a novelinha teen. Neste caso, trata-se do EUc divulgando outro produto 

ficcional do setor de narrativas transmídias da Rede Globo, ao mesmo tempo em que torna os 

dois personagens mais “críveis” na blogosfera. 

 

A estratégia do EUc de tornar Indra um “blogueiro do mundo real”, levando a sua 

existência para além do universo ficcional também surge através da interação do personagem 

com pessoas que estavam em evidência pelo conteúdo que disponibilizavam na int ernet, como 

podemos ver nas figuras 32e 33: 
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Figura 32. Postagem do personagem Indra. 
 

 
 
 

 
 

Figura 33. Postagem do personagem Indra. 
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Os vídeos mencionados nas figuras acima são narrativas transmídias que foram ao ar 

na telenovela, inclusive com a participação especial do blogueiro Guilherme Zaiden, famoso 

na internet pela série de vídeos “Confissões de um Emo”. A autora Glória Perez anunciou este 

episódio em seu blog pessoal
1
: 

 
 

 
domingo, 25 de janeiro de 2009 

 

 
Um blogueiro em Caminho das Indias 

 

Gente, esse é o Guilherme Zaiden, que participou do encontro de blogueiros promovido por 

Caminho das Índias. 
 

O Zaiden é famoso no You tube e, durante o encontro, eu disse a ele que o blogueiro da 

novela, o Indra (Andre Arteche), iria convida-lo para participar de um video a ser postado lá. 
 

Pois bem, aqui está. O Zaiden vai -ao vivo e a cores- aparecer no capitulo 25, ajudando o 
nosso Indra a gravar um video ensinando a dançar o bhangra. 

 

 
Ele nem sabe ainda! 

 

 
 

É interessante observar que os textos que anunciam os dois vídeos simulam uma 

interação independente da telenovela. É comum artistas fazerem paticipação especial em 

novelas interpretando eles mesmos, como foi o caso da “celebridade da internet” Guilherme 

Zaiden. Mas o que nos chama a atenção é interrelação entre o ficcional e real no blog. Ao 

apresentar Guilherme, o EUe, “Indra”, não faz nenhuma referência ao capítulo em que essa 

cena foi exibida, nem surge indiretamente o discurso do EUc informando sobre o convite de 

Glória Perez. Ao contrário, o EUe faz parecer que o vídeo é inédito e ainda explica que Indra 

o conhece Guilherme da internet: “Aê, blz? Eu conheci o Guilherme Zaiden pela internet. Ele 

veio aqui pro Rio e a gente aproveitou pra fazer uns vídeos” (figura 32). 

 

No   segundo   post  (figura  33)  é  enfatizado   que  “o   mundo   dos  blogs  exige 

reciprocidade”, neste caso entre os “mundos” de Indra e Guilherme. O primeiro mostrou um 

pouco do seu universo ficcional, a dança “bhangra”, e o segundo o “estilo emode ser” 

popularizado em vídeos na internet. Apesar dos vídeos terem sido exibidos na telenovela, o 

texto do blog sugere que houve uma interação extra narrativa televisiva, como se Indra tivesse 

o hábito de visitar o blog de Guilherme e vice-versa. Percebe-se, com isso, uma estratégia de 
 
 
 
 

1      
Disponível    em:    http://gloriafperez.blogspot.com.br/2009/01/um-blogueiro-em-caminho-das-indias.html. 

Acesso em: 18/08/2013. 

http://gloriafperez.blogspot.com.br/2009/01/um-blogueiro-em-caminho-das-indias.html
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tornar a identidade de Indra mais realista, desviando-se a atenção de sua existência ficcional 

através da ênfase à reciprocidade entre blogueiros, prática comum na internet. 

 

O fato de Indra se pré-dispor a aprender um pouco da cultura emo, também demonstra 

a tentativa do EUc expandir os interesses do personagem para o que ocorria além da novela. À 

época “emos” eram assuntos recorrentes nos veículos midiáticos que abordavam novos 

comportamentos da contemporaneidade. 

 
 

 
4.1.2 Dados internos 

 
 
 
 

A partir das descrições e análises que foram feitas dos dados externos do blog, 

poderemos, então, entender como eles explicam o “como dizer” do contrato de comunicação 

entre ficcional e real.  Em outras palavras, destacaremos como o reconhecimento dos dados 

externos possibilita a compreensão do “comportamento dos parceiros de troca, suas maneiras 

de falar” (CHARAUDEAU, 2006, p. 49), ou seja, os dados internos do contrato: 

 
 

 
a)  Espaço de locução 

 
 
 
 

De acordo com Charaudeau (2006, p. 71), o espaço de locução é “aquele no qual o 

sujeito falante deve resolver o problema da tomada da palavra [...] ele deve de algum modo 

conquistar seu direito de poder comunicar”. 

 

A forma de interação configurada no blog nos permite perceber que o seu espaço de 

locução possui restrições relacionadas à tomada da palavra. O personagem não mantém um 

diálogo de fato com os internautas. Mesmo quando responde perguntas feitas pelos mesmos, 

em vídeo gravado, é “ele” (na verdade a equipe responsável pelo conteúdo transmídia, o EUc) 

quem decide que perguntas vão ser respondidas e, consequentemente e quais as respostas que 

farão parte do vídeo no blog. 

 

Na realidade, a tomada da palavra é uma concessão dada ao público pelo EUc para 

comentar as postagens do personagem que ocorre, muitas vezes, sob a forma de interpelação 

direta ou indireta, como pudemos ver nos posts já analisados. Um exemplo de interpelação 

indireta é o post contendo a imagem de Indra sendo agredido pelo seu perseguidor (figura 18). 
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O texto que a acompanha diz “tem imagens que a gente não precisa nem comentar” trata-se, 

ao contrário, de uma estratégia retórica para instigar o destinatário ideal, TUd a comentar, 

tanto àqueles que se identifiquem com o drama fictício, como os que, no mínimo, discordem 

da prática de bullying mostrada na telenovela. 

 

Outras postagens utilizam questionamentos diretos para provocar a participação dos 

internautas, como a postagem em que Indra pede a concordância do público sobre o fato dele 

afirmar ser novo demais para se casar: “Aí a minha mãe e a prima Ana ficam com esse papo 

estranho que tá chegando a minha hora. Pô! Eu ainda sou novo demais, né não?” 

 

Em síntese, quem detêm a palavra no blog são os responsáveis pela sua atualização, e 

a conquista da palavra pelo público, sob forma de comentário ao que lhe é proposto, depende 

da concessão do moderador para ser publicado. 

 
 

 
b)  Espaço de relação 

 
 
 
 

É o tipo de relação que se institui entre interagentes de um ato de comunicação. De 

acordo com Charaudeau (2006, p. 71): 

 
 

 
[...] o sujeito falante ao construir a sua imagem e a de seu interlocutor (ou do 

destinatário) estabelece relações de força ou de aliança, de exclusão ou 

inclusão, de agressão ou de conivência com o seu interlocutor. 
 
 

 
No Blog do Indra pudemos ver, na análise dos dados externos, que a relação entre 

personagem e público é de aliança e conivência. Essa aliança pôde ser constatada em todas as 

análises dos comentários dos internautas, nos dados externos. A aceitação dos internautas 

TUi em “embarcar” na fantasia e acessar uma entidade ficcional por meio da internet 

demonstrou isso. Associa-se a este fato, a forma como a imagem de Indra foi construída: 

alguém de cultura diferente, e que sofre bullying por isto.Sem dúvida, essas características 

provocaram a solidariedade e empatia do público com o drama do personagem. 
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c)  Espaço de tematização 

 
 
 
 

Diz respeito aos temas da troca comunicativa e a forma como eles se organizam 

discursivamente na interação. Segundo Charaudeau (2006, p. 71) os temas do espaço de 

tematização podem ser: 

 
 

 
predeterminados por instruções contidas nas restrições comunicacionais ou 

introduzidos pelos participantes da troca. O sujeito falante deve não somente 

tomar posição com relação ao tema imposto pelo contrato (aceitando-o, 

rejeitando-o, deslocando-o, propondo outro) [...] mas também escolher um 

modo de organização discursivo particular (descritivo, narrativo, 

argumentativo) [...]. 
 

 
O espaço de tematização configurado no Blog do Indra proporcionou diversas formas 

de organização discursiva. Mostramos na análise dos dados externos, especificamente, no 

propósito, que existe um macro tema predeterminado que orienta as postagens do blog: o 

universo ficcional de Caminhos da Índia. Mas essa temática não impossibilitou que outras 

narrativas fossem propostas pelo público. No post da agressão a Indra, por exemplo vimos 

que uma internauta usou o espaço de comentários sobre a postagem para divulgar o seu blog 

pessoal. Em outro momento, quando Indra publicou a respeito do site da jornalista Cora 

Corai, do jogo do Flamengo, houve de certa forma, uma expansão do espaço de tematização 

por meio de narrativas transmídias que complementavam a criação do perfil do personagem 

no ambiente virtual. 

 

No que se refere às formas de organização discursiva, as postagens em geral, narravam 

o dia a dia do personagem, com descrições de aspectos sua cultura (ver figura tal) e dos 

momentos de  bullying  (ver  figuras  tal e tal).  Sobre este último,  sempre  havia,  além da 

narração do fatos, a argumentação de repúdio a turma que o perseguia na escola, tanto por 

parte do EUe, Indra, como do público, os Sujeitos Interpretantes (TUi). 

