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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo estudar o consumo de televisão 

nos tempos de internet - em especial, a audiência da telenovela. Como 

principal produto mediático do Brasil, o gênero adapta-se às mudanças 

tecnológicas há mais de 50 anos, reinventando-se para sobreviver à 

multiplicidade de meios. Neste estudo, vamos discorrer sobre a influência 

dos conteúdos sob demanda, dando um panorama sobre a história da 

telenovela desde os seus primórdios, até chegar ao conceito multitelas 

dos dias de hoje. Além do aspecto tecnológico, discutimos a questão das 

redes sociais e a adequação do  formato à linguagem da era digital, 

demonstrando como a relação de identificação entre público e meio se 

estabelece num reconhecimento intermediado pelos média. 

 

Palavras-chave: média, televisão, telenovela, streaming, audiência 
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Abstract 

The present work aims to study television consumption in Internet times 

- in particular, the audience of the soap-operas. As the main media 

product in Brazil, the genre has adapted to technological changes for over 

50 years, reinventing itself to survive the multiplicity of means. In this 

study, we will discuss the influence of content on demand, giving an 

overview of the soap-opera’s history since its beginnings, until reaching 

the multi-screen concept of today. In addition to the technological aspect, 

we discussed the issue of social networks and how the format suits to the 

language of the digital age, demonstrating the identification relationship 

between the public and the medium is established in a recognition 

mediated by the media. 

 

Key-words: media, television, soap-opera, streaming, audience 
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Introdução 

Das mais tenras recordações de minha infância, uma lembrança em especial revisita a 

memória: lembro-me de correr para esconder-me nos braços de minha mãe toda vez 

que o personagem “Cadeirudo”, da novela “A Indomada” (1997), aparecia em cena. Eu 

tinha sete anos, mas a relação afetiva estabelecida com a telenovela permeava o meu 

imaginário de forma lúdica, provocando medo, ansiedade, expectativa e curiosidade. 

Esse misto de sentimentos gerados pelo consumo de televisão marcou minha infância 

de modo significativo, me fazendo experimentar sensações e sentimentos diferentes 

desde meus primórdios. A telenovela é isso: vários universos dentro de um. Histórias 

paralelas que se complementam numa costura, que tem como pano de fundo uma ideia 

central, de onde partem e para onde vão todos os conflitos da narrativa da vida. 

Estudar a relação da teoria da narrativa com as indústrias criativa e cultural me ajudou 

a pensar o papel da televisão na sensibilidade do recetor. Através de estudos teóricos 

sobre o papel dos meios de comunicação na constituição da sociedade brasileira, vimos 

a telenovela em seu caráter constitutivo do imaginário coletivo, englobada numa noção 

mais ampla de entretenimento, se considerar as formas narrativas nos diversos 

dispositivos. Para entender esta relação dos dispositivos com suas funções multitela, 

estudamos a revolução tecnológica e sua influência na forma de fazer, reproduzir e 

consumir médias, em especial, na televisão. A interferência direta do público, que antes 

limitada a grupos de discussões, exibições de capítulos-teste e cartas enviadas às 

emissoras de TV, parece ter começado efetivamente a partir da popularização das redes 

sociais no Brasil, em 2005, com o Orkut.  

É por este viés que discutiremos a continuação do mercado para telenovela em face à 

demanda cada vez maior de produtos mediáticos disponíveis nas mais diversas 

plataformas. Nessa onda de convergência digital, vemos ainda como os serviços de 

streaming, em especial a Netflix, transformaram a indústria do entretenimento na 

última década. O presente trabalho propõe fazer estudo do caso “Telenovela”, 

discutindo a forma como o gênero dialoga com os novos médias de rede social e o 

desafio de manter o formato vivo com a oferta cada vez maior de conteúdo on-demand. 
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A diversidade de produções que podem ser acessadas, inclusive, enquanto o espectador 

está assistindo ao capítulo do dia em ecrã de telemóvel, no próprio aparelho de 

televisão, tablets ou computadores, sugere uma nova forma de assistir à televisão. A 

possibilidade de comentar em tempo real no Twitter, por exemplo, denota uma 

complementaridade que permite ao espectador sair da posição de mera receção para 

interagir, interferir e produzir conteúdos próprios. Além de pressionar os veículos 

tradicionais a se reinventarem, devido à pluralidade de novas opções contínuas.  

Sinal dos tempos: bons ou maus.  
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1. A Televisão no Brasil 

1.1. Contextualização histórica 

“Não é possível pensar a realidade brasileira sem a televisão. Ela conforma desejos, 

influencia a categorização dos anseios, generaliza particularidades, compõe o tecido da 

cultura. Educa.” (BACCEGA, 2002, p1)1. É com estas palavras de Maria Aparecida 

Baccega que conto os primórdios da indústria televisiva no Brasil. Mesmo vivendo em 

tempos diferentes e tendo morrido quando a pesquisadora ainda começava sua 

carreira, Assis Chateaubriand parece ter bebido dessa fonte ao dedicar sua vida e obra 

no investimento da Comunicação do Brasil. Por compartilhar em absoluto o pensamento 

acerca do papel dos médias na constituição sociocultural brasileira, é impossível relatar 

a história da TV sem mencioná-lo como o grande responsável pelo seu surgimento no 

país. Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello foi um jornalista, advogado, 

empresário e político brasileiro, que viveu entre 1892 e 1968. Na carreira jurídica, fez 

fortuna defendendo interesses de empresas poderosas e de milionários estrangeiros, e 

em 1924 adquire “O Jornal” para propagar seus ideais políticos apartidários e 

oposicionistas. Seis meses depois, conquista seu segundo jornal, o “Diário da Noite”. 

Estes dois veículos deram início à estrutura de uma grande empresa jornalística, que 

mais tarde se tornaria o “Os Diários Associados”. Sua relevância histórica viria em 1927, 

da aliança com o então Ministro Getúlio Vargas, que o ajudou a fundar a revista “O 

Cruzeiro”, estabelecendo uma nova linguagem na imprensa brasileira, com informações 

gráficas, grandes reportagens e ênfase no fotojornalismo. 

Com o objetivo conjunto de estourar a Revolução de 1930, Assis coloca seus veículos a 

serviço da Aliança Liberal para apoiar Vargas, e como favor, obtém recursos para dois 

novos impressos: o “Diário de São Paulo” e o “Diário da Noite”. Dotado de uma ética 

questionável, lidava com os inimigos usando o poder dos seus veículos de comunicação 

para fazer propaganda negativa dos adversários. Deste modo, proporcionou a 

instauração do governo provisório de Getúlio Vargas, mesmo após a derrota da chapa 

                                                      

1http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/15999749417050870364241954281402151688.pdf 

http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/15999749417050870364241954281402151688.pdf
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liberal. Como recompensa, recebeu empréstimos milionários através da Caixa 

Econômica Federal para a cadeia dos Diários Associados. Seria a consolidação do maior 

conglomerado de média da América Latina, que em seu auge deteve mais de 100 jornais, 

36 emissoras de rádio, 18 estações de televisão, agências de notícias e revistas.  

Em 1935, foi inaugurada a Tupi no Rio de Janeiro, colocando os Diários Associados na 

era do Rádio. Sob o comando de Chateaubriand, a combinação de velocidade e 

informação se transforma em cultura de massa e atinge em cheio uma nação de rica 

tradição oral. Em volta do rádio, o país se reunia naquilo que mais tarde seria palco para 

a televisão, como sugeriu Baccega no estudo “Televisão e escola: aproximações e 

distanciamentos”.  

A televisão é um aparelho doméstico, que compõe o cenário dos lares. Quando 

na casa existe apenas um aparelho de televisão, ele fica geralmente na sala, 

servindo para a congregação da família em determinados períodos do dia. Desse 

modo, a TV pauta o que a família vai discutir: os temas que ela escolheu para 

veicular. Ou então, onde há vários aparelhos de televisão, as pessoas se isolam, 

vendo programas muitas vezes diferentes, o que acaba por dificultar, inclusive, 

o diálogo familiar, levando a que pais sequer saibam que programação está 

sendo vista por seus filhos. (BACCEGA, 2002, p. 2) 

Em 18 de setembro de 1950, decide inaugurar o sistema de televisão no Brasil, tornando 

o país o quarto do mundo a ter TV. No entanto, à altura do lançamento da TV Tupi, não 

se vendiam aparelhos de televisão no Brasil, e Assis contrabandeou 200 aparelhos para 

distribuir entre pessoas influentes na sociedade. O impacto da televisão impulsionou a 

campanha de Assis para o Senado em 1951 - um acontecimento cultural de proporções 

inimagináveis. Destacando-se como um dos homens públicos mais influentes do Brasil 

entre as décadas de 1940 e 1960, foi ainda escritor, membro da Academia Brasileira de 

Letras, e fundador do MASP – Museu de Arte de São Paulo. 

1.2. Os primórdios de sua formação 

Como no Brasil a influência mais forte e imediata no setor sempre foi a norte-americana, 

o modelo adotado no país foi justamente esse. Os primeiros produtores brasileiros 
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fizeram cursos na CBS e na NBC para aprender as técnicas fundamentais para a 

implantação da televisão no Brasil. No princípio, a televisão utilizava os profissionais 

vindos do rádio; programas de auditório, antes realizados no rádio, foram adaptados 

para os ecrãs, e ainda na década de 50, outros eram pensados para o novo veículo de 

comunicação. A teledramaturgia brasileira deu seus primeiros passos no programa 

“Câmera Um”, que exibia peças de suspense e terror inspiradas no gênero Grand-

Guignol (termo oriundo do Théâtre du Grand-Guignol, localizado na região do Pigalle em 

Paris, até 1962, conhecido por apresentar encenações de histórias macabras). O diretor 

Jacy de Campos entrou para a história por sua inovação em realizar toda a atração com 

apenas uma câmara, em plano sequência. Não havia filmes longos e poucos comerciais 

eram filmados. Qualquer erro entrava, literalmente, para a história da TV. Por algum 

tempo, a TV Tupi se manteve como a única emissora no mercado, mas logo começaram 

a surgir outras, como a TV Record, em 1953, e a TV Rio, em 1955.  

Já bem desenvolvida, em 1958 a televisão era um espetáculo diário de cerca de 15 horas 

ininterruptas de duração. Todos trabalhavam sete dias por semana em um ritmo 

frenético. Para resolver os problemas comuns a uma tecnologia inédita, os profissionais 

utilizavam de muita criatividade, tendo que aprender várias funções distintas. No início 

da década de 60, surge TV Excelsior, que arrebatou os melhores profissionais da TV 

Record, da TV Rio, e da pioneira TV Tupi. Naquela altura, as estações de televisão 

funcionavam de forma independente em cada estado do Brasil, com programação 

própria, e a Excelsior propõe fazer um network para reprodução igualitária a nível 

nacional. A Tupi era a única emissora que transmitia novelas. Eram curtas, com 

pequenos episódios de 10 minutos. Aquela considerada a pioneira nos moldes que 

conhecemos hoje, surgiu no Rio de Janeiro: em 1963, a TV Excelsior lança a primeira 

telenovela brasileira “2-5499 Ocupado”, uma adaptação de Dulce Santucci para da 

original argentina escrita por Alberto Migré. A novela era gravada em videotape, uma 

enorme revolução naquela época - as concorrentes sentiram o golpe de imediato. A 

força da teledramaturgia brasileira mostrava seu poder logo de início. Mesmo em rede, 

os programas da Excelsior viajavam via terrestre ou aérea de um estado para o outro, 

ocasionando atraso dos capítulos exibidos do Rio de Janeiro para São Paulo, por 



15 

exemplo, em aproximadamente uma semana. Para chegar aos extremos do país, os 

capítulos podiam levar três semanas. A televisão no brasil acompanhou as mudanças 

tecnológicas desenvolvidas para esse meio. Na década de 70, as transmissões ganharam 

cores e mais recentemente no Brasil, em 2007, foi implantado o sistema brasileiro de 

televisão digital. 