 

Considerando a análise realizada nas seções precedentes, pudemos então constatar 

como se deram as convergências entre ficcional e o real de um ponto de vista estrutural e 

discursivo.   Nessa perspectiva foi possível observar que elementos eram acionados na 

produção de sentidos no blog na construção do personagem, e o perfil identitário do público 

vislumbrado. 
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Porém, considerando que blogs são espaços de socialidade, mostraremos na próxima 

seção de análise do Blog do Indra, os papéis do presenteísmo, da ética da estética e do 

tribalismo nas convergências entre real e ficcional. Para tanto, recorreremos à literatura de 

Michel Maffesoli e outros estudiosos inspirados em seus escritos. 

 
 

 
4.2 TRANSMEDIAÇÃO E SOCIALIDADE 

 
 
 
 

A análise da interação no Blog do Indra, pelo viés do contrato de comunicação de 

Charaudeau, nos trouxe elementos discursivos importantes para percebermos como o espaço 

foi utilizado na construção do EUe, o personagem, na idealização de um o público, nas 

postagens, o TUd, e quais sentidos foram produzidos no que se refere a construção de 

narrativas que confluíam do ficcional ao real, e vice-versa. 

 

Tais elementos nos permitem avançar na pesquisa e apreciar o que mobiliza o público 

internauta a interagir no blog do personagem ficcional. A sociologia compreensiva de Michel 

Maffesoli nos permite avaliar a ambiência do blog como um espaço tribal, no qual, 

inicialmente, podemos inferir que é necessário algum tipo de empatia, de identificação do 

público com o conteúdo e/ou autor do blog. 

 

Não é demais retomar, brevemente, as noções do teórico francês acerca da socialidade 

contemporânea como uma leitura possível dos fatores que corroboram para formações de 

grupos diversos, na pós-modernidade. Para o autor, “é a ligação entre a emoção partilhada e a 

comunicalização aberta que suscita essa multiplicidade de grupos, que chegam a constituir 

uma forma de laço social” (MAFFESOLI, 2010, p. 40). Os blogs da ficção se caracterizam 

por promover uma comunicalização, até certo ponto, aberta, na qual o laço social com o 

personagem pôde ser  evidenciado  a partir  da  identificação  do  público  com o  drama do 

bullying vivenciado por Indra, em Caminho das Índias. Este laço resultante do 

compartilhamento  de  emoções,  sentimentos  é  denominado  por  Maffesoli  de  “ética  da 

estética”. Na visão do pesquisador, é assim que se formam as tribos na atualidade, a partir de 

identificações de indivíduos que transitam entre grupos diversos, por afinidades, 

solidariedades, pelo querer estar-junto à toa, ainda que de forma efêmera, presenteísta. Em 

síntese, essas são alguns dos aspectos da socialidade contemporânea. 
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Nos blog analisado pudemos ver, na primeira etapa, que a transmediação, sob a forma 

de merchandising social do bullying, corroborou para o surgimento de uma “cultura do 

emocional”, caracterizada pela solidariedade e empatia do público em torno do conflito do 

personagem. Nesse sentido, Cláudio Cardoso de Paiva já havia nos mostrado em Dionísio na 

Idade Mídia que “as imagens e sons das telenovelas e minisséries – assimilando as imagens 

da dita “realidade objetiva” – levam à formação de vínculos, aproximações e interações entre 

atores sociais”. (PAIVA, 2010, p. 13) 

 

Estas constatações nos permitem destacar que, assim como quase todo personagem de 

telenovela, Indra vivenciava outras experiências, além do bullying, assimiladas da “realidade 

objetiva”: amores, a vida no bairro, família, religião etc. Nesse contexto, ao migrar para o 

blog, a existência ficcional de Indra passa a ser apresentada através de relatos do dia-a-dia do 

personagem, ampliando assim, o interesse do público pelo cotidiano narrado nas postagens. 

 

É importante ressaltar que este blog se assemelha aos antigos diários pessoais em que 

as pessoas costumavam escrever sua história de vida, suas sensações, sobre acontecimentos 

banais etc. Nesse sentido, esses diários sempre estiveram vinculados à ideia de narrativas do 

presente, registros do dia a dia, das impressões de seu autor sobre a sua realidade. Assim, a 

ênfase ao presente ou presenteísmo característicos deste tipo de narrativa está relacionada ao 

entendimento de que “o sentido da vida seja individual ou social, não é de fato se não uma 

sucessão de agoras, uma concatenação de instantes vividos, com mais ou menos intensidade 

(MAFFESOLI, 2003, p. 46), daí a relevância, para os seus autores, de se registrar essas 

vivências, mesmo as consideradas banais, de um ponto de vista futurista ou utilitário. 

 

Na perspectiva de Michel Maffesoli é na vida cotidiana, nos pequenos acontecimentos 

da rotina que se forma “cimento social”, aquilo que faz com que grupos se reconheçam 

(formando tribos) e partilhem (uma ética da estética) momentos festivos, ritualísticos, banais e 

também de solidariedade. Não podemos negar que algumas telenovelas buscam representar 

histórias, dramas cotidianos que se assemelhem com a vida real, mesmo que essas 

representações sejam, na maioria das vezes, superficiais. 

 

Desse modo, buscaremos explorar a socialidade no blog do Indra a partir dessas 

reflexões,  tendo  em vista que  a teledramaturgia  se  insere  nos rituais cotidianos,  criando 

hábitos e até mesmo, atua na vida de parte dos telespectadores como uma extensão do seu do 

seu dia a dia, consequência do envolvimento com as tramas e personagens. Para Maffesoli, a 

telenovela promove “uma espécie de eucaristia metafórica, integrando cada um no corpo 
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místico geral [...] um rito cotidiano baseado na imagem e no presenteísmo ”. (MAFFESOLI, 

 

2003, p. 68) 
 

No caso do blog do personagem, essa “eucaristia” se redimensiona, na medida em que 

o cotidiano de Indra “se abre” à participação do público, convergindo assim com a realidade 

não ficcional e promovendo uma socialidade por meio de identificações, compartilhamentos 

de emoções, em suma, uma comunidade em torno do personagem. 

 

É seguindo este direcionamento que, a partir de agora, analisaremos nas postagens e 

respectivos comentários, como a ética da estética, o tribalismo e o presenteísmo possibilitam 

compreender  o  interesse  do  público  em  interagir,  em  “criar  vínculos”  com  o  cotidiano 

ficcional do personagem. Desse modo, poderemos, então, verificara hipótese que orienta esta 

pesquisa: a de que a socialidade entre personagens e internautas, promovida pelos blogs, 

possibilita, simbólica e discursivamente, a imersão real do público na ficção e a imersão 

fictícia do personagem no “mundo real”. Em outras palavras, defendemos a ideia de que as 

convergências entre o real e o ficcional ocorrem por meio da socialidade entre o público e os 

personagens, na ambiência do blog. 

 

É preciso esclarecer que mesmo compreendendo que a ética da estética, o tribalismo e 

o presenteísmo fazem parte da noção “maffesoliniana” de socialidade, para fins explanatórios 

desta pesquisa, consideraremos cada um dos três aspectos mencionados como “formas de 

socialidade”. Assim, os três serão analisados separadamente em suas especificidades, porém, 

preservaremos suas interrelações. 

4.2.1 As formas de socialidade no Blog do Indra 

a)  O presenteísmo: cotidianos ficcionalizados 

 
 

A maioria dos blogs, de temáticas ficcionais ou não, prescindem da ênfase ao presente. 

Em se tratando de um blog pessoal, é comum a mescla de opiniões e relatos sobre temas e 

acontecimentos recentes e, como já dissemos antes, de registros das experiências diárias, 

inclusive as banais. O diário de Indra, neste caso, explora um presenteísmo que nem sempre é 

exibido no desenrolar da narrativa da TV, por vários motivos, entre eles: a novela possui 

muitos  núcleos  com  vários  personagens  que  precisam  ser  desenvolvidos  e  inseridos  em 
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histórias,  a  trama  precisa  se  desenvolver,  não  há  muito  tempo  para  frivolidades,  cenas 

desnecessárias, a menos que seja para um merchandising comercial. 

 

No blog, “Indra é o dono de sua história”. Para o espectador e internauta, há um 

deslocamento de perspectivas: na TV ocorre a exposição de inúmeros acontecimentos que 

movimentam a vida de todos os personagens e impulsionam a história de Caminho das índias. 

Já no blog, é “a ótica de Indra” sobre o seu cotidiano ficcional que é explicitada. Neste 

espaço, entra em cena um presenteísmo que cria vínculos com os internautas e se relacionam 

com o que costumamos chamar de realidade. Além disso, o compartilhamento do cotidiano do 

personagem, e o interesse do público em comentar as postagens do blog, de certo modo, 

tornam Indra mais “real”, ou seja, menos preso apenas a narrativa televisiva. Verifiquemos as 

figuras 34 e 35, abaixo: 
 
 
 
 

 
 

Figura 34. Postagem “do personagem” 
 

 
 
 

 
 

Figura 35. Comentário de internauta. 
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Inicialmente, antes de partimos para a análise do presenteísmo, podemos notar que o 

post do personagem traz mais um exemplo de como o EUe busca se dirigir ao público de seu 

blog como se fosse um internauta comum (não ficcional). Isso pode ser percebido na 

explicação de “Indra” sobre sua ausência do blog: “Aê, pessoal! Dei uma sumida! Semana de 

prova, sabe como é, né?” 