Com a apresentação em rede, o custo da produção começou a ser dividido em várias 

praças de exibição e a Excelsior pode elevar o salário dos seus profissionais e trazer 

outros para sua equipe, como foi o caso de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni - 

um dos maiores nomes da televisão mundial de todos os tempos, que me honrou em 

participar desta pesquisa. Com o passar dos anos e as dificuldades administrativas dos 

primeiros tempos, a Excelsior e a TV Tupi decretaram falência; já a TV Rio não resistiu à 

pressão do mercado para transicionar de emissora estadual para rede nacional. Neste 

cenário, em 1965 surge a TV Globo, no Rio de Janeiro. Apesar de ser uma empresa 

familiar, os Marinhos, sobretudo Roberto Marinho, souberam delegar o comando da 

Globo a profissionais altamente competentes na televisão, como foi o caso de Joseph 

Wallach, Boni e Walter Clark. Eles iniciaram a escalada nacional da emissora nos anos 

de 1966 e 1967. As demais emissoras eram praticamente estaduais. A hegemonia 

nacional, em rede, só foi conquistada pela Globo. E a fórmula da tal escalada foi a 

programação, uma grade apoiada em noticiário e telenovela. A emissora carioca lançou 

o “Jornal Nacional” e a novela “Irmãos Coragem”, de Janete Clair no horário 

denominado como “nobre”. A conquista da audiência foi quase que imediata, trazendo 

espectadores das outras emissoras e acabando com a TV estadual. O Brasil todo queria 

transmitir os programas da Globo. A Excelsior foi desaparecendo e a Record perdeu 

bastante força. Posteriormente, surgiram a Rede Bandeirantes, em 1967; TV Gazeta, em 

1970; SBT, em 1981; Rede Manchete, em 1983; e assim se deu o cenário televisivo que 

conhecemos ainda hoje no Brasil. 
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1.3. Estatísticas do consumo de conteúdo no país 

Se antes a televisão era item de luxo, destinada apenas às classes média e alta, hoje faz 

parte de quase todas as casas brasileiras. Segundo investigações2 da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

96,4% dos lares do Brasil possuem um ou mais televisores, totalizando a surpreendente 

marca de 102.633 milhões de aparelhos. A pesquisa também traz dados sobre o uso de 

internet e telemóvel pelos cidadãos. Apesar de ser categorizado como “país em 

desenvolvimento” pela ONU, o acesso à internet já chega em 79,1% dos domicílios 

brasileiros. Deste percentual, 99,2% utiliza o telefone móvel celular para se conectar, 

ultrapassando o uso do computador, com 48,1%. O estudo também contabiliza o acesso 

de internet via televisão, ocupando o 3º lugar no ranking dos dispositivos, registrando 

23,3% de participação - um salto de 7,2% em um ano, tendo como base o censo anterior; 

o tablet aparece em 4º, com 13,4%. Os dados de acesso à internet mostraram ainda que 

86,1% usam a web para assistir a vídeos, programas de TV, séries e filmes. Segundo 

Maria Lúcia Vieira, Coordenadora de Trabalho e Rendimento do IBGE, foi este “o tipo de 

acesso que mais aumentou, o que pode estar relacionado ao crescimento no hábito de 

assistir filmes e séries por serviços de streaming” (VIEIRA, 2020).   

Baseado nessa nova perspetiva, o relatório3 da empresa de estatísticas Nielsen, 

divulgado em agosto de 2020, aponta a Netflix como responsável por 34% do tempo 

total de streaming nos meses de maio, junho e julho. O YouTube alcançou 20%, 

enquanto a Hulu registrou 11% de participação, e o recém-lançado Disney+, 4% da 

audiência online. Outro ponto importante da análise é que o streaming já corresponde 

a 25% do total de visualizações de televisão, um aumento de 6% em relação ao final de 

2019. Para atender a toda essa demanda, o orçamento4 previsto para novas produções 

da Netflix em 2020 foi de US$ 17 bilhões - cifra maior do que qualquer estúdio da 

                                                      

2 https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-
brasil.html 
3 Disponível em https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2020/08/nielsen-total-audience-
report-aug-2020.pdf 
4 Disponível em https://variety.com/2020/digital/news/netflix-2020-content-spending-17-billion-
1203469237/ 

https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html
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indústria cinematográfica, ou qualquer emissora de televisão projeta em telenovelas. E 

é esta relação entre televisão, múltiplos ecrãs, internet e conteúdos, que vamos analisar 

a seguir. 
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2. A telenovela no Brasil 

2.1. Construção da cultura novelística brasileira 

Poderia dizer que é impossível entender a relevância da telenovela no Brasil sem pensar 

aspetos sócio-culturais-políticos-econômicos da nossa história. No processo de 

constituição da cultura brasileira, fica intrínseca a relação entre o gênero e o processo 

de identificação do melodrama e seu público. O estilo narrativo parece tratar questões 

sociais atreladas ao olhar do espectador, facilitando o processo de reconhecimento 

entre meio, mensagem e indivíduo. Para entender a história da telenovela, Mauro 

Alencar nos apresenta em sua obra “A Hollywood Brasileira: Panorama da Telenovela 

no Brasil” (2002) um perfil histórico do gênero. Segundo o autor, a história se desenrola 

com os resquícios da Guerra Fria, que submetia países da América Latina a uma censura 

ferrenha, que devastava as emissoras de televisão e limitava o folhetim ao romance e 

às emoções primárias. No Brasil, a censura não consegue calar os dramaturgos, que, sem 

poder escrever livremente nos teatros, se refugiam nas emissoras de televisão, como 

Tupi e TV Globo. 

A essência do gênero, segundo o autor, perpetua-se desde o século X, com a tradição 

de narrativas orais envolvendo gregos, persas e indianos. A fábula de “Sherazade e as 

Mil e Uma Noites”, que (redundantemente) por 1001 noites enfeitiça o sultão e se livra 

da morte, introduz a maneira de narrar uma história em aberto. Influenciado pela saga 

de quem conseguiu manter uma história viva por inacabáveis noites, mais tarde, em 

1550, surge Lazarillo de Tormes - criação espanhola que narra a busca do protagonista 

para seguir a jornada sobre a terra, inserindo elementos de realismo e se contrapondo 

ao mundo idealizado do romance. A história, contada de geração para geração, chega 

ao folhetim francês no século XIX, desemboca na radionovela norte-americana, coloniza 

a América e desagua na telenovela. 

Ao discorrer sobre a maneira de se contar uma novela, o autor parece afirmar que as 

histórias se repetem porque o anseio humano é o mesmo em qualquer parte do mundo; 

A constatação é de que “o melodrama é um gênero em que os diálogos são entremeados 

de música. Humano, imaginoso e vivaz, cria intrigas e paixões com habilidade e requer 
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uma completa identificação entre o espectador e personagem”. (ALENCAR, 2002, p. 49). 

O estudioso estabelece ainda uma relação entre a projeção do público com o 

personagem, com a Idade Média, em que os grandes filósofos ocupavam a figura de 

“guia” social. Após a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, o romance traria a 

burguesia à superfície, sinalizando o começo da era do grande consumo, enredado no 

capitalismo. O público, que antes se orientava pelo filósofo, passa a se orientar pelo 

romance, e posteriormente pela ficção.  

Na década de 1960, porém, a realidade brasileira ainda não figurava nas 

histórias, que eram absurdas e bizarras, inverosímeis. O mundo televisivo era 

povoado de histórias exóticas, personagens bons e maus, maniqueísmo sempre 

presente. Com a saída da novelista Glória Magadan em 1969, a TV Globo forma 

um núcleo profissional, investe em atores, autores e equipamentos. É uma 

revolução. Uma revolução que definiu estruturas que levaram a telenovela a 

firmar-se como fenômeno, um hábito, um condicionamento tão necessário ao 

brasileiro escovar os dentes. (ALENCAR, 2002, p. 89) 

Pela lógica apresentada, quando acaba uma história, começa outra para suprir a 

necessidade de repor os anseios do mercado através da confeção de um novo produto 

novelístico – já que junto com os novos personagens, escrevem-se novas narrativas 

pessoais. O indivíduo se torna apto para tudo, consegue se projetar em muitas coisas ao 

mesmo tempo. O descentramento das pessoas culmina na perda do sentido de si 

mesmas, em que não existem mais crenças capazes de definir uma coletividade em 

torno dela, dando origem à crise dos paradigmas onde tudo é possível de ser verdade. 

A construção de conhecimentos e de valores se rompe com as instituições fechadas, 

como a igreja, o governo e a família, e passam para os médias, assim como referiu 

Baccega1 no enxerto:  

Paralelamente à escola, e com poder de fogo maior no que se refere a influências 

culturais, está a televisão, a qual trabalha com signos que clamam por seus 

significados nos próprios significantes. Ou seja, é como se os signos que 

compõem a TV não necessitassem de referentes, e atingissem diretamente os 

sentidos, as emoções […] a televisão serve também para fazer/criar cultura e não 
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apenas para transmitir e divulgar. Como se pode ver, os desafios são múltiplos. 

(BACCEGA, 2002, p.18) 

Neste contexto de sociedade democrática, todos têm o direito de ter opiniões, e o 

desejo de se conectar e conversar com os outros é tão básico, que pode revelar questões 

da sociedade como liberdade e a busca da felicidade.  

Para continuar abordando o assunto, em “Dos Meios às Mediações – Comunicação, 

Cultura & Hegemonia” (1987), Jesús Martín-Barbero também nos apresenta os 

primórdios da telenovela no Brasil por outra perspetiva, pensando o melodrama como 

sendo uma “arte” escrita para os que não sabiam ler. Segundo o autor, seria a 

possibilidade de dar sustentação às sensações e suprir anseios do público através de 

encenações teatrais, no contexto de socialização mediada no espaço de identificação 

cultural. A consolidação do capitalismo na estrutura econômica brasileira pôs a indústria 

como espaço de ressignificações na Segunda Era Vargas (1951-1954) – início este que 

marcou o ano de exibição da primeira telenovela no país, sendo a primeira produzida 

no mundo inteiro. “Sua Vida Me Pertence”, escrita e dirigida em 1951 por Walter 

Forster, era exibida ao vivo, duas vezes na semana, e gravada em videotape pela extinta 

TV Tupi São Paulo. Lançou o que Barbero definiria como a “enculturação das classes 

populares no capitalismo”. Para entender a estrutura da telenovela no âmbito do 

pseudorrealismo, o autor discorre sobre “a luta por se fazer reconhecer” como alusão 

ao complexo de vira-lata do habitante de país subdesenvolvido. O estilo sonoro e visual, 

com economia de linguagem verbal a serviço dos espetáculos, provocaria naturalmente 

um impacto no espectador. A partir daí, aquilo que na verdade é uma seleção de fatos 

ou um registro subjetivo se torna uma verdade, o real. Algo que já possui uma 

significação própria e constrói um conceito de saber constituído de associações. A 

destituição dos construtores tradicionais de sentido se vê representada na hegemonia 

da mercantilização e do consumo em massa de bens não-duráveis, consequentemente 

à emergência da globalização. 

Fruto dos romances de folhetim, radionovelas e das soap-operas americanas, a 

telenovela no Brasil parece ter surgido como uma alternativa para suprir a necessidade 

do público pela narração. Aliado ao gosto pelo enredo, Barbero destaca a 
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correspondência entre imagem dialética, identificando aspetos relacionais entre a 

imagem televisiva tida como realidade e a sua correspondência descritiva. Da diferença 

estrutural do meio, o funcionamento dos médias e a indústria do entretenimento 

relacionam conceitos de imagem com a ressignificação, o narcisismo e o anseio pela 

visibilidade dos novos tempos. Em um estudo publicado na obra “Sociedade 

Midiatizada”, de Dênis de Moraes (2008), Barbero sugere que a globalização aliada à 

economia e aos meios de comunicação forma um importante vetor para compreender 

o modo como as informações são repassadas à sociedade. 

A perversão da comunicação provém da conformação de algumas 

megacorporações globais [...], cuja concentração econômica se traduz num 

poder cada dia mais inevitável à fusão dos dois componentes estratégicos, os 

veículos e os conteúdos, com a consequente capacitação de controle da opinião 

pública mundial e a exposição de moldes estéticos cada dia mais ‘baratos’. 