 

Apesar  de o  personagem,  na  ficção,  estudar, essa preocupação  com a semana de 

provas não foi tematizada em Caminho das Índias. Na verdade, o núcleo da escola só era 

utilizado para o debate acerca do bullying, como já foi mostrado anteriormente. 

 

Por outro lado, ao afirmar que estava afastado da internet por estar estudando, e isso 

não ser o foco de sua história na TV, Indra se desprende do texto ficcional de sua origem, 

narrando algo trivial de seu dia a dia, mas em seguida retorna aos temas da novela como se 

estivesse falando de sua própria vida: 

 
 

 
Ontem teve festa da vizinha (aqueeeeeeeeeeeeela vizinha!) aqui na pastelaria. Show de bola. 

Melhor: show de Bhangra, pq umas amigas minhas dançaram comigo (aliás, vou postar um 

vídeo dessas meninas dançando. Coisa de louco!). Não é por nada, não, mas arrasamos… 
 

(figura 34, Fragmento1) 
 

 
 

E a outra novidade é que vou dar aulas de…de…de…internet (pensou que fosse o q???) para a 

Dona Norma (a viziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinha…hohoho). Sou um cara de muitos talentos 
 

(figura 34, Fragmento 2) 
 

 
Embora os fragmentos acima relatem situações que foram exibidas na novela, aqui, 

sob a perspectiva do personagem, ocorre algo diferente, podemos notar a construção de um 

cotidiano em que a trivialidade é exaltada. Em outros termos, a postagem de Indra vai ao 

encontro daquilo que Mafessoli chama de “efervescência do presente” caracterizada pela 

importância da vida de todos os dias: 

 
 

 
ao observarmos a vida de um bairro, avaliamos a importância das interações 

[...] o acaso dos  encontros,  os  minidramas,  as  paixões  que afloram e  o 

trabalho que serve de pano de fundo – servindo tudo isto de ilustração aos 

minúsculos, mas sólidos fios que estruturam a trama social. (MAFFESOLI, 

2007, p. 166) 
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Desse modo, “Indra” vibra com os últimos acontecimentos de sua vida banal, saindo 

de uma rotina de estudos (a semana de provas) para vivenciar o lúdico, a dança bhangra, a 

presença de amigas e principalmente a paquera com a vizinha. Inclusive, o personagem revela 

que vai dar aulas de internet para a Dona Norma (Dira Paes) a tal vizinha, que é casada, daí a 

forma maliciosa usada para se referir a ela. 

 

Como vimos no fragmento da postagem de Indra, não podemos dissociar o 

presenteísmo (das narrações da semana de prova aos momentos festivos), da socialidade (as 

relações afetivas). Podemos identificar a socialidade também na medida em que o personagem 

se mostra interessado em compartilhar seus sentimentos pela vizinha, criando-se uma espécie 

de  “cumplicidade”  com o  público  ao  insinuar  uma  perspectiva  “dionisíaca”  às  aulas  de 

internet: “E a outra novidade é que vou dar aulas de…de…de…internet (pensou que fosse o 

q???)  para  a  Dona  Norma  (a  viziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinha…hohoho).  Sou  um  cara  de  muitos 

talentos” (figura 34). Afinal, como acrescenta Maffesoli (2009) o segredo partilhado está 

incluso na percepção de uma socialidade do dia-a-dia. 

 

O público, por sua vez, busca fazer parte desse jogo imaginário, no qual experiências 

ficcionais despertam o interesse de se aproximar do personagem, de se sentir próximo de 

Indra, a partir da percepção do que é assistido em Caminho das Índias e o que é narrado, com 

aura de proximidade do internauta. Como Indra estava publicizando seus sentimentos com 

internautas, estes se colocam como amigos que se envolvem e se acham no direito de opinar. 

Entre vários comentários nesse sentido, destacamos: 

 
 

 
Olha por onde anda viu, se ñ abrir os olhos, pode cair do precipício, tradução: Cuidado com o 

que você inventa viu, a Norminha ñ é pra ti, eta lelê, isso vai dar problema gatinho, acho 

melhor procurar alguem da sua facha etária e ser feliz [...]bem, lição de noral eu ñ posso dar 

viu, daki a poko é capaz de eu estar entrando no msm barco em q vc ntrou, bem, é bom, eu ir 

pq a musik q eu tô ouvindo repetiu 3 vezes e eu ñ troque pq tô escrevendo, Bjs. (figura 35) 
 

 
 

O comentário acima nos mostra uma relação de “convivência” com a história de Indra 

e a vizinha. A internauta fala de Norminha com propriedade, como se a conhecesse mais que 

o próprio Indra, e o aconselha: “Norminha não é pra ti [...] isso vai dar problema”. Como se 

sabe, as ficções televisivas promovem identificações, e no blog do personagem, os internautas 

expõem seus sentimentos, traçando em suas falas, uma ligação com sua própria vida, como no 

exemplo reproduzido aqui: “bem, lição de moral eu ñ posso dar viu, daqui a pouco é capaz de 

eu estar entrando no mesmo barco em que você entrou”. É interessante ver a forma trivial 
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como a internauta se despede de Indra, descrevendo o que estava fazendo no momento em 

que escrevia no blog: “bem, é bom, eu ir porque a musica que eu estou ouvindo repetiu 3 

vezes e eu não troquei porque estou escrevendo, Beijos”. 

 

O presenteísmo no Blog do Indra também pode ser visto correlacionado à narrativas 

do cotidiano jornalístico do mundo real. A postagem, logo adiante, explora um fait divers, que 

de acordo com Maffesoli (2007), são notícias que acarretam ruptura ou estranhamento no 

curso do cotidiano. O caso explorado, tanto na novela, como no Blog do Indra, foi o de “João 

Buracão”, o caçador de crateras, um boneco criado pelo borracheiro Irandi Pereira, para 

protestar contra um buraco em sua rua, na baixada fluminense, Rio de Janeiro. O fato é que o 

inusitado da situação, um boneco grande, sentado com uma vara de pescar na mão, diante do 

tal buraco, chamou à atenção da mídia, e a prefeitura acabou solucionando o problema. Mas 

as  vidas  de  Irandir  e  de  “João  Buracão”  se  transformaram,  pois  ambos  se  tornaram 

celebridades instantâneas, passando a freqüentar programas de televisão, bem como fizeram 

uma participação especial na novela Caminho das Índias. 

 

Não podemos deixar de reconhecer que a atitude de Irandir, de criar um boneco para 

protestar, pode ser observada pelo viés de Maffesoli de que a vida cotidiana é teatralizada.  O 

pesquisador se refere às diversas máscaras, encenações, dramatizações que utilizamos em 

nosso cotidiano, para as mais diferentes situações. Neste caso, a ideia de criar o personagem 

“João  Buracão”  pode  ser  considerada  uma  forma  ficcionalizada  de  Irandir  denunciar  o 

descaso com a infra-estrutura de sua rua. 

 

Nesse sentido, podemos dizer que Caminho das Índias se apropriou de uma 

“ficcionalização do real” ao introduzir o protesto de “João Buracão” no já ficcionalizado 

bairro  da  Lapa,  mais  especificamente,  o  bairro  em  que,  na  novela,  Indra  reside.  Para 

Maffesoli, “no jogo da teatralidade, as formas se dispõem umas em relação às outras, em 

metáforas que valem menos isoladas do que concatenadas” (MAFFESOLI, 2007, p. 205). 

Desse modo, compreendemos que “João Buracão”, antes personagem das ruas, metáfora 

ficcional usada para se criticar o real, ao participar do cotidiano de Caminho das Índias, passa 

a ser, ainda que de forma efêmera personagem desse universo. 

 

Por outro lado, a postagem de Indra sobre a visita de “João” à Lapa, torna ainda mais 

complexo o “jogo de teatralidade” quando o personagem “caçador de crateras” é transposto 

do real de origem para o cotidiano ficcional. Observemos abaixo a figura 36: 
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Figura 36. Post do personagem 
 

 
 
 

 
 

Figura 37. Comentário de internauta. 
 

 
 
 

 
 

Figura 38. Comentário de internauta. 
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Primeiramente, analisaremos o post do personagem Indra, na sequência atentaremos 

para os comentários dos internautas. 

 

Como podemos ver, a cena da novela acima (Figura 36) mostra “João” – como de 

costume no mundo não ficcional –, protestando tranquilamente, sentado, com sua vara de 

pescar. Ao redor, figurantes da trama também reivindicando o conserto do buraco no meio da 

rua. 

 

Ao narrar a presença do ilustre defensor de ruas não esburacadas, Indra se refere a ele 

como a um velho conhecido do público: “Aê, cara! Sabe quem esteve aqui na Lapa? O João 

Buracão, caçador de crateras!” É interessante notar nesse fragmento, que o personagem 

ficcional da novela, Indra,  fala de uma entidade ficcionalizada do  mundo  real, João.  Da 

mesma forma, a “função social” da visita de “João das Crateras”, assim como o sucesso do 

protesto, se deve a uma denúncia feita por outra personagem da novela: “Tinha um buraco 

aqui no bairro e a Malika (Nahuana Costa), minha irmã, escreveu pra ele contando”. Na 

mesma configuração de sentido, Indra ainda comenta sobre o papo que sua prima está levando 

com o boneco, que pode ser conferido na foto: “E olha a Suellen (Juliana Alves) no maior 

papo com ele”. 

 

O que podemos depreender é que o jogo de teatralidade, exposto no blog, revela que 

os personagens citados acima, por um lado, trazem João para o cotidiano da novela, 

enfatizando como se deu a sua visita, inserindo-o, enfim, em um enredo puramente ficcional. 

 

Porém,  enquanto  no  mundo  real,  obviamente,  João  é  um  “personagem”  sem 

autonomia, usado por Irandir para reivindicar obras de infra-estrutura urbana, no blog ele é 

descrito o tempo todo como dono de suas ações (recebeu carta de Malika, compareceu à Lapa, 

“bateu papo” com Suellen), uma personalidade independente, quase um humano: “O mais 

bacana ainda é que ele tem um blog”, diz Indra. Em outras palavras, por se tratar de uma obra 

de um blog ficção não havia obrigação de se contextualizar o surgimento do boneco, a ideia 

de Irandi, seu criador, diferentemente do acontecia nos programas de TV e matérias 

jornalísticas, em que ambos, criatura e criador adquiriam notoriedade. Nesse sentido, 

compreendemos com Cláudio Paiva que a ficção é, portanto, um campo de produção de 

sentido, que revela aspectos importantes da realidade; mas, é diferente de uma retórica 

preocupada em produzir um discurso de "verdade", como o telejornal (PAIVA, s/d, p. 3) 
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Por outro lado, a descrição do boneco como “sujeito atuante” no contexto da trama 

televisiva, fez com que “João Buracão” se tornasse “mais real”, ao adentrar na ficção. A 

percepção desta esta análise se apóia nas reflexões de Umberto Eco (2003 apud KRAUSE, 

2004, p. 23) de que “a ficção desrealiza o real (se apropriando dele) para criar um novo real 
 

(ficcionalizado) [...]”. 
 

Essa transfiguração reverberou em inúmeros comentários sobre a postagem de Indra, 

dos quais selecionamos dois que representam o tipo de feedback do público sobre o assunto: 

 
 

 
Olá, Indra, olha vou convidar o João Buracão aqui pra minha cidade. As estradas aqui da 

Bahia estão um caos total. Acho que só uma visita de João Buracão para poder sensibilizar os 

governantes. (Transcrição da figura 37) 
 
 

 
Oi, Indra, vou chamar o João Buracão aqui para a minha cidade [...] ta muito precária, eu moro 

em Rondônia, na cidade do Alto dos Parecis, você deve estar se perguntando onde fica esta 

cidade? Vou te explicar, ela faz divisa com a Bolívia [...] (figura 38) 
 

. 
 

Os fragmentos acima refletem o envolvimento do público com a narrativa na qual real 

e ficcional convergem. Ambos os internautas passaram a ver João Buracão como uma espécie 

de herói real que poderia resolver os problemas dos buracos tanto em na Bahia (fragmento) 

como  em  Rondônia  (fragmento).  No  segundo  caso,  a  internauta  ainda  tenta  situar  o 

personagem Indra onde especificamente fica a sua cidade, como se Indra pudesse intermediar 

a ida de João até lá: “eu moro em Rondônia, na cidade do Alto dos Parecis, você deve estar se 

perguntando onde fica esta cidade? Vou te explicar, ela faz divisa com a Bolívia”. 

 

Desse modo, a empatia com o personagem “João Buracão” e também com cotidiano 

da rua esburacada de Indra, pode ser visto  em inúmeros comentários dos internautas. A 

maioria tocava no assunto para criticar a situação de suas ruas e dizer que iriam convidar o 

boneco caçador de crateras a ir protestar em suas cidades. 

 

Podemos, enfim, destacar a presença do público comentando o as narrativas do 

cotidiano de Indra, primeiramente, pelo foco presenteísta das postagens ficcionais tratar de 

temas que geralmente fazem parte do dia-a-dia da maior parte das pessoas. Para Juremir 

Machado  “os homens sem qualidades” também gozam de  verdade com a ficção  do real 

através da imagem de cada dia na televisão” (SILVA, 2003, p. 22). 
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Em segundo lugar, o público usa o blog para falar de si mesmo, também, e de seu 

cotidiano, o que torna o espaço híbrido, no que se refere a presença de textos relacionados à 

ficção  televisiva e textos oriundos da realidade,  que também é  ficcionalizada,  como  fez 

Irandir ao criar o boneco “caçador de crateras”. Assim, como nos lembra Michel Maffesoli ao 

se referir ao poder das imagens na mídia, “no coração do real há um irreal irredutível cuja 

ação não pode ser menosprezada”. (MAFFESOLI, 2009, p. 17) 

 

 
 

b)  A Ética da Estética: a empatia de sentimentos “reais” e ficcionais 
 

 
 

Ao destacarmos a ética da estética no Blog do Indra, não podemos deixar de fazer 

remissão ao sentido “pragmático” de sua existência, o de comunicar e compartilhar a sua 

existência ficcional, o enredo da novela. Porém, nesta etapa, como já demonstramos, estamos 

passando ao largo dessa perspectiva utilitarista de enxergar o blog como uma narrativa 

transmidiática que contribui apenas para a divulgação da novela no ciberespaço. 

Ao nos apoiarmos na literatura de Michel Maffesoli, estamos demonstrando ao longo 

de toda a análise que este comunicar e compartilhar significam mais que divulgação do 

entretenimento em si. Eles criam uma ambiência na qual o personagem passa a ser aceito pelo 

público  como  alguém  com  quem  se  quer  estar  junto,  compartilhar  sentimentos,  não 

importando se o outro, autor do blog, é um personagem de uma novela. 

Embora não haja diálogo, de fato, com Indra, uma imensa quantidade de comentários 

de internautas é registrada em cada postagem. Este dado revela que existe um imaginário que 

torna o Blog do Indra um espaço em que o ficcional se conjuga com o real do público. Juremir 

Machado entende o imaginário como uma “rede etérea e movediça de valores e de sensações 

partilhadas concreta ou virtualmente”. (SILVA, 2003, p. 9) Ou seja, o imaginário é da ordem 

da ética da estética. Nesse sentido, aceitamos que é o imaginário que faz com que o público 

tente se aproximar, se comunicar com uma entidade ficcional, por meio do blog. Maffesoli 

reforça este pensamento ao defender que: a introdução da tecnologia na vida cotidiana mostra 

bem como [...] o imaginário, a fantasia, o desejo de comunhão [...] encontram  no ciberespaço 

em geral, vetores particularmente eficientes” (MAFFESOLI, 2003, p. 154). 

Não é custoso perceber que qualquer trama ficcional só se realiza a partir de uma ética 

da estética. Ora, para que haja história, os personagens são inseridos em redes de conflitos, 

amores, desafetos etc. com amigos e família. Então, dentro desse universo diegético os 

personagens “sentem a necessidade” de estar junto  e compartilhar com os seus pares as 
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pequenas e grandes coisas de seus cotidianos. No entanto, a extensão dessa ética da estética 

para além do universo ficcional fechado da TV, através de um blog de personagem, cria-se 

uma aura na qual o sentimento de partilha é redimensionado para o público. E, numa espécie 

de retorno, é “filtrado pelo real”, e devolvido ao ambiente ficcional do blog. 

Assim, considerando estas reflexões, observaremos como as postagens do personagem 
 

e o feedback do público refletem essa ética da estética (figuras de 39 a 41): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39. Post do personagem. 
 

 
 

 
 

Figura 40. Comentário de internauta. 
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Figura 41. Comentário de internauta. 
 

 
 

A postagem acima (figura 39) é uma amostra de como a ficção estendeu o querer 

estar- junto, os valores afetivos presentes na vida de Indra para o público internauta. E, nesse 

sentido, nada mais representativo da ética da estética do que os vínculos familiares que são 

traços de uma “cultura do sentimento” espontânea, do desejo de estar junto sem finalidade 

específica. (MAFFESOLI, 2009, p. 69). Apresentar a família, portanto, é uma forma de, no 

contexto imaginário da interação, “Indra” demonstrar interesse em criar um vínculo, uma 

espécie de “intimidade” com o público. Ao falar de sua mãe, por exemplo, o personagem 

exalta os talentos culinários da mesma, e como se estivesse se dirigindo a um grupo de 

amigos diz: “Ela cozinha uns pratos indianos muito irados, vocês têm que experimentar um 

dia!” (figura 39) 

Uma das temáticas abordadas por Maffesoli em O Mistério da Conjunção (2009) é a 

ligação existente entre os ritos culinários que proporcionam encontros à mesa, conversas 

banais, formações de laços, conflitos, o compartilhamento de afetos já existentes etc. Com 

efeito, a culinária pode, sim, atuar como propulsora de comunicação: “as maneiras à mesa, os 

ritos e as regras que estruturam o fenômeno culinário remetem à magia, à religião, ao cosmos. 

Nesse sentido, pode-se falar de laço comunicacional específico (MAFFESOLI, 2009, p. 96). 