(BARBERO in MORAES, 2008, p. 52) 

É neste contexto que a telenovela se apresenta como canal de identidade da população 

e sobre meios de comunicação; nota-se o papel fundamental destes no processo de 

composição político e cultural do país no ano de estreia da telenovela no Brasil: 1951 – 

marco da volta de Getúlio Vargas ao poder, reeleito presidente do Brasil. Tal como um 

folhetim de tramas entre herói e vilão, Vargas busca apoio nos estados, fazendo alianças 

para tentar apagar a imagem de ditador do seu governo anterior. A busca por acabar 

com a imagem de vilão alça o presidente à figura de pai dos pobres e trabalhadores, com 

perfil paternalista e avidez por imagem de justiceiro social. O apelo à massa dos 

trabalhadores e as medidas para favorecimento da classe popular, como a criação da 

CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) e o dobramento do salário mínimo, 

despontavam como estratégia de Vargas para personificar o populismo no Brasil. E, 

apesar de ter a base de governo formada por uma ala conservadora, seu governo se 

denominava progressista, numa possível tentativa de manter a classe operária sob seu 

domínio. Carlos Lacerda poderia exercer o papel de vilão nessa leitura hipotética. 

Detentor do poder da imprensa, o jornalista exercia forte oposição ao governo 

utilizando-se da Tribuna da Imprensa, onde era colunista e proprietário, para atacar o 
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governo. O principal adversário do protagonista da história é fundamental para se 

construir a trama como vimos se desenrolar até aqui. As referências culturais da 

população inspiravam o reconhecimento e assimilação dos personagens – reais ou não 

- com o público. O que antes era função das instituições tradicionais passa à televisão, 

que desempenha um papel de assistencialismo ao povo e defesa das classes mais 

desfavorecidas - o que futuramente se tornaria uma fórmula de sucesso no novo modo 

de fazer média e política.  

2.2 – A telenovela como lugar de representação e identificação 

Considerando o contexto histórico do advento da telenovela no Brasil, podemos 

observar o começo da fragmentação do indivíduo devido à quantidade de discursos 

passados, no âmbito da própria dualidade dos planos de governo. O entretenimento se 

traduz nos dramas vividos pelos personagens dos folhetins, e o que antes era usado para 

mostrar ideologias, torna-se um fenômeno global, de maneira que todos os indivíduos 

queiram virar espetáculos. A morte de Getúlio Vargas entrou para a história como a 

grande sacada política de sua carreira, e talvez a maior do país. A imagem se converte 

em essencial para a sociabilidade das pessoas, suscitando um espaço cada vez maior nos 

médias para a visibilidade. Edgar Morin, na obra “Cultura de Massas no Século XX” 

(1977), parece ressaltar que a cultura de massa se constituiria em função das 

necessidades individuais que emergem e forneceria à vida privada as imagens e os 

modelos que dão formas às suas aspirações. Esta mesma cultura seria fornecedora dos 

mitos condutores do lazer, da felicidade, do amor, mitos condutores dos desejos 

privados da coletividade. A cultura de massas do século XX promove uma orientação do 

imaginário em direção à realidade, estimulando a identificação do espectador como o 

próprio herói. Segundo ele, há um “erotismo” na cultura de massa, tornando tudo 

mercadoria, e este “erotismo” leva ao conceito projetivo de felicidade; ou seja, a 

felicidade é mito, é a projeção imaginária de protótipos de felicidade. Sendo assim, a 

cultura de massa incita não só a consumir a própria vida, mas também a consumir os 

produtos. 
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Partindo desta ideia, vemos a relação de dependência de poder entre as pessoas 

atingidas por estas informações e a visibilidade mediática tornando os indivíduos 

propensos a colaborar com o poder dos médias, à medida que respondem aos seus 

estímulos, criando com ela um vínculo de troca gerado pelos modelos e pela visibilidade 

oferecidos pelas imagens mediáticas. A modernidade possibilitou que o desejo pela 

visibilidade fosse satisfeito através dos médias e dos meios de comunicação, gerando 

um impulsionamento permanente à criatividade pessoal e à procura constante da 

diferença - no contexto da transformação da sociedade, demonstrando a nova 

necessidade em ser diferente e querer ser sempre mais do que é originalmente. O modo 

de vida construído a partir da busca pela visibilidade permite ao indivíduo passar a 

considerar todas as possibilidades do que ele poderia se tornar, não se conformando 

apenas com o que já é, ocorrendo assim uma espetacularização do mundo, já que a 

própria intimidade vira um espetáculo. Neste conceito, o indivíduo não precisa apenas 

ter para ser, mas também ter para parecer - e parecer ter. 

Olhando por outro viés, Maria Aparecida Baccega pensa o papel educativo da telenovela 

no Brasil desde o tempo da ditadura militar, em seu estudo intitulado “A velhice na 

telenovela brasileira contemporânea: fomento ao debate” (2015). Com a vigência da 

censura aos meios de comunicação, inclusive no âmbito das artes, o país apresentava-

se dividido em pequenos polos, representados por cidades, onde eram descritas tramas 

de cunho político, como forma de crítica social ao governo vigente. Assim, a telenovela 

exercia influência no ser e estar das pessoas, usando matizes da cultura popular, sendo 

renegada pela elite e pelos letrados da época.  

Nas primeiras telenovelas – início da década de 1960 –, as quais podemos 

chamar tradicionais, a concepção de mundo era maniqueísta, dividindo os 

personagens entre bons e maus, sem nuances e sem possibilidade de mudança. 

Os diálogos eram ainda rudimentares e as situações, baseadas em estereótipos 

consagrados por todas as classes sociais. [...] Diferentemente, passamos a ter no 

elenco das telenovelas seguintes, às quais podemos chamar de socioculturais, a 

presença da complexidade social: as personagens deixam de ser planas – só boas 

ou só más – e passam a construir seu próprio destino em interação com o 
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contexto socioeconômico-cultural, à vista do telespectador e com sua influência. 

(BACCEGA, 2015, p.103) 

A televisão, tida como lugar destinado a essa representação, alçava a telenovela a 

símbolo ao qual a população tinha acesso, e que os indivíduos de classes sociais menos 

favorecidas seriam capazes de entender e discutir. Assim, o percorrer mutável da 

telenovela se apresentava no diálogo permanente entre os meios de comunicação e a 

sociedade. A receção desse produto mobiliza o universo cultural e age de acordo com 

as expectativas do público, promovendo ações socioeducativas que se infiltram na 

trama cultura, passando a ter papel importante na formação dos sujeitos sociais. Hoje 

vemos as novelas ligadas aos temas do cotidiano, suscitando discussões de valores 

mutáveis à medida da transformação da sociedade. Partindo do princípio de que a 

telenovela integra a grade da programação desde a origem da televisão no Brasil, 

podemos entender a força do gênero presente na trama cultural brasileira. A 

importância dos meios de comunicação na constituição das identidades culturais, vista 

como elemento próprio da globalização, leva a propagação da cultura de massa pelos 

médias à fragmentação dos questionamentos que ela sugere, ou uma crise no modo 

como as pessoas percebem o que lhes é passado. 

O conceito de Indústria Cultural, criado por Adorno e Horkheimer, se refere à análise da 

produção industrial dos bens culturais como movimento de produção da cultura como 

mercadoria. A indústria cultural aliada à cultura de massas fornece estes bens 

padronizados para atender às variadas necessidades do público, respondidas através da 

identificação destas perceções. Por intermédio de um modo industrial de produção 

destes modelos, obtém-se uma cultura de massa feita de componentes que 

representam bem a marca da indústria cultural: a produção em série e a padronização. 

Sendo assim, “esta transformação do ato cultural em valor suprime sua função crítica e 

nele dissolve os traços de uma experiência autêntica. A produção industrial sela a 

degradação do papel filosófico-existencial da cultura”, diriam Armand e Michéle 

Mattelart em sua obra “História das Teorias da Comunicação” (MATTELART, 1999, p. 

78). As mudanças de identidade cultural, pelas quais as pessoas passaram, faz com que 

elas desenvolvam uma nova maneira de se reconhecer baseadas em fatores externos, 
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como os médias - esta negociação simbólica do meio vai criando novas perceções 

através dos modismos criados por ela. Há uma troca entre público e média, onde o 

público fornece valores sociais ao média para que ela vá se reinventando e modificando 

conceitos através dos tempos. Assim, as identidades pessoais são transformadas a partir 

dos discursos passados, baseados nos valores transmitidos através de uma troca, uma 

negociação simbólica existente entre o público e os médias. 
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3. Estudos culturais de televisão e internet 

3.1. Novos médias e o novo perfil de consumo 

Partindo das premissas dos Estudos Culturais discutidas anteriormente, percebemos a 

cultura como campo de estudos que integra artes e médias, sobretudo na América 

Latina; podemos tomar os meios de produção para a massa em constante diálogo com 

os processos de identificação, sensibilidade e identidade do leitor/espectador brasileiro. 

Ao analisar os meios como produtos culturais que apresentam similaridades com as 

artes da narrativa, podemos discutir as questões de alienação, reconhecimento social e 

construção cultural. 

Relatórios publicados pela German Publishers and Booksellers Association [Associação 

de Editores e Livreiros Alemães] analisam as tendências de leitura na Europa, e nos 

últimos anos, vem confirmando a queda do número de pessoas que consomem livros. A 

pesquisa associa a queda drástica nos níveis de leitura ao crescimento do tempo médio 

que as pessoas gastam online conectados em algum dispositivo eletrônico. Segundo o 

estudo intitulado "Compradores de livros, para onde vocês estão indo?5", o número de 

pessoas comprando livros no país despencou quase 18% entre 2013 e 2017. A queda foi 

ainda mais grave entre pessoas com idade entre 20 e 50 anos – cerca de 24% para 37%. 

A explicação seria que esta faixa etária é a mesma que agora passa mais de três horas 

por dia na internet. Entre as principais razões para essa queda está a concorrência 

gerada pela multiplicidade dos meios. Ler livros se tornou um hábito cada vez menos 

frequente, ao passo que Netflix, serviços de streaming e on-demand conquistam mais 

público. Alexander Skipis, chefe da Associação, defende que assistir a programas de 

televisão, ouvir músicas e participar de grupos de conversa online são coisas “mais 

fáceis” com as quais gastar o tempo livre, exigindo menos esforço e muitas vezes 

apresentando menos complexidade do que ler livros. "Há crescente pressão social para 

reagir constantemente e ser sintonizado, para que você não seja deixado para trás. Se 

                                                      

5 Disponível em https://www.boersenverein.de/markt-daten/marktforschung/studien-umfragen/studie-
buchkaeufer-quo-vadis/ 
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seus amigos estiverem assistindo às séries mais recentes, você, além de ter que estar 

por dentro, também deve mantê-los atualizados. Além disso, serviços de streaming 

como o Netflix exercem grande apelo e frequentemente substituem os livros como 

passatempo" (SKIPIS, 2018). 

Em estimativas6 pós COVID-19, publicadas em agosto de 2020, as vendas de livros físicos 

e digitais na Europa registraram queda de 8,3% no primeiro semestre de 2020, em 

relação ao mesmo período de 2019. Ou seja, nem mesmo com regime de confinamento 

imposto pela maioria dos países, os hábitos de leitura parecem ter sido readquiridos 

pela população. O declínio gradual na leitura de livros aparece uma consequência da 

mudança no modo de consumo de conteúdo nas diversas plataformas, e da aceleração 

do tempo, decorrente da número cada vez maior de ofertas para passar o tempo livre. 

A multiplicidade de canais e a variedade de entretenimento digital disponibilizado 

resultam em uma enxurrada de informações, aumentando a competição pelo tempo das 

pessoas. As séries agora satisfazem muitas das necessidades que os livros antes 

atendiam, já que possibilidade de “maratonar” gera discussões, atendendo à 

necessidade de socialização intrínseca à era digital. Observar o público do livro migrar 

para conteúdo digital é entender como o público do século XIX mudou seu gosto de 

leitura, a partir do momento em que se afeiçoou pelo folhetim; e, assim, também 

identificar a preferência do público da última década para a visualidade narrativa. A 

telenovela aparece nesta transição como representação mais fiel da realidade do povo 

brasileiro na TV – esta, por sua vez, se mantém como meio mais sensível de identificação 

do público. A possibilidade de unir imagem, som e narrativa dá aos ecrãs vantagens que 

material impresso não proporciona.  