Se fizermos uma leitura do convite de Indra aos internautas à luz dessas reflexões, 

perceberemos que a culinária indiana passa a ser, ainda que no âmbito ficcional, um fator de 

aproximação e formação de laços entre público e personagem. Grande parte dos comentários 

desta  postagem  mostrava  que  o  público  realmente  passou  a  se  interessar  pela  culinária 

indiana, associando reuniões à mesa a momentos de socialização ou, simplesmente, 

valorizando o estar-junto em família. Selecionamos dois exemplos que ilustram estas 

perspectivas: 
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Família é comigo mesmo. Adoro quando a família se reúne, os primos, tios e avós. Curto a 

quebra o silêncio, as histórias. Parece coisa da Índia. Mas o melhor mesmo é na hora da 

comida. Delícia. Aí, coloca umas receitas aí. No próximo encontro familiar poderíamos 

experimentar”. (figura 40) 
 
 

Família! Nosso Maior tesouro! Com ela aprendemos a amar, viver e melhor aprender as 

milhares de coisas boas. Quanto as comidas indianas, por favor adicione doces porque devem 

ser  muito bons. Parabéns pela belíssima  mãe e principalmente pela família que você faz 

parte”. (figura 41) 

 
Os comentários acima denotam uma ética da estética que se inicia na postagem de 

Indra envolvendo famíla, culinária e amigos (o público convidado a experimentar a comida de 

sua mãe). Esses temas presentes no post do personagem fomentaram uma “atmosfera” de 

empatia com o público, tendo em vista que no “mundo real” encontros à mesa, realmente são 

momentos de aproximação, mais que compartilhar o alimento, eles possuem uma conotação 

afetiva. 

O  primeiro  comentário  reflete  como  o  internauta  pensa  de  forma  semelhante  à 

Maffesoli em relação aos encontros à mesa, ou seja, considerando os laços afetivos, as 

conversas banais como algo intrínseco aos aos rituais culinários: “Família é comigo mesmo. 

Adoro  quando  a família se reúne, os primos, tios e avós. Curto  a quebra o  silêncio, as 

histórias. Parece coisa da Índia. Mas o melhor mesmo é na hora da comida. Delícia” (figura 

39).  É  interessante  notar  que  o  internauta  diz  que  esses  os  encontros  em  família  se 

assemelham aos que ocorre na Índia. Embora, essa empatia seja dirigia ao que ela vê 

representada na novela e no blog. 

Já a internauta do segundo comentário destacou a importância da família como uma 

entidade de germinação dos sentimentos e do saber-viver: “Família! Nosso Maior tesouro! 

Com ela  aprendemos  a  amar,  viver  e  melhor  aprender  as  milhares  de  coisas  boas”  [..] 

Parabéns pela belíssima mãe e principalmente pela família que você faz parte (figura 41). 

Desse modo, pudemos perceber que a postagem de Indra oportunizou ao público do 

blog uma miríade voltada para os sentimentos compartilhados em família, o querer estar- 

junto. O simples fato de Indra apresentar sua família ficcional da TV, no blog, contribuiu para 

que o público falasse de si mesmo, de suas vidas em empatia com a ficção, enfim, que 

experimentasse uma sensibilidade coletiva. 

É válido ressaltar que apesar de o “sentimento de partilha” ser algo intrínseco a 

formação de famílias – e aos “almoços de domingo” para usar um exemplo bem visível no 

cotidiano – e as redes de amizade, ele se estende a inúmeros momentos em que o estar-junto 

sedimenta culturas, exprime característica de um povo, de comunidades. Em consonância com 
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este pensamento, Maffesoli, afirma “uma experiência compartilhada gera um valor e funciona 

como vetor de criação, mesmo que esta seja macroscópica ou minúscula ou que corresponda 

aos modos de vida ou à produção da arte. (MAFFESOLI, 2009, p. 14). A postagem da dança 

Bhangra,  abaixo,  pode  ser  vista  por  este  ângulo,  pois  apresenta,  na  ficção,  um  ritual 

tradicional típico da cultura indiana (figura 42): 
 

 
 

 
 

Figura 42. Post do personagem. 
 

 
 

 
 

Figura 43. Comentáro de internauta. 
 

 

 
 

Figura 44. Comentário de internauta. 
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Na novela Caminho das Índias, cenas de danças eram comuns e sempre simbolizando 

a união, o sentimento de partilha, de religação entre os indianos “radicados” no Brasil e, 

portanto, inseridos em uma cultura diferente. No texto do vídeo postado, Indra diz: “Aê, 

galera! Um vídeo que eu tô devendo faz um tempão! É a nossa dança no dia da festa da Dona 

N., a minha distinta vizinha”, como se estivesse cumprindo uma promessa ao público. Já 

discutimos, brevemente, na primeira parte da análise, que a cultura indiana associada a outros 

temas, também promovia o interesse de frequentantes do blog. Mas, nesta parte, o que está em 

questão é o como essa cultura promove uma ética da estética. 

Para Maffesoli, (2009) os eventos desportivos, as conversas de bar, os momentos 

festivos, entre outros, potencializam o estar-junto, a convivência lúdica, a comunicação sem 

fins pragmáticos. Como não é possível uma reunião entre Indra e seu público, a postagem de 

Indra, num contexto interacional, tem o efeito de significar, ainda que no âmbito imaginário, 

um copartilhamento de sua cultura, uma forma de convivência lúdica. Nessa direção, 

recorremos a Paiva (2010, p. 120), estudioso de obras de Maffesoli e Gibert Durand, para 

destacar que “a imaginação simbólica” livra os “indivíduos das amarras da racionalidade 

mecânica” e desperta para uma “razão sensível”. 

Sendo assim o vídeo da dança promoveu não só o interesse o interesse do público pela 

cultura indiana, como uma experimentação da dança indiana de acordo com o que mostrado 

no blog. Vejamos os comentários abaixo: 

 
 

[...] achei legal o vídeo em que você explica o significado de algumas palavras. Mas o vídeo 

em que você está dançando, fiquei feito um lesado dançando em casa também [...] adoraria 

aprender a dançar músicas indianas. Recomendo a você o filme SAWARYA nele os atores 

dançam o filme todo muito bom. Valeu e abraços. Se poder me recomende um filme onde os 

atores dancem igual a você!!! (figura 43) 
 
 

[...] a Dança de vocês são (sic) de dar inveja… 

Confesso que às vezes fico em frente o espelho tentando dançar também…(figura 44) 
 

 
 

Observemos que o primeiro fragmento (figura 43) destaca o vídeo (O post “Indra 

Responde”, mostrado na primeira etapa da análise) em que o personagem responde perguntas 

dos internautas sobre curiosidades do idioma hindi. Em seguida, admite com um certo humor, 

que tentou aprender a dança: “Mas o vídeo em que você está dançando, fiquei feito um lesado 

dançando em casa também”. O internauta ainda compartilha um pouco de seu repertório 

cultural sobre o assunto, indicando um filme à Indra e pede uma dica também: “Recomendo a 
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você o filme SAWARYA nele os atores dançam o filme todo muito bom. Valeu e abraços. Se 

puder, me recomende um filme onde os atores dancem igual a você!” Percebe-se que para o 

internauta, o blog é um canal de compartilhamento, de sentir próximo do personagem. 

Podemos entender esse sentimento de proxemia do público para o personagem, a 

partir de uma analogia com os estudos de Maffesoli sobre os processos de religações sociais 

das primeiras comunidades e civilizações que se reuniam torno de um “herói epônimo”. Para 

o autor, o que estratificava essas coligações está no âmbito do sagrado, da sensibilidade 

comum. 
 

Assim, guardadas as devidas proporções, tal qual nas comunidades antigas, o 

sentimento   de   ligação   com   Indra   não   está   no   âmbito   do   sagrado,   mas   sim   da 

“dessacralização”, ou seja, do personagem possuir, não características dos deuses, mas sim de 

um “herói” com qualidades humanas. E, embora, como já dissemos, não haja diálogo no blog, 

concordamos com Maffesoli quando afirma que na comunicação (no sentido amplo do termo) 

em que está em jogo sacralizações de relações sociais: “as trocas reais ou trocas simbólicas, 

tem pouca importância [...] (MAFFESOLI, 2009, p. 83). Ou seja, o que liga as comunidades 

aos deuses e heróis não está vinculado ao visível, mas ao sentimento partilhado de que a 

relação existe. 

Eis, então, a nossa analogia, pois para o internauta, compartilhar com Indra um 

determinado filme e ainda solicitar a indicação de outro, nos mostra que o imaginário 

alimentado pelo blog, de que existe uma relação de proxemia, é suficiente para que os 

internautas sintam necessidade de se comunicar com personagem: trocas reais ou simbólicas? 

A nosso ver, reais e simbólicas, pois na medida em o “personagem” estimula o público a 

comentar, abre-se um canal real de comunicação sobre determinado assunto. Por outro lado , é 

também uma troca simbólica se considerarmos que a comunicação  é co m uma entidade 

ficcional. 