3.2. A experiência do novo indivíduo  

Os Estudos Culturais tendem a priorizar a análise sobre o domínio do lazer e do consumo 

mediático como uma área para a construção de significado, definindo em alguns aspetos 

                                                      

6 Disponível em 
https://www.boersenverein.de/tx_boev_newsletter_view?tx_boev_pi14[uid]=1591&tx_boev_pi14[back
end_layout]=pagets__newsletter 
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a vida cotidiana em oposição à vivência cultural. Com o crescimento de opções de 

programas de televisão, redes sociais, séries e serviços de streaming, e a adoção 

generalizada de uma série de novas tecnologias de média usadas para o lazer, as formas 

tradicionais de identificar e medir o espaço e o tempo de consumo dos meios tornaram-

se cada vez mais imperfeitas, com implicações na forma como contabilizamos o lazer e 

negociamos seus limites. Novas abordagens são necessárias para tratar os complexos 

ambientes mediáticos e as práticas tecnológicas que fazem parte da vida 

contemporânea. 

Na obra “Walter Benjamin e a mídia: o espetáculo da modernidade” (2014), Jaeho Kang 

analisa esta teoria de Estudos Culturais de Walter Benjamin, oferecendo novas maneiras 

de analisar as complexas inter-relações de espaço, tempo e tecnologia na prática 

cotidiana do consumo de médias. Diante de novos padrões de produção e consumo, e 

com o surgimento de ambientes mediáticos complexos, modelos tradicionais e medidas 

de espaço e tempo são inadequados para explicar este impacto das mudanças 

tecnológicas nas narrativas. Ao analisar as mudanças no consumo de média impressa 

(jornal>rádio>fotografia>filmes), Benjamin percebe um impacto destrutivo sobre o que 

ele concebeu como “experiências primordiais imediatas da linguagem, mimese e 

memória”, proporcionadas pela narrativa oral. As mudanças nas perceções e sentidos 

do público remetem Benjamin às mudanças no formato do jornal de modelo impresso, 

que passa a ter características “interativas”, como novas colunas para perguntas, 

opiniões e protestos dos leitores - o esboço de um novo tipo de experiência de leitura. 

Segundo Kang, estes recursos transcendem as limitações da comunicação unidirecional 

de maneira comparativa às redes sociais e à web. 

A crítica de mídia feita por Benjamin questiona argumentos mais específicos 

sobre as mudanças na natureza da percepção: em que medida a tecnologia da 

mídia pode expandir a possibilidade de uma experiência estética, recuperar o 

sensorial humano fragmentado e alienado e, assim, reorganizar o novo sujeito? 

Sua crítica da mídia visa compreender a natureza mutável da percepção e o papel 

construtivo da mídia para um novo público de massa. [...] Isso mostra como 

Benjamin analisou criticamente o impacto profundo de vários modos de 
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tecnologia de comunicação na modernidade capitalista, em particular, como a 

mídia moldou a experiência humana, a cultura da mercadoria, o espaço urbano 

e a política. (KANG, 2014, p. 14-15)7  

Essa discussão é, para Kang, um exemplo paradigmático da conceção de Benjamin sobre 

a experiência do consumo de média como uma relação reflexiva entre a tecnologia de 

média, o formato do média e um sujeito humano. Walter Benjamin pensa uma 

“pedagogia mediática” distinguida por um formato conversacional e consumida dentro 

de si, que visava “despertar e recuperar um sensorial alienado e fragmentado dos 

ouvintes” (KANG, 2014, p. 98). Assim, Kang ilumina o pensamento de Benjamin sobre a 

situação da fotografia e do cinema em relação ao cenário e à experiência de sua receção. 

O autor observa que, para Benjamin, o meio da fotografia forneceu a condição material 

para o espetáculo da cultura da mercadoria em sua forma mais onipresente - a 

publicidade - que estetizou a realidade social, de acordo com o princípio “olhe para tudo, 

não toque em nada”, nas palavras de Benjamin (KANG, 2014, p. 182). Em relação à 

televisão, Kang reflete o pensamento de Benjamin sobre o modo como as 

transformações na tecnologia e no formato mediático contribuem para a transformação 

do comportamento e da consciência dos leitores, ouvintes e espectadores. Kang 

reconhece a exploração de simulacros no final do século XX, onde o ambiente saturado 

de média começa a se misturar e a superar a experiência no mundo real. Os médias 

aparecem como um ambiente “materializado no espaço e nas práticas” (KANG, 2014, p. 

154), apontando para o vislumbre do novo e revolucionário, culminando numa suposta 

passividade dos espectadores. 

Para aprofundar a temática da televisão, recorremos a outro autor: Raymond Williams, 

em sua obra intitulada “Televisão: Tecnologia e Forma Cultural” (2017), estuda este 

                                                      

7 Tradução de: “Benjamin's media critique asks a more specific question of a changing nature of 
perception: to what extend can media technology expand the possibility of aesthetic experience, retrieve 
the alienated and fragmented human sensorium and thereby reorganize the new subject? 
 
His media criticism aims to understand the changing nature of perception and the constructive role of the 
media to a new mass audience. [...] It shows how Benjamin critically analyzed the profound impact of 
various modes of communication technology on capitalist modernity, in particular, how media shaped 
human experience, commodity culture, urban space and politics” 
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dispositivo como resultado das combinações de formas comunicacionais anteriores – 

uma hibridização das melhores qualidades de cada meio, mais a tecnologia a favor, 

levando alterações relevantes da forma e no conteúdo dos programas televisivos. Para 

chegar até a parte dramática, que é a que nos interessa, o autor começa discorrendo 

sobre o desenvolvimento dos meios de comunicação, começando pela forma de 

transmitir notícias. A estrutura linear da TV interfere nas formas de fazer jornalismo e 

entretenimento de maneiras diferentes: enquanto os noticiários tradicionais seguem os 

moldes estabelecidos pela TV norte-americana, de começar o telejornal pelas notícias 

mais importantes e fechar com conteúdos mais leves, os telejornais sensacionalistas 

apostam no sensacionalismo como forma de garantir a audiência pelo máximo de tempo 

possível, como fazem as telenovelas. Na obra, o autor explica como a televisão ampliou 

as formas de discussão e debates públicos, em caráter e dimensão. Segundo Williams, a 

difusão televisiva tinha o propósito de suprir demandas sociais, políticas e econômicas 

emergentes à época, como o fortalecimento do lar e do núcleo familiar a partir da 

segunda metade do século XIX. O lar e a família como centro da ação teatral aliados à 

evolução das estruturas dramáticas possibilitavam a demonstração de mundos 

particulares intensos, refletindo em emoções através de imagens televisionadas, e 

representando identificação entre meio e indivíduo. 

Quando a televisão tornou-se um serviço principal na sociedade, a situação 

mudou novamente. Foi possível transmitir apresentações teatrais ortodoxas e 

argumentar que o teatro na televisão era a realização definitiva da convenção 

naturalista original: o drama do pequeno quarto fechado, em que algumas 

personagens viviam sua experiência particular em um mundo público invisível 

para a plateia. Como, na arte do período, a principal estrutura de sentimento 

compartilhava desses princípios, não foi surpresa que muitas peças teatrais 

televisivas reproduzissem essa hipótese da natureza da realidade representativa. 

(WILLIAMS, 1974, p. 62-63) 

Segundo o autor, esta relação complexa entre as estruturas dramáticas e os novos meios 

tecnológicos de produção permite ir além da reprodução de uma realidade externa 

observada e estática. A pluralidade do público da televisão, subvividos entre classe 
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social, gênero, etnia, geografia etc., representa uma nova dimensão de possibilidades 

culturais de exploração e inovação criativas. As pressões da sociedade capitalista 

industrial refletem em como as questões sociais dramatizadas configuram identificação 

entre os agentes representativos e o público. Assim, Williams entende o drama como 

sendo “uma experiência intrínseca da vida cotidiana, em um nível quantitativo tão mais 

elevado, que sugere também uma mudança qualitativa fundamental. Assistir à 

simulação dramática de uma vasta gama de experiências é agora uma parte essencial 

do padrão cultural moderno" (WILLIANS, 2017, p. 65). 

Dadas as mudanças estruturais dos meios tecnológicos, entendemos como a forma de 

fazer televisão se vê diretamente ligada à forma de consumi-la, como sugere o autor 

Jason Mittell em “Complexidade Narrativa na Televisão Americana Contemporânea” 

(2012): 

As transformações tecnológicas distantes da tela da televisão também 

impactaram a narrativa televisiva. A ubiquidade da internet permitiu que os fãs 

adotassem uma inteligência coletiva na busca por informações, interpretações e 

discussões de narrativas complexas que convidam à participação e ao 

engajamento [...] Outras tecnologias digitais abriram espaços para que 

espectadores ampliem sua participação nesses ricos mundos ficcionais para além 

do fluxo unilateral da televisão tradicional. (MITTELL, 2012, p. 35) 

Podemos inferir que a experiência de ver TV reflete diretamente no modo de circulação 

dos conteúdos, que podem ser afetados pela resposta da audiência, pelo modo de 

apreciação, pelo tempo de dedicação, entre outros fatores. As construções e as 

negociações de sentido ganham novas formas à medida que o público se adapta às 

novas formas de consumo. Tendo em vista esta nova condição de receção das formas, 

podemos observar a reestruturação da oferta de serviços, da diversidade de produção, 

de circulação e de escrita televisiva. As plataformas de streaming e on-demand, que 

citamos anteriormente, acabam por minar as estratégias narrativas da telenovela, por 

exemplo, ao dispor ao usuário um conteúdo sem intervalos comerciais e 

condicionamento de clímax (o telespectador não precisa mais esperar o outro dia para 
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saber o desfecho da trama) – além da inserção dos dispositivos tecnológicos, que trazem 

possibilidades de mobilidade, interação com redes sociais e flexibilização dos horários 

de consumo.  
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4. Streaming e a indústria do entretenimento 

4.1. O percurso da Netflix pelo streaming  

De empresa do comércio de DVD à gigante do streaming. A tecnologia de transmissão 

de conteúdo de média, ao vivo e gravado, em um fluxo contínuo por meio da internet, 

disponibilizado em computadores e dispositivos móveis em tempo real, consolidou a 

Netflix como uma rede global de "televisão online". Em 2007, a empresa disponibilizou 

a tecnologia nos Estados Unidos, e atualmente, está presente em mais de 190 países. 

De acordo com informações de seu sítio oficial8, apenas China, Crimeia, Coreia do Norte 

e Síria não têm acesso à plataforma, devido a restrições governamentais norte-

americanas. Muitas inovações desta jovem empresa mudaram a forma como os 

consumidores assistem TV. Além de fornecer programação a nível mundial, on-demand 

e sem intervalos comerciais, a interface da Netflix emprega uma plataforma inteligente, 

baseada em algoritmos, que sabe o que os espectadores assistem, aprende o que eles 

gostam e sugere novos programas e episódios continuamente. Tais inovações 

aceleraram drasticamente a mudança dos telespectadores do sistema tradicional de TV 

paga e de transmissão pública - É a inauguração da era de binge-watching, que consiste 

na prática de assistir a vários episódios de um programa de televisão em rápida 

sucessão, à compulsão, típico do streaming digital.  

A transformação da empresa de aluguel de DVD a produtor global de conteúdo sucedeu 

de forma gradativa: primeiro, mudou seu foco para streaming. Em seguida, desenvolveu 

sistemas de inteligência para analisar os hábitos de visualização dos clientes em tempo 

real, fazer recomendações e manter os clientes na plataforma por mais tempo. Em 2010, 

aventurou-se além das fronteiras dos Estados Unidos, entrando na América Latina em 

2011. O Reino Unido e o norte da Europa vieram em seguida, em 2012. Finalmente, em 

2013, a Netflix se tornou um estúdio independente, produzindo conteúdo para consumo 

internacional. Uma empresa que Hollywood via apenas como uma distribuidora de seus 

produtos, havia transformado-se em um fabricante verticalmente integrado, que 

                                                      

8 Disponível em https://www.media.netflix.com 
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controla todas as etapas do processo produtivo cinematográfico, a partir da infinidade 

de dados coletados sobre as preferências de seu público. Demorou anos para a indústria 

televisiva avaliar completamente a ameaça que enfrentava com o streaming. As 

primeiras aquisições de direitos de transmissão pela Netflix de filmes de Hollywood e 

séries completas - como "Breaking Bad" da AMC - tiveram um custo relativamente baixo, 

ajudando a expandir sua base de assinantes com mais eficácia. Agora, os estúdios estão 

mais conscientes de que, quando vendem programas para a Netflix, estão capacitando 

o concorrente.   