O segundo fragmento (figura 44) vai na mesma direção, o internauta valoriza a dança 

Bhangra, dizendo que é “de dar inveja” e confessa: “fico em frente o espelho tentando dançar 

também”. Isto é, a partir do conteúdo ficcional, o internauta – assim como vários que 

comentaram a postagem –, relata que se sentiu estimulado a aprender a dança. Assim, 

entendemos que ao relatarem no blog de Indra o interesse e as tentativas de aprender Bhangra, 

os internautas parecem querer não apenas copiar a dança em suas casas. Eles querem 

compartilhar essa experiência no ambiente ficcional do blog, mais precisamente, com o 

personagem.  Nesse  sentido,  assumimos  com  Maffesoli  que  “todas  as  experiências,  por 

menores que sejam, participam de uma ambiência geral e que os diversos imaginários irrigam 
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profundamente a vida social [...]” (MAFFESOLI, 2009, p. 18), contribuindo para o 

entendimento da atividade comunicacional como propulsora da ideia de estar-junto. Para nós, 

como vimos defendendo desde a gênese deste trabalho, a atuação do público no blog, reflete 

essa intenção: adentrar no universo ficcional, “estar-junto”, e se comunicar com personagem, 

não importando se “essa ligação é real ou fantasmática”. (MAFFESOLI, 2010, p. 120) 

 
 

c) O Tribalismo: das identificações as manifestações 
 

 
 

Durante as duas etapas da análise pudemos observar a participação do público 

comentando vários tipos de postagens, sobre os mais diversos temas.         No     contrato     de 

comunicação,  a  identidade  de  Indra  pôde  ser  desvelada  a  partir  da  apresentação  do 

personagem e do universo ficcional constituído em suas postagens. O perfil identitário do 

público  também  foi  percebido  ao  longo  do  processo  pela  aceitação  do  contrato  com  o 

ficcional e a sintonia com os temas do blog. Já na segunda etapa,  estamos abordamos a 

relação do público com Indra de um ponto de vista societal, destacando a empatia dos 

internautas com a vida ficcional do personagem. 

Sendo assim, o intuito aqui é  compreender como ocorre a tribalização no blog, tendo 

em vista que a construção da identidade de Indra – vítima de bullying, torcedor de futebol, 

“blogueiro”, entre outros, evidenciadas na análise do contrato de comunicação – revela uma 

identidade  ficcional  multifacetada.  A  metáfora  do  tribalismo  tem,  para  Maffesoli,  a 

capacidade de explicar as formações de grupos, comunidades a partir das identificações 

afinidades e interesses em comum. 

Nesse contexto, o simples fato de internautas comentarem o blog  já demonstra um tipo 

de agregação por interesses comuns: a novela, o personagem,   os temas etc. Apesar disso, 

obsevamos que o merchandising social do bullying foi o tema que mais promoveu 

identificações por parte do público. 

A primeira fase da análise já nos mostrou como o merchandising foi relevante para a 

finalidade do Contrato de Comunicação: o fazer saber e o fazer sentir. Porém, a abordagem 

do  tribalismo  amplia  esta  perspectiva,  pondo  em  evidência,  não  só  as  identificações  do 

público com o bullying , como um vínculo de envolvimento com a narrativa, caracterizado 

pela desejo manifestado de interferir na violência ficcional sofrida por Indra. Ou seja, não se 

trata de destacar apenas a empatia ao drama, mas a vontade de agir dentro do contexto 

ficcional. Considerando este enfoque, vejamos a postagem da figura 45, abaixo: 
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Figura 45. Post do personagem. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 46. Comentário de internauta. 
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Figura 47. Comentário de internauta. 
 

 

 
 

Figura 48. Comentário de internauta. 
 

 
O post do personagem (figura 45) relata um episódio em que uma denúncia feita 

contra Zeca (Duda Nagle) pela prima de Indra, Suellen (Juliana Alves), trouxe consequências. 

O bando de Zeca tentou atacá-la e só não conseguiu porque a vizinha espantou o grupo dando 

tiros para o alto. A passividade de Indra, diante de Zeca, incomodava internautas que 

vivenciavam isso em seus cotidianos. 

O comentário (figura 46) nos mostra que o internauta, apesar de se identificar com a 

temática do bullying,  rejeita a forma como a história vem sendo conduzida. Transcrevemos 

alguns trechos: 
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Eu acho que você está agindo errado em relação ao Zeca e a turma dele! Você DEVIA revidar 

as agressões!” 
 
 

Se você parasse de ser moralista e revidasse as agressões, eles iam parar de perturbar você! Tá 

bom: “um indiano venceu uma revolução sem agredir ninguém!” Mas uma coisa não tem nada 

a ver com outra! 
 
 

Eu já sofri muito por causa de Bullying e não gosto do jeito como a novela tá mostrando isso! 

Sinceramente,  eu acho que você é um modelo para as pessoas vítimas  de Bullying.  Um 

modelo de como NÃO agir! 
 
 

Ao descrever a dinâmica de relacionamentos existentes em agrupamentos e tribos, 

Maffesoli afirma que a “experiência do outro fundamenta a comunidade, mesmo que seja 

conflitual”. (MAFFESOLI, 2010, p. 127) O comentário, acima, reflete essa dinâmica na 

medida em que o bullying sofrido por Indra gera um fator de identificação, porém, sua apatia 

provoca indignação no internauta: “Se você parasse de ser moralista e revidasse as agressões, 

eles iam parar de perturbar você! 

Outra  característica  das  comunidades  é  uma  memória  coletiva  que  permite  aos 

indivíduos se reconhecerem, partilharem os mesmos símbolos,  o  sentimento  de pertença. 

Nesse sentido, podemos perceber que o internauta recorre à memória coletiva do povo indiano 

para ironizar a falta de atitude de Indra: “Tá bom: “um indiano venceu uma revolução sem 

agredir ninguém! Mas uma coisa não tem nada a ver com outra!”. É clara a referência do 

internauta a Mahatma Gandhi, líder espiritual e símbolo de resistência pacifista para libertar a 

Índia do domínio britânico. 

É interessante perceber que o comentário “revoltado” do internauta decorre de uma 

experiência pessoal de assédio. Dessa forma, é como se ele estivesse querendo influenciar a 

narrativa a se modificar por razões pessoais: “Eu já sofri muito por causa de Bullying e não 

gosto do jeito como a novela tá mostrando isso! Sinceramente, eu acho que você é um modelo 

para as pessoas vítimas de Bullying. Um modelo de como NÃO agir!” Por fim, o texto revela 

ainda que, ora ele quer que Indra resolva o problema, em outros momentos ele diz que não 

gosta como a novela trata o tema. 

O segundo comentário (figura 47) focaliza a questão da impunidade na novela: 
 
 
 

Indra, por favor, manda um recado para a autora...tá insuportável...ver   as cenas daquela 

família e a turma de mal elementos [...] até quando teremos que, na ficção, ficar vendo tanta 

impunidade e safadezas? 
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A identificação, neste caso, é em relação à impunidade. É como se o internauta 

esperasse que a ficção não reproduzisse essa realidade: “até quando teremos que, na ficção, 

ficar vendo tanta impunidade e safadezas?”. Aqui entra em campo uma espécie de “crença” 

coletiva  de  impunidade,  tão  comum  entre  os  brasileiros.  E  da  mesma  forma  que  no 

comentário anterior, o internauta mostra descontentamento com a trama e também mistura 

discursos, se dirigindo ao personagem ficcional para modificar a própria ficção: “Indra, por 

favor, manda um recado para a autora...tá insuportável...ver   as cenas daquela família e a 

turma de mal elementos”. 

 

Já o terceiro comentário (figura 48), apresenta uma preocupação com o possível 

exemplo da violência mostrada na ficção televisiva e, no blog, para os jovens: 

 
 
 
 

Oi,Indra  sou mãe de quatro filhas e tenho muito medo desses grupinhos de meninos mimados, 

filhinhos de papai que acham que dinheiro  compra tudo [...] aqui no Rio Grande do Sul, onde 

moro, já ouvi  falar no jornal e na TV, desde que a novela começou de muitos adolescentes 

fazendo a mesma coisa  que o Zeca e a turminha dele... 
 
 

 
No decorrer da pesquisa mostramos alguns relatos de internautas que se identificavam 

com o bullying do personagem, é interessante notar que o comentário da internauta deixa 

transparecer o medo da formação de outras “tribos”, a dos bulinadores da vida real inspirados 

na novela: “aqui no Rio Grande do Sul, onde moro, já ouvi falar no jornal e na TV, desde que 

a novela começou de muitos adolescentes fazendo a mesma coisa que o Zeca e a turminha 

dele...”. 

 

Assim, observamos que, diferentemente dos outros temas da “vida de Indra”, este 

causava identificações e manifestações diversas, o que demonstra que havia uma de 

pluralidade de internautas que “fazia” parte da “tribo do Indra”. 

 

A análise da formas de Socialidade pelas perspectivas do presenteísmo, da ética da 

estética e do tribalismo nos mostrou que o fator principal da socialidade no blog, fora m as 

identificações com o personagem e o seu cotidiano ficcional presentes nas três formas de 

socialidade: as histórias banais de Indra, as relações afetivas, as ocasiões festivas de sua 

cultura  etc.Tais  identificações  revelaram  que  o  público  cria  “links”  com  sua  realidade, 

fazendo com que a barreira ficcional já não exista mais, apenas a vontade de participar da 

história, de se sentir íntimo do personagem. Somam-se a estes, os resultados obtidos pelo 
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Contrato de Comunicação. Não podemos esquecer que foi através dele que ficamos 

conhecendo   a   “personalidade   de   Indra”   e   o   ambiente   do   blog   como   um   espaço 

comunicacional. Desse modo, o Contrato de Comunicação e a Socialidade foram instrumentos 

de análise que se complementaram, permitindo assim compreender, através da exploração de 

nossos objetivos, como ocorreu o fenômeno de convergências entre real e ficcional no blog do 

personagem. 