4.2. O fator [netfli]X: Como a marca revolucionou o mercado de média 

Alcançando cifras equivalentes às dos principais estúdios de Hollywood, não é exagero 

dizer que a Netflix revolucionou o mercado e a economia do entretenimento, abrindo 

caminho para concorrentes como Amazon Prime, YouTube, Hulu, Disney+, Fox Play e 

HBO Max. Durante uma reunião da Associação de Críticos de Televisão em 2015, o 

Presidente do canal FX, John Landgraf, lançou o termo “Peak TV” para designar a 

produção de televisão em nível maior do que as pessoas têm tempo de assistir – o pico 

da televisão. Era a consolidação da indústria na qual a Netflix viria a ditar os termos. 

Juntamente com os demais serviços de streaming, intensificaram a competição na 

produção de TV de qualidade, usando o modelo da “era da platina” consagrado pela 

HBO na década de 90 para ganhar assinantes. Assim, garantindo a melhoria na qualidade 

de programações, cujas escolhas criativas antes eram submetidas a critérios sociais e 

publicitários, que resultavam em programas popularescos e estereotipados. Para Jason 

Mittell,  

O argumento de que os caminhos da programação televisiva são um reflexo 

direto do gosto do público e das práticas instituídas trata-se de uma 

simplificação. Não há dúvidas de que muitas das inovações envolvendo a 

complexidade narrativa foram barradas por terem sido ativamente abraçadas 

pelos espectadores. Os espectadores assumiram um papel ativo no consumo de 

uma televisão narrativamente complexa, contribuindo para que ela prospere no 

seio da indústria midiática. O público tende a aderir a programas complexos de 
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uma forma muito mais apaixonada e comprometida do que a maior parte da 

programação da televisão convencional, dando uma resposta ativa à indústria 

televisiva. (MITTELL, 2012, p. 36) 

Com essa resposta, a expectativa é de que a televisão roteirizada se torne ainda mais 

cinematográfica e cara, devido ao alto nível imposto pela Netflix. A série de maior 

prestígio dos últimos tempos, "Game of Thrones" da HBO, custou cerca de US$ 10 

milhões por hora para ser realizada, comprovando a participação do streaming na 

definição do futuro da televisão. Emissoras de TV, públicas e privadas, e cinemas já 

podem encarar a Netflix como concorrente de peso, por oferecer serviço de alto 

investimento a baixo custo, programação ampla sem comerciais, grade constantemente 

renovada e com milhares de horas de conteúdo disponíveis. A possibilidade de conteúdo 

específico para cada cliente na hora, local e pelo tempo que ele quiser configura uma 

autonomia capaz de melhorar a experiência de entretenimento, mantendo os 

assinantes satisfeitos, sem necessidade de buscarem fontes alternativas de distração.  

O profundo conhecimento dos hábitos de consumo de seus clientes para oferecer a 

programação mais adequada às suas necessidades particulares, além de atrair o público-

alvo para cada tipo de programa, permite fazer aquisições e investimentos menos 

dispendiosos, mais precisos e eficazes, sem precisar recorrer aos amplos censos 

demográficos que a televisão investiga. De acordo com o sítio oficial9 da Netflix, o 

sistema de algoritmos relaciona as interações do usuário para calcular a probabilidade 

de determinado título do catálogo ser escolhido, com base em critérios como 

classificações atribuídas aos títulos, hora em que o programa foi assistido, os 

dispositivos pelos quais o assinante vê a Netflix e durante quanto tempo vê. O sistema 

de recomendações da plataforma não utiliza dados como a idade ou o sexo no processo 

de tomada de decisão – diferente da televisão, cujo principal fator para a realização de 

uma novela baseia-se na análise de perfil demográfico. Além de estudar as ações dos 

assinantes, o serviço oferece o artifício “arranque de recomendações”, que consiste em 

o usuário assinalar algumas sugestões como favoritas, assim que a aplicação é iniciada, 

                                                      

9 Disponível em https://help.netflix.com/pt-pt/node/100639 
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para desde o começo traçar sua preferência. Para assegurar que as informações dos 

clientes estejam sempre atualizadas, a plataforma registra os feedbacks e reajusta 

constantemente os algoritmos com esses sinais, para melhorar a exatidão das 

recomendações.  

 

4.3. O impacto na televisão convencional 

Se antes as opções do espectador eram limitadas a assistir à programação determinada 

pelas redes de TV, em horários e dias pré-definidos, condicionadas ao consumo 

involuntário de publicidades, a popularização do conteúdo on-demand parece ter 

transformado o ecossistema televisivo, com canais e conteúdo irrestritos. Tanta 

liberdade pulverizou a audiência entre os ecrãs, criando um novo tipo de espectador. 

Como sugeriram João Carlos Massarolo e Dario Mesquista, 

A visualização conectada refere-se especificamente à experiência de 

entretenimento proporcionada pelas plataformas de vídeo sob encomenda e 

que pode ser verificada tanto no cinema quanto na televisão, videogames ou nas 

redes sociais. Trata-se de um fenômeno no qual as audiências contemporâneas 

se movimentam por entre múltiplas telas e trilhas de histórias, buscando novas 

informações, relações e modos de se expressar através das redes discursivas. No 

ambiente das plataformas de vídeo sob demanda, a visualização conectada 

permite novas experiências de se assistir televisão, sem as amarras de uma grade 

de programação fixa e que obedecem somente ao próprio ritmo de fruição (time-

shifting e binge-watching). (MASSAROLO; MESQUITA, 2016, p. 3) 

Neste estudo10 intitulado “Vídeo Sob Demanda: uma nova plataforma televisiva”, os 

pesquisadores discorrem sobre a fragmentação das audiências, com uma pluralidade 

que permite satisfazer qualquer gosto. O público deixa de ser analisado como “massa” 

para ganhar estatuto de indivíduo, “caracterizando a transição de um modelo orientado 

                                                      

10 Pesquisa disponível em 
http://www.compos.org.br/biblioteca/compos2016videosobdemanda_3397.pdf 
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pela oferta, para um modelo orientado pela demanda” (p.21). A multiplicação de 

conteúdo e o elemento instantâneo denotam uma onipresença comum aos novos 

valores da era digital. A ideia de que devemos estar conectados 24 horas por dia, em um 

contexto multitarefado, na obrigatoriedade de sermos produtivos, reflete na 

hibridização de gêneros e a multiplicação de plataformas de transmissão e produção.  

A distribuição do conteúdo era estrategicamente controlada e as formas de 

visualização eram circunscritas aos interesses econômicos dos grandes 

conglomerados de mídia. Com o streaming de vídeo, as plataformas de 

distribuição se movem do mercado de massa para o de nicho, diluindo fronteiras 

entre o produtor e consumidor, transitando do modo de exibição em síncrono 

(mensagens instantâneas, bate-papos, tweeting) para o assíncrono (comentários 

e postagens), através de aplicativos de segunda tela. (MASSAROLO; MESQUITA, 

2016, p. 4) 

Nesta cultura de novos médias, as pessoas não consomem mais conteúdo e publicidade 

de forma passiva, mas participam ativamente da criação de todo tipo de material 

audiovisual e escrito. Isso tem implicações profundas para os modelos de negócios 

tradicionais na indústria de média, que se baseiam na agregação de grandes públicos 

passivos e na sua manutenção cativa durante interrupções de propagandas. Na era da 

nova média, o público tanto pode ser global, quanto local. Logo, em vez de poucos 

grandes conglomerados de média competindo entre si por esses públicos, serão 

pequenas empresas e indivíduos competindo e/ou colaborando. As implicações mais 

amplas para a sociedade devem se tornar visíveis gradualmente ao longo de décadas. 

Com o média participativo, as fronteiras entre o público e os criadores se tornam 

confusas e muitas vezes invisíveis, ou seja: a distinção entre criadores de conteúdo e 

público consumidor tende a desaparecer no contexto social em que pessoas criam para 

construir sua própria reputação. Assim, “essas novas formas de engajamento, bem 

como a crescente fragmentação da audiência e a multiplicação das plataformas de 

distribuição, têm levado à incerteza sobre qual é o valor para alcançar diferentes tipos 

de audiência”. (MASSAROLO; MESQUITA, 2016, p. 8). Serviços de streaming como a 

Netflix tomam a direção oposta à distribuição, atraindo os espectadores com conteúdo 
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novo que não pode ser encontrado em outro lugar. A mudança de programações 

lineares para consumo fragmentado on-demand torna mais difícil para qualquer 

empresa exercer uma grande influência na visão das pessoas. Isso sinaliza que o público 

mais jovem, que tende a ser mais plural, é um consumidor ávido de conteúdo que reflete 

a diversidade que vê em sua experiência cotidiana. 

4.3.1. Globoplay: televisão aberta a caminho do streaming 

A concorrência entre televisão aberta e plataformas digitais teve um novo capítulo a 

partir de outubro de 2015, quando o Grupo Globo lançou a Globoplay - serviço de 

streaming da empresa. Com funcionamento semelhante aos da Netflix e da Amazon 

Prime, os usuários pagam uma assinatura mensal para ter acesso ao conteúdo em 

diferentes dispositivos. A Globoplay é composta por um acervo de telenovelas novas e 

antigas, séries e filmes originais, conteúdo internacional exclusivo, documentários e 

shows musicais, além de toda a programação da TV Globo disponível sob demanda. Uma 

das atrações que impulsionou o serviço no início de suas atividades foi a possibilidade 

de acompanhar, em direto, 24 horas por dia e com várias câmaras exclusivas, o “Big 

Brother Brasil” – reality show de maior audiência e receita publicitária do país.  

Além de diversificar o conteúdo veiculado na rede do que é exibido na televisão aberta, 

uma das estratégias digitais da Globoplay para diferenciar o serviço é investir em novos 

planos de aquisição, com a disponibilização de novos canais da rede Globosat – TV por 

assinatura do Grupo Globo, que conta com 28 estações. O canal “Viva”, que reprisa na 

íntegra grandes sucessos clássicos da teledramaturgia, fez parte desta recente inclusão, 

sendo responsável por um considerável aumento no número de assinaturas na 

plataforma. Consolidada como carro-chefe da emissora – e agora da plataforma -, a 

produção de conteúdos inéditos no catálogo contará com a primeira novela a ser 

produzida para o streaming: “Verdades Secretas 2”, de Walcyr Carrasco, que pela 

primeira vez na história da TV brasileira, não será exibida diretamente no canal aberto.  
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De acordo com a Fundação Getúlio Vargas11, atualmente a Globoplay reúne um total de 

25 milhões de usuários ativos - o que a coloca em primeiro lugar na preferência dos 

brasileiros, superando os 17 milhões de assinantes da Netflix e 10 milhões do Amazon 

Prime. O estudo ainda aponta que, apenas no primeiro semestre de 2020, o número de 

assinantes da plataforma foi 150% maior do que o registrado no mesmo período do ano 

passado. Para suprir a nova demanda do espectador digital, o Presidente do Grupo 

Globo, Jorge Nóbrega, declarou12 o investimento de R$ 1 bilhão em novas tecnologias 

relacionadas ao Globoplay para 2020.  

Erick Brêtas, Diretor Geral da Globoplay, afirma que parte deste aporte terá como foco 

a realização de novas séries, que demandam altos custos de produção, pela densidade 

de informações contidas em cada episódio. Apesar de o formato ainda ser novo para a 

realidade cultural brasileira, a base de fãs fiéis do gênero traz novos assinantes para a 

plataforma. E mesmo relacionando o processo de serialização da teledramaturgia citada 

pelos entrevistados nos capítulos a seguir, Brêtas13 reconhece que “as novelas 

continuarão sendo o produto cultural número um dos brasileiros” (BRETAS, 2020). 