98  
 
 

 
5  CONCLUSÃO 

 

 
 
 

A dissertação teve como intuito pesquisar convergências entre o real e o ficcional no 

blog do personagem Indra, da novela Caminho das Índias (Rede Globo, 2009), primeiro 

personagem a “adentrar” no ciberespaço. A “convergência” que intitula o trabalho se refere à 

peculiaridade de interação entre público e personagem resultante do surgimento das narrativas 

transmediadas em telenovelas. Percebemos que os blogs da ficção se tornam ambiências de 

socialidade,  nas  quais  o  público  busca  se  aproximar  do  personagem,  criar  laços.  Nossa 

hipótese é de que a socialidade entre o real e o ficcional promove o que estamos denominando 

convergências. 

 

Assim, esta percepção, prévia, nos instigou a investigar de que forma ocorre essa 

socialidade. Considerando o tipo de relação instituída no blog, fez-se necessário entender 

quem são os sujeitos atuantes nessa socialidade e como ela pode explicar nossa hipótese. Para 

tanto, traçamos como objetivos específicos: analisar, a partir das postagens no blog, como 

foram construídas a identidade do personagem e o perfil identitário do público; identificar as 

formas de socialidade deflagradas no blog para a relação personagens/público e investigar 

como  essas  formas  de  socialidade  promovem  a  convergência  entre  o  real  e  o  mundo 

presencial. 

 

Como podemos notar, nossos objetivos requisitaram apoio teórico de campos distintos, 

o do discurso, e o da sociologia co mpreensiva. Desse modo, a análise do corpus se deu em 

duas etapas. Na primeira, fizemos uma abordagem discursiva a partir do conceito de Contrato 

de Comunicação e da atuação dos sujeitos da linguagem (CHARAUDEAU, 2006, 2012). Para 

a segunda etapa recorremos a noções de socialidade de Michel Maffesoli (MAFFESOLI, 

2009, 2010). 
 

 

A análise através do Contrato de Comunicação nos ajudou a explorar o blog de um 

ponto de vista estrutural – no que se refere à dinâmica de comunicação – e discursivo, nos 

permitindo entender como o personagem foi construído naquele espaço, e o perfil identitário 

do público, em função da imagem de Indra. Assim, do ponto de vista estrutural, o blog se 

apresenta como uma narrativa transmediada de Caminho das Índias, um espaço aberto à 

participação de internautas que querem se aproximar de Indra, saber um pouco mais da sua 

vida extra-ficção. Dessa forma, ao migrar para o ciberespaço, a novela expandiu sua narrativa, 
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agregando ao seu blog componentes temáticos e links de sites “reais” que não pertenciam ao 

conteúdo ficcional exibido na TV. 

 

No que diz respeito aos sujeitos do discurso das postagens verificamos que a Rede 

Globo, (EU comunicante) tentou produzir uma narrativa transmídia que proporcionasse 

“imersão” do público no universo ficcional, criando um espaço na internet no qual Indra 

adquirisse “vida própria”, e os seus idealizadores só aparecem de forma indireta. O fato é que, 

de um ponto de vista discursivo, o Blog do Indra reflete um projeto de fala da emissora: levar 

pela primeira vez, na história da teledramaturgia brasileira, um projeto transmídia de ficção, 

com enfoque em um personagem. Esse projeto apareceu nos discursos do personagem, sujeito 

enunciador EUe, fazendo, indiretamente, publicidade da programação, como na postagem na 

qual Indra lembra ao seu público da final do campeonato brasileiro de futebol, que seria 

exibido na mesma emissora, logo após a novela. E também quando “Indra” divulgou o Blog 

da Domingas, outro projeto transmídia da série adolescente, Malhação, também da Rede 

Globo. Até mesmo o merchandising social contra o bullying coincidiu à época, com o debate 

do tema em toda a programação da emissora carioca. 

 

O interesse da emissora, no entanto, foi criar um personagem verossímil, até mesmo 

para que o projeto transmídia fizesse sentido para o público. Sendo assim, quando Indra agia 

como EUc comunicante isso o tornava ainda mais “crível”, pois, de qualquer forma, ele estava 

falando de temas da realidade, mesmo que fosse publicidade. Em consonância com esta 

perspectiva, o EUc comunicante projetava, em suas postagens, um público destinatário ideal 

(TUd), ou seja, aquele que correspondesse positivamente ao “contrato com o ficcional”. 

 

Dessa maneira, a identidade de Indra como EUe possuía atributos que agradavam a 

audiência: interagia com o não ficcional como pudemos ver a postagem dele ensinando a 

dança Bhangra a uma “celebridade da internet”, respondia perguntas do público em vídeo, 

torcia pelo time Flamengo, além de se assumir um indiano de coração verde e amarelo, em 

sumo,  expunha  interesses  e  “gostos  pessoais”  que  estavam  além  de  sua  narrativa  na 

telenovela. Essas e outras características simulavam (não  no  sentido  de enganar, mas de 

imitar) a existência de um “blogueiro do mundo real” que gostava de internet, computadores, 

cinema e música. As partes mais ficcionalizadas da história de Indra eram relacionadas à 

cultura indiana e ao bullying que sofria de um aluno da escola em que estudava. Assim, 

observamos, nos comentários, como o público real o TU interpretante, ou seja, não àquele 

idealizado  nos textos do  EUc,  ao  elaborar  a personalidade de Indra,  mas sim o  que os 
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internautas,  escreviam  sobre  ele.  O  público,  de  maneira  geral  correspondia  à  imagem 

projetada pela instância de comunicação, tratando Indra como alguém “real”, e demonstrando 

interesse pelo personagem. 

 

Embora o espaço de locução no blog seja limitado para o público – visto que, numa 

concepção mais restrita, não há diálogo com o personagem –, isso não impediu o espaço de 

registrar uma intensa participação de internautas comentando cada post. Contribui para esse 

quadro, o fato de muitos textos postados por “Indra” interpelarem o público, instigarem a 

comentar etc. Para nós, esse e outros elementos da dinâmica discursiva do blog comprovaram 

a interação social do ambiente. 

 

O Contrato de Comunicação como instrumento de análise foi de grande relevância 

para conhecermos discursivamente quem era o personagem, qual a imagem do público ideal 

ele carregava, o perfil-identitário, de fato, bem como a forma de interação proporcio nada ao 

público. A convergência entre real e ficcional pôde ser constatada, nesta etapa, através da 

aceitação do público em imergir no universo apresentado, e das estratégias discursivas dos 

responsáveis pelo blog que aproximaram este universo dos internautas. 

 

A segunda parte da análise não só reitera esta aceitação, como desvela que o Blog do 

Indra se tornou um espaço de socialidade. Ao verificarmos que, no diário virtual de Indra, 

existiam muitas postagens que remetiam a uma vida banal, comum e que o personagem usava 

este diário para compartilhar seus sentimentos, pudemos partir para a análise de como público 

reagiu a elas. E através das noções de presenteímo, ética da estética e tribalismo, pudemos 

observar que o público “criou laços” com o conteúdo ficcional do blog. 

 

Desse modo, destacamos que o presenteísmo surge no cotidiano do blog sob a forma 

de narrativas de coisas banais, segredos partilhados, histórias do bairro etc. O fato de essas 

histórias, em geral não pertencerem à narrativa da novela e serem narrados de um ponto de 

vista “pessoal” de Indra, proporcionou o surgimento  de um elo  entre o  personagem e o 

público, que se sentiu íntimo dele, inclusive para aconselhá-lo. 

 

Comprovamos que o blog estimulou uma “cultura do sentimento” enfatizando um 

querer esta-junto, o compartilhar os momentos festivos etc.. Enfim, uma ética da estética. Os 

internautas traçaram paralelos com suas vidas e enfatizaram a importância de Indra valorizar a 

família, por exemplo. 
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O tribalismo nos mostrou que o querer estar-junto e as identificações não significam 

concordar em tudo. A questão do bullying na vida de Indra foi muito debatida, muitos se 

identificaram de várias formas, dando conselhos, relatando depoimentos, se manifestando 

contra a passividade do personagem etc. 

 

A análise da socialidade nos mostrou que o público não quer apenas comentar a 

narrativa transmediada, o público-internauta quer acrescentar, inserir suas histórias e 

compartilhar seus sentimentos no espaço destinado à histórica ficcional. Em exemplo disso: 

mais  recentemente,  a telenovela  Em  Família  (REDE  GLOBO,  2014),  do  autor,  Manoel 

Carlos, agregou ao seu site o Blog Em Família no divã. Este espaço funcionava como uma 

espécie de “consultório online” no qual o psicanalista Alberto Goldin conversava sobre 

“problemas reais” dos internautas que tivessem relação com os assuntos principais da semana 

na ficção televisiva. 

 

Assim, compreendemos que quando o internauta fala de si, no blog do personagem, 

àquele ambiente não é mais apenas ficcional, no sentido da narrativa televisiva. Ele se torna 

híbrido, ou melhor, convergente. É importante destacar o papel da tecnologia na nova forma 

de se relacionar com a ficção, na contemporaneidade. O blog, nesses casos, passam a ser 

vistos como um canal de comunicação com o personagem, uma espécie de “endereço”. Nesse 

contexto, constrói-se, então, um imaginário de proximidade, de pertencimento ao universo 

ficcional.  E  como  diria Maffesoli,  “o  lugar  se  torna o  laço”,  (2010,  p.  211) ou  seja,  o 

catalisador da relação. 

 

Assim, confirmamos nossa hipótese de que a socialidade entre personagens e 

internautas, promovida pelos blogs, possibilita, simbólica e discursivamente, a imersão real 

do público na ficção e a imersão fictícia do personagem no “mundo real”. 

 

Nossa pesquisa traz à academia um olhar diferenciado para se abordar narrativas 

transmediadas. É comum estudos sobre socialidade em redes sociais, grupos urbanos etc. Mas 

estudar a socialidade entre personagem de ficção televisiva e público, o que se produz de 

narrativas e os sentidos delas em espaços de compartilhamentos virtuais, não é tão rotineiro. 

Portanto,   nosso   trabalho   contribui   nesse   sentido,   chamando   a   atenção   para   novas 

possibilidades de se investigar que tipo de relações se desenvo lvem em ambientes virtuais 

frequentados por personagens de ficção e internautas. 
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Por fim, como discutimos ao longo da fundamentação teórica, o público sempre 

manifestou o desejo de interferir e fazer parte, de alguma forma das narrativas ficcionais, 

desde que o gênero surgiu na imprensa. O estudo da socialidade entre personagens e 

internautas também põe em questão o modelo de produção tradicional de teledramaturgia e a 

relação com a audiência, mais conectada do que nunca. 



103  
 
 

 
REFERÊNCIAS 

 
 
 
 

AMARAL, Adriana; RECUERO, Raquel; MONTARDO, Sandra(Orgs.). Blogs.Com: estudos 

sobre blogs e comunicação. São Paulo: Momento Editorial, 2009. Disponível em: 

http://www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/blogfinal.pdf 
 

 
BARBERO, Jesús Martín. América latina e anos recentes: o estudo da recepção em 

comunicação social. In: SOUSA, Mauro Wilton de (Org.). Sujeito: o lado oculto do receptor. 

São Paulo: Brasiliense, 2002. p. 39-67. 
 

 
 

BASTOS, Maria Elizabeth; CASTRO, Maria Lília D. de.  Sobre a convergência midiática. In: 

(Orgs.). Convergências midiáticas: produção ficcional – RBS TV. Porto Alegre: 

Sulinas, 2010. p. 13-19. 
 

 
 

BULHÕES, Marcelo Magalhães. A ficção nas mídias: um curso sobre a narrativa nos meios 

audiovisuais. São Paulo: Ática, 2009. 
 

 
 

CARDOSO, Gustavo. A mídia na sociedade em rede: filtros, vitrines, notícias. Rio de 

Janeiro: FGV, 2007. 
 

 
 

CHARAUDEAU, Patrick. Linguagem e discurso: modos de organização. 2 ed. São Paulo: 

Contexto, 2012. 
 

 
  . Discurso das mídias. São Paulo: Contexto, 2006. 

 

 
 

CONSONI, Gilberto Balbela. Conversação on-line nos comentários de blogs: organização e 

controle das conversas nas interações dialógicas no blog Melhores do Mundo. In: PRIMO, 

Alex (Org.). Interações em rede. Porto Alegre: Sulina, 2013. p. 111-141. 
 

 
 

COSTA, Maria Cristina Castilho. A milésima segunda noite: da narrativa mítica à 

telenovela. São Paulo: Annablume, 2000. 
 

 
 

ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Companhia das letras, 

1999. 
 

 
 

FOGOLARI, Élide Maria. O visível e o invisível no ver e no olhar a telenovela: recepção, 

mediação e imagem. São Paulo: Paulinas, 2002 
 

 
 

JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. 2 ed. São Paulo: Aleph, 2009. 

http://www.razonypalabra.org.mx/libros/libros/blogfinal.pdf


104  
 
 
 
 

 
JOST, François. Seis lições sobre televisão. Porto Alegre: Sulina, 2004. 

 

 
 

LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. 4. Ed. 

Porto Alegre: Sulina, 2008. 
 

 
 

LOPES, M. I.; OROZCO, G. (org.). Convergências y transmediación de laficción 

televisiva. Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva. Globouniversidade, 2010. 
 

 
 

MAFFESOLI, Michel. O tempo das tribos: o declínio do individualismo nas sociedades de 

massa. 4 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. 
 

 
. O mistério da conjunção: ensaios sobre comunicação, corpo e socialidade. Porto 

Alegre: Sulina, 2009. 
 

 
. O conhecimento comum: introdução à sociologia compreensiva. Porto Alegre: 

Sulina, 2007. 
 

 
. O instante e o trágico: o retorno do trágico nas sociedades pós-modernas. São 

Paulo: Zouk, 2003. 
 

 
 

MÉDOLA, Ana Silvia L. D.; REDONDO, Léo V. Alves. Interatividade e pervasividade na 

produção da ficção televisiva brasileira no mercado digital. Matrizes, ano 3, n. 1, ago./dez., p. 

1-19. 2009. Disponível em: 
http://revistas.univerciencia.org/index.php/MATRIZes/article/viewFile/7397/6778 Consulta em: jan. 
2014. 

 

 
 

PAIVA, Cláudio C. de. Dionísio na idade mídia: estética e sociedade na ficção televisiva 

seriada. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2010. 
 

 
. Contemplação e compreensão das imagens, problemas da telenovela e metodologia 

científica. Disponível em: 
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/429ec453c1660aaad28267ba4cda96b4.PDF Acesso em: 
jun./2014 

 

 
 

PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia de televisão. São Paulo: Perspectiva. 2012. 
 

 
 

PRIMO, Alex. Crítica da cultura da convergência: participação ou cooptação? In: BASTOS, 

M. Elizabeth; CASTRO, M. Lília D. de. (Orgs.). Convergências midiáticas: produção 

ficcional – RBS TV. Porto Alegre: Sulinas, 2010. p. 21-33. 

http://revistas.univerciencia.org/index.php/MATRIZes/article/viewFile/7397/6778
http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/429ec453c1660aaad28267ba4cda96b4.PDF


105  
 
 
 
 

 
SANTAELLA, Lúcia. Culturas e artes do pós-humano: as culturas das mídias à 

cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003. 
 

 
  . Cultura das Mídias.  São Paulo: Experimento, 1996. 

 

 
 

SCHITTINE, Denise. Blog: comunicação e escrita íntima na internet. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 2004. 
 

 
 

SIBILIA, Paula. O show do eu: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 2008. 
 

 
 

SILVA, Juremir M. da.  As tecnologias do imaginário. Porto Alegre, 2003. 
 

 
 

SODRÉ, Muniz. Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. 

Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

______. O Monopólio da fala: função e linguagem da televisão no Brasil. Petrópolis: 

Vozes, 1984. 
 

 
   WOLFF, Fabrício. Televisão e a abstração do diálogo. Disponível em: 

<http://www.analiseemfoco.com.br/site/noticia.php?noticia=868&cod=4&sub=>.  Acesso 

em: 03 agosto 2012. 
 

 
 

WOLTON, D. O Elogio do Grande Público: uma teoria crítica da televisão. São 
 

Paulo: Ática, 1996. 

 

http://www.analiseemfoco.com.br/site/noticia.php?noticia=868&amp;cod=4&amp;sub


106  
 

 
 
 
 

 SITES E BLOGS PESQUISADOS 
 
 

Novela Caminho das Indias (REDE GLOBO, 2009) 

http://caminhodasindias.globo.com/Novela/Caminhodasindias/Capitulos/0,,16545,00.html 

 

  Blog do Indra (2009) 

http://gshow.globo.com/programas/geral-com/blogdoindra-indra/platb/ 
 

Blog Sonhos de Luciana, novela Viver a Vida (REDE GLOBO, 2009-2010) 

http://gshow.globo.com/novelas/viver-a-vida/sonhos-de-luciana/platb/ 
 

Blog fake da personagem Luciana, de Viver a Vida 

http://sonhosdeluciana.blogspot.com.br/ 

 

Blog Fã-Clube Empreguetes para sempre, novela Cheias de Charme (REDE GLOBO, 2012) 

http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Empreguetes/ 
 

Blog Em Família no Divã, novela Em Família (REDE GLOBO, 2014) 

http://gshow.globo.com/novelas/em-familia/especial-blog/em-familia-no-diva/1.html 
 

Teledramaturgia.com 

http://www.teledramaturgia.com.br/tele/caminhoindias.asp 
 

Perfil fake Félix Bixa Má. (Facebook) 

https://www.facebook.com/BixaFelixMa?fref=ts. 

 
 

http://caminhodasindias.globo.com/Novela/Caminhodasindias/Capitulos/0%2C%2C16545%2C00.html
http://gshow.globo.com/programas/geral-com/blogdoindra-indra/platb/
http://gshow.globo.com/novelas/viver-a-vida/sonhos-de-luciana/platb/
http://sonhosdeluciana.blogspot.com.br/
http://gshow.globo.com/novelas/cheias-de-charme/Empreguetes/
http://gshow.globo.com/novelas/em-familia/especial-blog/em-familia-no-diva/1.html
http://www.teledramaturgia.com.br/tele/caminhoindias.asp
https://www.facebook.com/BixaFelixMa?fref=ts