 

 

 

 

 

                                                      

11 Disponível em: https://www.tecmundo.com.br/cultura-geek/204993-globoplay-tem-assinantes-
netflix-
brasil.htm#:~:text=%C3%89%20o%20que%20aponta%20um,de%20acordo%20com%20a%20pesquisa 

12 Disponível em: https://canaltech.com.br/entretenimento/globo-vai-investir-r-1-bilhao-no-globoplay-
para-nao-ficar-atras-da-concorrencia-154997/ 

13 Disponível em: https://exame.com/negocios/a-estrategia-do-globoplay-para-brigar-com-netflix-e-
disney/ 
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5. Pandemia e a reinvenção da comunicação 

5.1. A sobrevivência da novela na crise global 

A crise mundial instaurada pela pandemia do novo Covid-19 trouxe falência para milhões 

de investidores e empreendedores no mundo inteiro. Setores de economia, bens de 

consumo, saúde, educação, serviços… Nenhum deles passou ileso pelos seus efeitos 

catastróficos e inéditos. A necessidade de reinventar-se fez com que as Semanas de Moda 

de Paris e Milão fossem exibidas online, sem público; shows de música de artistas 

consagrados em formato de lives nas redes sociais mobilizaram milhões de espectadores; 

trabalhadores no mundo todo tiveram que se adaptar à modalidade de home-office e 

crianças ao homeschooling; programas de televisão fazendo transmissões em direto da 

casa dos apresentadores, ou quando em estúdio, sem plateia ou com plateia virtual; 

produtores de conteúdo digital, conhecidos como blogueiros (ou bloggers), precisaram 

adaptar as postagens pagas para a nova realidade a portas fechadas. Com as drásticas 

mudanças no estilo de vida, e considerando o impacto da televisão nos hábitos do 

brasileiro, não é de se admirar que a audiência da televisão tenha sofrido alterações. No 

começo do confinamento no Brasil, em maio de 2020, essa mudança refletiu em um 

aumento no consumo da programação - atingindo 76,6% de domicílios sintonizados à 

televisão. Apesar do arranque, dados do Kantar Ibope14 apontam que “após as primeiras 

semanas com crescimento acentuado da audiência, os índices se estabilizaram em 

patamares acima do anterior à crise.”. (IBOPE, 2020)  

Como produto mais rentável da televisão brasileira, as novelas da TV Globo foram a 

grande vítima mediática da pandemia causada pelo Covid-19 no país. Em 16 de março, 

poucos dias após a Organização Mundial de Saúde decretar estado de pandemia, a 

emissora fechou seus estúdios para combater a disseminação do vírus, dispensando 

cerca de 8.000 trabalhadores; pela primeira vez na história, novelas em andamento 

                                                      

14 Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/mesmo-com-o-fim-da-quarentena-
consumidores-afirmam-que-devem-manter-habitos/ 
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foram substituídas por reprises em formato reeditado de anos anteriores. Segundo o 

Comunicado Oficial15 da TV Globo, 

As novelas da Globo terão suas gravações paralisadas, o que vai comprometer 

suas exibições. Algumas terão seus finais antecipados e outras terão que ser 

interrompidas mesmo. Por que faremos isso? Porque evitar o contato físico é 

fundamental na estratégia da sociedade para conter a expansão do vírus. E não 

há novelas sem abraços, apertos de mãos, beijos, festas, cenas de briga, cenas 

de amor, cenas de carinho, tudo aquilo que reflete a vida real, mas que, hoje, 

não pode ser encenado em segurança. Interrompendo as gravações, protegemos 

nossos talentos e, ao mesmo tempo, a sociedade: evitando o contágio aqui, 

evitamos que ele se espalhe lá fora. O nosso primeiro compromisso é com a 

saúde de nossos colaboradores e do público. (GLOBO, 2020) 

Apesar de todas as novelas terem sido suspensas, o impacto causado em “Amor de 

Mãe”, de Manuela Dias, foi o mais repercutido. O principal produto da casa, exibido no 

horário mais nobre da TV, teve suas gravações paralisadas após 4 meses no ar, deixando 

a história inacabada para mais de 20 milhões de espectadores. A primeira escolhida para 

ocupar o horário das 21h foi “Fina Estampa”, originalmente exibida entre 2011 e 2012, 

com 185 episódios. Como artifício de emergência, não se sabia por quanto tempo a 

versão especial ficaria no ar, devido às incertezas da pandemia: a trama foi enxuta para 

155 capítulos, transmitidos de segunda-feira a sábado, de 21:40h às 23:20h. O período 

prolongado de exibição, que aludiu às “maratonas” de Netflix, e os cortes de cenas 

repetitivas remetem ao processo de serialização das novelas, que tratamos 

anteriormente. Sobre o novo formato, o autor Aguinaldo Silva16 defende o fim do 

recurso da “barriga” – fase da novela em que nada de relevante acontece para o enredo 

e histórias se repetem para esticar o produto até o desfecho:  

                                                      

15 Disponível em: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2020/03/corionavirus-globo-
anuncia-mudancas-na-programacao-devido-pandemia.html 
16 Disponível no apêndice  
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Por conta da edição temos uma rara chance de ver como as telenovelas seriam 

bem mais intensas se não tivessem que se estender por 200 capítulos. Fina 

Estampa, sem as ‘gorduras’ que permitiram ela durar sete meses, só tem a 

ganhar, pois, depois de se cortar o supérfluo, o que sobra é boa dramaturgia.” 

(SILVA, 2020) 

“Fina Estampa” obteve êxito, atingindo média de 33,6 pontos no Ibope17 e 51% de share 

(percentagem da audiência assistindo à TV no momento da contagem) – marca de uma 

novela inédita, somando quase 25 milhões de espectadores. Com a retomada lenta e 

gradual das atividades nos Estúdios Globo, “A Força do Querer” (2017), de Glória Perez, 

sucede a sessão de reprises das 21h. As telenovelas das faixas das 17h, 18h e 19h 

também experimentaram a mesma resolução.   

Além de apostar em sucessos antigos para preencher a lacuna deixada pela falta de 

atividades nos sets, outras medidas cautelares foram pensadas para garantir a 

integridade na volta aos bastidores. Em agosto, as equipes de “Amor de Mãe” e “Salve-

se Quem Puder”, do horário das 19h, adotaram mais que álcool-gel e máscara para o 

retorno - placas de acrílico foram instaladas entre os atores que precisam contracenar 

com proximidade; uso de camarins individuais para não haver partilha; a caracterização 

dos personagens passou a ficar a cargo dos próprios atores; são permitidos apenas dois 

artistas por vez em cena; testes semanais são feitos para assegurar a sanidade; trabalho 

com equipas reduzidas para diminuir o trânsito de pessoas e resguardo de crianças e 

profissionais do grupo de risco.  

Ao longo desses meses de isolamento, trocamos conhecimento com outras 

produtoras de audiovisual do mundo, como Itália, Suécia, Dinamarca, Chile, 

Austrália, Indonésia e EUA, olhamos para os nossos processos e criamos um 

Protocolo de Segurança, que abrange todas as etapas de produção. As 

recomendações vão de cuidados na pré-produção à atuação nos sets de 

gravação, incluindo logísticas de transporte, alimentação e regras para 

                                                      

17 Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/search/fina+estampa 
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fornecedores, entre outras. A nossa prioridade é viabilizar o ‘como gravar’, com 

o cuidado permanente com a segurança dos talentos e das equipes”. (GLOBO, 

2020)18 

Das ações mais surpreendentes, os beijos e os abraços serão “dados” por computação 

gráfica e finalizados na edição: mais uma vez, a tecnologia surge como grande aliada no 

processo de fazer boa televisão. 

5.1.2. A telenovela no mundo pós-pandêmico 

Se mudar toda a estrutura construída ao longo de 50 anos em apenas três meses foi 

tarefa árdua para os profissionais do canal, agora a Globo luta para redefinir a 

teledramaturgia, considerando os mundos pré e pós-pandemia - e estudar o que 

produzir de agora em diante. Como vimos, a precariedade da educação pública e a 

grande força da TV significam que, além de uma forma tradicional e apreciada de 

entretenimento, as telenovelas representam um veículo para a educação e um espelho 

para a atualidade. Por exemplo, um escândalo de corrupção na década de 1980 inspirou 

“Que Rei Sou Eu?”, uma sátira ambientada em um reino europeu fictício, que ironizava 

a situação política do país. “Avenida Brasil”, uma das novelas de maior sucesso da 

história, retratou a vida da nova classe média brasileira, em 2012. O momento 

sociopolítico que o Brasil atravessava desde a eleição de Luís Inácio Lula da Silva como 

Presidente da República, entre 2003 e 2011, justificava as mudanças econômicas no 

país. O investimento em políticas de inclusão e programas sociais, como Bolsa Família e 

ProUni, ascenderam as classes C e D ao status de classe média, com privilégios e 

condições de representação nunca antes presenciados no país. A classe operária, como 

Lula denominava, nunca experimentara uma capacidade de compra tão grande. O poder 

aquisitivo da população impactou na realidade dos cidadãos e na forma de fazer ficção; 

“Avenida Brasil” foi pensada para atender a esse novo estilo de consumo proveniente 

de um sistema novo no mercado. 

                                                      

18 Disponível em: https://www.metropoles.com/colunas-blogs/leo-dias/atores-do-grupo-de-risco-
voltam-a-gravar-novelas-globo-garante-seguranca 
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Assim como “Avenida Brasil” inaugurou essa nova era socioeconômica na televisão 

brasileira, o mundo pós-coronavírus precisará de sua representação nas telas. O formato 

brasileiro, como parte de um mercado global que engaja milhões de pessoas no mundo, 

teve sua cadeia de produção interrompida, deixando os fãs desconsolados quando mais 

precisam do conforto do melodrama. As emissoras preveem uma desaceleração pós 

confinamento, que fará diminuir a audiência, a publicidade encolher e as assinaturas 

serem canceladas. Mas a expectativa é que ainda haja demanda por dramas e - como 

sempre acontece depois de um evento sísmico - alguns estão fadados a se concentrar 

na pandemia. No Brasil, como em outros lugares, a crise destacou a questão da 

desigualdade: os viajantes ricos importaram o vírus, mas os pobres, que dependem do 

sistema público de saúde, são os que mais sofrem. Como no passado, as novelas 

refletirão e moldarão a compreensão dos espectadores sobre o que aconteceu e por 

quê. 

5.2. Netflix e o sucesso em meio ao caos 

Com quase todos presos em casa, a Netflix vai na contramão da crise, seguindo a rara 

exceção dos produtores de álcool-gel e máscaras, e alcança desempenho inédito no 

primeiro trimestre de 2020. Em Carta aos Investidores19 divulgada pela plataforma em 

abril deste ano, a Netflix estimava 7 milhões de novos assinantes líquidos antes da 

pandemia. Mesmo com o cenário drasticamente alterado e com as produções canceladas, 

o crescimento superou a previsão, com mais do que o dobro das expectativas, resultando 

em 15,77 milhões de adições líquidas pagas. A contagem total de assinantes pagos da 

Netflix superou os 182 milhões, com receita de US$ 5,77 bilhões e lucro por ação na bolsa 

de valores de US$ 1,57. Segundo consta, a Netflix trata esse crescimento como um pico 

                                                      

19 Disponível em: https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2020/q1/FINAL-Q1-20-
Shareholder-Letter.pdf 

 

https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2020/q1/FINAL-Q1-20-Shareholder-Letter.pdf
https://s22.q4cdn.com/959853165/files/doc_financials/2020/q1/FINAL-Q1-20-Shareholder-Letter.pdf
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de curto prazo, já visualizando seu declínio à medida que haja progresso contra o vírus, 

permitindo o fim confinamento doméstico.  

Ninguém sabe quanto tempo vai demorar até que possamos reiniciar com 

segurança a produção física em vários países e, quando pudermos, quais viagens 

internacionais serão possíveis e como as negociações para recursos de talento, 

etapas e pós-produção acontecerão. O impacto causado em nós é de menos 

gastos este ano, já que alguns projetos de conteúdo foram adiados. Estamos 

trabalhando muito para concluir o conteúdo que sabemos que nossos membros 

desejam e estamos complementando esse esforço com filmes e séries licenciadas 

adicionais. 20 (NETFLIX, 2020) 

Ainda no documento, a Netflix descreve três impactos principais que a pandemia teve em 

suas finanças:  

Em primeiro lugar, o aumento do nosso quadro social foi temporariamente 

acelerado devido ao confinamento domiciliar. Em segundo lugar, nossa receita 

internacional será menor do que o previsto anteriormente devido à forte alta do 

dólar. Terceiro, devido à paralisação da produção, alguns gastos em dinheiro com 

conteúdo serão atrasados, melhorando nosso fluxo de caixa livre, e alguns 

lançamentos de títulos serão atrasados, normalmente em um quarto.21 (NETFLIX, 

2020) 

                                                      

20 Traduzido de: “No one knows how long it will be until we can safely restart physical production in 
various countries, and, once we can, what international travel will be possible, and how negotiations for 
various resources (e.g., talent, stages, and post-production) will play out. The impact on us is less cash 
spending this year as some content projects are pushed out. We are working hard to complete the content 
we know our members want and we’re complementing this effort with additional licensed films and 
series.” 

21 Traduzido de: “There are three primary effects on our financial performance from the crisis. First, our 
membership growth has temporarily accelerated due to home confinement. Second, our international 
revenue will be less than previously forecast due to the dollar rising sharply. Third, due to the production 
shutdown, some cash spending on content will be delayed, improving our free cash flow, and some title 
releases will be delayed, typically by a quarter. More on each of these three effects below.” 
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Acerca das mudanças estruturais causadas pelo Covid-19, o diretor de conteúdo Ted 

Sarandos falou, em vídeo22 publicado no canal de Youtube do “Netflix Investor Relations”, 

sobre como o fluxo de trabalho da empresa e seus parceiros de produção mudou 

drasticamente: “Nossas produções, pós-produções e escritórios são agora distribuídos nas 

salas de estar, quartos e cozinhas das pessoas em todo o mundo. É um testemunho 

incrível de inovação. Em poucas horas, tínhamos produção e execução remotas, reuniões 

de argumento de venda online e salas de roteiro montadas virtualmente” (SARANDOS, 

2020). Já o CEO, Reed Hastings, enfatizou a imprevisibilidade dos efeitos de longo prazo 

da pandemia no crescimento da Netflix: “Não usamos as palavras ‘suposição’ e 

‘adivinhação’ levianamente. Nós as usamos porque nos sentimos levados pelo vento [das 

incertezas], e é difícil dizer neste contexto. Mas, o entretenimento na Internet será cada 

vez mais importante nos próximos cinco anos. Nada mudou nisso”. (HASTINGS, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

22 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=d-s50JhC4aw 

https://www.youtube.com/watch?v=d-s50JhC4aw
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6. Pesquisa investigativa sobre o estudo dos médias 

A negociação entre as novas práticas da audiência e dos dispositivos tratada 

anteriormente parece reconfigurar a experiência televisiva como um todo. Tais ideias 

podem ser inferidas através da dinâmica de entrevistas que propus para este trabalho. 

Dez profissionais dos médias, dentre pesquisadores, personalidades da TV e críticos, 

deram suas contribuições para esta pesquisa. 

José Bonifácio de Oliveira Sobrinho contou um pouco da sua história como o “criador” 

da televisão brasileira. Em 1967, Boni assumiu a chefia da direção de programação e 

produção da Rede Globo, sendo responsável por todas as áreas de programação da 

emissora. De 1980 a 1997, ocupou a vice-presidência de operações da organização, e 

posteriormente permaneceu como consultor da emissora até 2001. O empresário 

concebeu o formato básico da programação da TV Globo adotado até hoje.  

Para conceituar sobre a forma de fazer novelas nos tempos atuais, colaboraram Duca 

Rachid, autora da TV Globo há 20 anos, vencedora do Prêmio Emmy Awards de melhor 

telenovela por “Joia Rara” (2013) e indicada em 2020 por “Órfãos da Terra”; Rui Vilhena, 

autor de novelas no Brasil e em Portugal, argumentista, coautor de “Fina Estampa” e 

finalista ao Emmy Awards 2020 de melhor telenovela com “Na Corda Bamba”; Walcyr 

Carrasco, autor internacionalmente conhecido por escrever o clássico “Xica da Silva” e 

por roteirizar o primeiro beijo gay da história da TV brasileira. Assina 75 obras dentre 

livros, peças de teatro, novelas e séries, e venceu mais de 20 prêmios, como Emmy 

Awards, prêmio Shell e prêmio Jabuti.  

No âmbito da internet, dois críticos foram convidados para contrapor a visão televisiva: 

o colunista especializado do sítio UOL, autor do livro “Almanaque da Telenovela 

Brasileira”, dono do portal “Teledramaturgia” e membro da Associação Paulista de 

Críticos de Arte, Nilson Xavier; e Paulo Rocco, diretor teatral, publicitário, jornalista e 

dramaturgo. Dirigiu mais de 70 espetáculo teatrais, sendo dez vezes premiado em 

festivais de teatro. É roteirista de cinema e produtor de espetáculos cênicos, musicais e 

eventos de moda. Presidente da Associação Cultural Quintal das Artes e escritor do blog 

“Sem Comentários”. Além de críticos televisivos, ambos são figuras carimbadas nas 
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redes sociais, especialmente no Twitter e Facebook, onde comentam em tempo real os 

desdobramentos dos programas de TV – uma clara alusão à temática proposta no 

trabalho.  

Para trazer visão acadêmica ao assunto, participaram Mauro Alencar, consultor e 

pesquisador da TV Globo, Doutor em Teledramaturgia Brasileira e Latino-Americana 

pela Universidade de São Paulo, membro da International Academy of Television Arts & 

Sciences e júri do Emmy Awards, membro da Asociación Latinoamericana de 

Investigadores de la Comunicación e da Latin American Studies Association. É autor de 

“A Hollywood Brasileira - Panorama da Telenovela no Brasil”, laureado na Feira de 

Frankfurt e utilizado neste trabalho; Ariane Holzbach, jornalista, Mestra e Doutora em 

Comunicação, Pós-doutora em História, com pesquisa voltada para audiovisual, novas 

tecnologias e memória social. Docente de pós-graduação, vice-coordenadora de Estudos 

de Média da Universidade Federal Fluminense e autora de “TeleVisões: reflexões para 

além da TV”; e Cláudio Bezerra, jornalista, Doutor em Cinema e Multimeios, 

documentarista, professor de telejornalismo e audiovisual. Pesquisador de 

comunicação e artes, e autor de livros sobre história do audiovisual. 

Especialista em média, Giuliano Chiaradia tem 20 anos de experiência como criativo 

estratégico de digital, marketing e comunicação para grandes emissoras de TV aberta, 

canais pagos e agências. Responsável por construir a área Digital & Branded do SBT, 

liderou projetos inovadores de entretenimento multiplataforma para Rede Globo, 

Nickelodeon e MTV. 

As entrevistas foram propostas como método investigativo prático, para complementar 

a pesquisa teórica sobre o estudo dos médias. Seis perguntas foram elaboradas para 

entender a visão dos especialistas sobre o assunto, e respondidas no período 

compreendido entre abril e junho de 2020, de forma escrita. As personalidades 

apresentadas fornecem uma visão atual dos pensamentos trabalhados, por exemplo, 

por Benjamin, em 1974: a cultura de massa sempre serviu como meio para a análise da 

sociedade, da política e da cultura de um povo; comprovar as teses pelos 

acontecimentos dos dias atuais foi o objetivo deste método de pesquisa. O resultado 

das entrevistas pode ser conferido abaixo, e na íntegra nos anexos. 
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Na análise da questão sobre como os serviços de streaming e as múltiplas telas 

influenciam na audiência da televisão, é consenso que ambas as tecnologias viabilizam 

o acesso irrestrito, transformando a experiência do consumo de média. Em contraponto, 

alguns especialistas relatam dificuldade de medição técnica para verificação correta da 

audiência. As plataformas on-demand promovem uma concorrência com outras formas 

de entretenimento que não existiam há 40 anos, culminando na cooperação entre 

conteúdo televisivo e recursos do streaming como artifício para se consolidar nesses 

novos tempos. Boni defende que não há assinantes suficientes para sustentar o 

mercado cada vez maior e mais competitivo dos canais de streaming, prevendo a longo 

prazo a volta da predominância da televisão convencional, afastando qualquer risco de 

o meio ser substituído ou extinto. Duca, Rui, Paulo e Nilson evidenciam a forma como o 

modo de consumir TV mudou ao longo dos anos, destacando a pulverização da 

audiência da TV nos diversos dispositivos. No entanto, enquanto Duca e Paulo veem 

pelo viés positivo, como uma oportunidade de trazer mais espectadores para a TV 

aberta e a variedade de ecrãs possibilitarem uma onipresença da TV, Rui e Nilson, 

sugerem queda da audiência frente aos dispositivos, uma vez que sua aferição se torna 

imprecisa, ao não contabilizar para a televisão as visualizações do mesmo produto 

veiculado pelo streaming. Para Walcyr, a competição pela atenção do espectador é mais 

acirrada hoje, mas “ele sempre será fisgado por uma boa história, não importa a 

plataforma”. Mauro vê com naturalidade a convergência entre todas as formas de 

entretenimento, apesar de reconhecer as particularidades de cada uma. Para Ariane, os 

novos médias transformam a TV em mais uma plataforma mediática heterogênea, que 

precisa adaptar a programação, as políticas internas e a linguagem para a nova 

realidade. Cláudio salienta a superioridade do streaming sobre a televisão por atender 

às necessidades do novo público, que deixou de ser estático e restrito ao dispor da 

liberdade proporcionada pelos novos ecrãs. Neste contexto, Giuliano ressalta a 

competitividade advinda do poder de escolha proporcionado pela diversidade dos 

canais.  

Nostalgicamente, a televisão, e mais especificamente a telenovela, ainda ocupam lugar 

do contador de histórias, que juntava a tribo em volta da fogueira, firmando um espaço 
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para dividir vivências, memórias, construir a história e a mitologia das civilizações. Fica 

evidente a identificação do espectador com a teledramaturgia e seu papel no processo 

de construção da cultura de média no Brasil. Para os entrevistados, o reflexo do 

cotidiano da sociedade nos ecrãs e a busca por fazer com que o público se reconheça 

nas histórias é – e sempre foi – fator determinante para firmar o gênero como o principal 

produto da TV brasileira. Perguntados sobre o que faz a telenovela seguir como formato 

consolidado com retorno de audiência, Boni aposta no modelo consolidado por ele 

próprio, denominado “Padrão Globo de Qualidade”, que prima pela excelência das 

produções, com investimento em recursos humanos e técnicos de alto nível; Duca 

reconhece a TV como única opção para grande parte dos brasileiros que não têm acesso 

à cultura e ao entretenimento, e vê a telenovela como uma esperança de diversão e 

informação aonde a internet não chega. Rui e Mauro legitimam o gênero como parte do 

ADN do povo brasileiro – um hábito cultural enraizado, que reflete a realidade da 

sociedade nas telas, servindo como um espelho do dia-a-dia.    

Em seu DNA [ADN] está a capacidade de se adaptar a novos tempos e o 

compromisso em refletir o público com o qual dialoga, por vezes influenciando-

o, por vezes sendo influenciado. Então, percebemos que a telenovela tem lugar 

garantido porque exerce muito bem essas duas características: a adaptabilidade 

e a comunicabilidade. […] A audiência continua cativa porque as novelas estão 

arraigadas ao cotidiano da população de maneira tão profunda que ainda hoje 

despertam comoção. (ALENCAR, 2020) 

Walcyr não vê mistérios na consolidação da telenovela, já que o folhetim é uma forma 

literária tradicional e atrativa. Nilson também destaca o legado que a telenovela deixa 

há mais de 50 anos na história televisiva do Brasil. Para Paulo, o grande trunfo da 

telenovela é a identificação entre meio e recetor, formando o que ele chama de 

“paradoxo” entre telenovela que reflete a sociedade, e a sociedade que se espelha na 

própria telenovela. Ariane discorda da afirmativa inicial e expõe a queda dos índices de 

audiência da telenovela nos últimos anos. Ela credita ao “momento de múltiplas 

possibilidades mediáticas” a previsão de que os números devem continuar diminuindo, 

fazendo com que o ato de assistir à novela seja uma opção e não a única possibilidade 
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de escolha. Bezerra aborda o interesse humano pelas mazelas da vida, que geralmente 

são a composição principal de todo melodrama; e Chiaradia parece concordar com Boni 

ao sugerir que o fator “qualidade” põe a telenovela em posição de competição 

equiparado com outros formatos.  

Ao discutir as revoluções na forma de fazer telenovela, em formato e narrativa nas 

últimas décadas, a necessidade de a linguagem se adequar aos novos tempos e sua 

aproximação ao formato das séries são apontados como uma mudança necessária para 

a sobrevivência do gênero. Boni lembra dos primórdios da TV brasileira, aquando os 

dramalhões mexicanos foram convertidos à realidade do Brasil na década de 60 – fato 

que alavancou a audiência à liderança, e cujo formato é perpetuado até hoje, segundo 

o entrevistado. A discussão sobre a quantidade ideal de capítulos e como isso interfere 

na maneira como o telespectador acompanha a história parecem determinantes para a 

realidade fragmentada da era digital.  

Eu sinto que hoje em dia, por influência das redes sociais, tudo é muito mais 

veloz. A gente recebe muita informação fragmentada e incompleta.  E também 

por influência do streaming, dos seriados, a linguagem da novela tem mudado. 

Sinto que hoje o espectador não tem muita paciência para as progressões 

dramáticas.  Você tem pouco tempo pra preparar as grandes viradas, o 

telespectador quer ser ‘sobressaltado’ a todo momento. […] O ritmo das histórias 

mudou.  (RACHID, 2020) 

Vilhena completa ao defender a redução na quantidade de capítulos, em uma clara 

inspiração no formato das séries. Para o escritor, assemelhar-se a este conteúdo torna 

a telenovela mais atraente para o novo perfil de público, que não tem tempo de se 

dedicar diariamente, em tempo pré-estabelecido, a um produto televisivo. Carrasco 

aponta a rapidez das narrativas, também aludindo ao processo de serialização das 

novelas. Paulo Rocco, apesar de citar as similaridades dos estilos, diz que “a telenovela 

acaba sempre voltando à sua origem dramática e dramatúrgica”. Seguindo a mesma 

linha, Xavier entende essas revoluções como uma forma de se adequar aos novos 

hábitos de consumo do público. Mauro atribui à sofisticação da tecnologia a grande 

revolução na forma de fazer novelas – inovações que causam impacto no gênero e na 
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narrativa, pois segundo o pesquisador, melhor qualidade e rapidez de produção 

proporcionam material “rico na arte de produzir imagens e sensações que ficarão 

marcados de maneira indelével na memória de sua audiência”. Ariane e Giuliano falam 

de como as experiências transmidiáticas projetam a telenovela em outros universos fora 

da TV: páginas de personagens no Instagram, exibição comentada no Twitter, interação 

por fanfics e fanvideos, etc., constituem essa reinvenção. Sobre a questão narrativa, a 

pesquisadora ainda destaca temáticas mais complexas em relação ao que era feito antes 

dos novos médias. Bezerra finaliza citando o dinamismo que acompanha o novo tempo 

como influência na produção e no consumo de novela. 

Como visto, a convergência entre redes sociais e televisão é apontada pelos 

entrevistados como tendência de futuro para o entretenimento. A sobrevivência da 

televisão acompanha os avanços tecnológicos, não limitando-se mais à tela do 

dispositivo: está a mão, no telemóvel, no computador, nas redes, na demanda; o público 

aparece como ator determinante para entender a nova relação dos médias. Na 

discussão sobre se a TV pauta as redes sociais ou o contrário, as opiniões são 

divergentes. Boni enxerga uma conexão entre TV e internet que não se dissocia, no 

entanto, os meios possuem linguagens diferentes que requerem adaptação mútua para 

manter a atratividade. Para Duca Rachid, a TV pauta as redes sociais e o contrário 

também é válido, como uma via de mão dupla onde as representações se encontram e 

“se retroalimentam”; Rui Vilhena concorda com Boni no aspeto da interconexão da TV 

com a Internet, porém, opina que quem pauta é a audiência. Do mesmo modo, Giuliano 

Chiaradia tira o protagonismo dos meios, colocando o indivíduo no centro da atenção 

de forma onipresente e participativa. Na contrapartida, Walcyr Carrasco vê uma 

interação, e não um domínio de uma sobre a outra. Para Nilson Xavier, os meios são 

livres e independentes um do outro, enquanto para Paulo Rocco, um está ligado ao 

outro, tendendo à probabilidade de as redes sociais serem pautadas pela TV, 

considerando as redes como a nova esfera pública. Mauro Alencar vê os dois diferentes 

públicos pautando os meios correspondentes, legitimando a teledramaturgia na 

internet e validando as redes sociais na TV; Para Ariane Holzbach, a multiplicidade de 

experiências permite que um meio paute e que ambos sejam pautados pelos fenômenos 
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sociais. Cláudio Bezerra observa que, considerando as questões socioculturais do Brasil, 

a TV ainda evidencia o perfil da sociedade, tendo maior influência que as redes.  

A mudança no modo como a telenovela é vista parece impactar diretamente na forma 

como ela é produzida. Ao serem questionados sobre como a nova perceção do tempo 

influencia o formato e como "segurar" a audiência durante meses para a mesma trama, 

os entrevistados apontaram a agilidade da narrativa e a quantidade de capítulos como 

fatores para cativar a atenção do público. À medida que ocorre o processo de 

serialização das novelas, como relatado anteriormente, o melodrama parece influenciar 

conteúdos de streaming, por exemplo, na construção de um arco dramático que se 

estende por toda uma temporada. Para Boni, 

A tendência do mercado é de ser híbrido. Hoje, o que prevalece é a produção de 

conteúdo distribuída em diversas plataformas e comercializada não apenas na 

sua plataforma, mas nas plataformas alheias, configurando um outro modelo de 

negócio extremamente promissor onde quem sai ganhando é o espectador. 

(BONI, 2020) 

Duca expôs o desafio de prender a audiência durante meses para a mesma história. Para 

isso, ela utiliza artifícios de reviravolta mais constantemente e aposta em personagens 

mais complexos. Compartilhando da dificuldade de escrever em tempos modernos, Rui 

Vilhena acredita que o gênero não sobreviverá ao mundo cada vez mais acelerado, e 

prevê uma tendência de “mininovelas” de 50 capítulos. Carrasco, Xavier e Rocco 

atribuem a uma boa história a capacidade de manter o público fiel à trama. Como 

referimos de Aguinaldo Silva no capítulo anterior, Mauro Alencar defende uma estrutura 

dramática mais enxuta, sem recursos adicionais para prolongar artificialmente a 

narrativa. Também pontuou Ariane Holzbach sobre como “os arcos narrativos têm-se 

desenvolvido mais rapidamente”, encurtando os ciclos de história e diminuindo a 

duração da novela em relação às décadas passadas. Cláudio Bezerra, assim como Duca 

Rachid, ressalta as reviravoltas como ferramenta para dinamizar as novelas, que aliadas 

às questões sensíveis e realistas do público brasileiro, sensibilizam a audiência e 

garantem fidelidade ao produto. Giuliano evidencia o papel das redes sociais na 

mudança de hábito de consumo do gênero, mas concorda com a maioria no que diz 
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respeito a contar uma boa história – o que possibilita a presença relevante em qualquer 

plataforma. 

Vislumbrar os próximos passos da telenovela no Brasil é tido como algo promissor para 

grande parte dos entrevistados. Hoje pensada como um produto multiplataforma, que 

atende a seu público regular e depois repercute para pautas de rádio, internet e de 

outros programas da grade da emissora de TV, o género promove uma integração que 

visa competir com a audiência dos diversos meios. Poucas opiniões são dissonantes 

neste aspeto e, mesmo assim, não se mostram conclusivas, mas é consenso a 

necessidade de se adaptar à nova realidade. A excelência reconhecida dos atores e 

autores brasileiros, e o investimento em qualidade técnica podem responder à questão 

de como você enxerga o futuro da telenovela no Brasil. 

Boni acredita que a novela será um dos géneros responsáveis pela sobrevivência da 

televisão brasileira, mas para isso, é necessário trabalhar em conjunto com as 

plataformas digitais e se reinventar diante da nova realidade mediática. No âmbito da 

convergência, Duca entende o streaming como o futuro da TV, e sugere novelas 

pensadas e produzidas especialmente para este meio.  

É preciso que nós autores, diretores e demais responsáveis tenhamos a 

capacidade de nos reinventar para enfrentar a concorrência e tornar o produto 

mais atraente. O gênero não vai morrer, mas para isso tem que ser reformulado 

em sua essência. Buscar inspiração nas séries e trabalhar a trama de acordo com 

a aprovação do público. O conceito de obra fechada já não faz mais sentido em 

uma média participativa. E manter, obviamente, o padrão de qualidade na parte 

técnica. (VILHENA, 2020) 

Walcyr Carrasco vê no fascínio exercido no telespectador a permanência da telenovela 

na grade de programação e Nilson Xavier refuta previsões pós-pandêmicas; Paulo e 

Mauro veem com otimismo o futuro da novela no Brasil – para Rocco “um futuro 

altamente promissor e uma fonte quase inesgotável de produção” e para Alencar, 

fatores como adaptabilidade e a comunicabilidade fazem o gênero se manter “vivo e 

instigante, mesmo prestes a completar 70 anos no Brasil”. Bezerra avalia a telenovela 

no futuro como principal produto da televisão brasileira, assim como é hoje e com uma 
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opinião divergente, Ariane Holzbach acredita que a novela “não será mais a protagonista 

do consumo televisivo brasileiro”, pois precisará se ramificar entre as novas 

possibilidades mediáticas para traçar nas estratégias de exibição, como o streaming. 

Giuliano Chiaradia ratifica a necessidade de reinventar-se para manter-se vivo. Para ele, 

entender de gente e saber contar uma boa história são o futuro dos médias; “a definição 

do gênero é o segundo passo.”. 

Entender as novas práticas mediáticas na era sob demanda é voltar aos conceitos de 

Raymond Williams para pensar a produção e reprodução de significados e valores da 

cultura. O autor enfatiza que a arte e todas as outras formas de comunicação produzem 

significados e valores, reconhecendo a televisão como uma experiência cultural 

articulada pelas práticas de produção, pelas resultantes da tecnologia e da economia, 

com função social dentro das casas e nas vidas dos telespectadores. Williams rejeita a 

ideia de determinismo tecnológico, pois mesmo com o grau maior de inovação nas 

séries e reality shows, e com tantos deslocamentos e mudanças tecnológicas, uma 

narrativa não circula sozinha.  

Muitos dramaturgos de televisão agora escrevem episódios de séries ou seriados 

mais frequentemente do que obras dramáticas individuais. Assim, eles em geral 

escrevem dentro de uma formação estabelecida de situação e personagens 

principais, o que pode ser descrito como um coletivo, mas, mais 

frequentemente, é uma empresa dramática corporativa. Certas fórmulas que 

dependem de continuidades são, então, as convenções limitadoras dentro das 

quais esses escritores devem trabalhar. (WILLIAMS, 1974, p. 67) 

As séries são apresentadas como uma forma cultural oriunda do folhetim, desenvolvida 

e consolidada pela televisão, com o diferencial da tecnologia de streaming. A articulação 

entre tecnologia e forma cultural materializam estruturas de sentimento, permitindo 

que a televisão mantenha a influência no espectador de forma vertical, já que a história 

é força determinante na formação dos sujeitos. Essa fábrica de subjetividades da 

produção cultural concebe uma centralidade da linguagem e da comunicação como 

forças sociais formadoras; e as artes utilizadas como meios sociais e materiais de 

produção da linguagem como consciência prática. A perspetiva de um controle social 
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mediático vertical e superpoderoso era bem influente na época em que o livro foi 

escrito, e as reflexões teóricas trazidas nesta obra podem ser úteis para entender as 

tecnologias de hoje e do futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

Considerações Finais 

O ambiente no qual a política da regulamentação mediática é realizada tem mudado 

radicalmente conforme os usuários controlam com mais facilidade seus próprios 

ambientes de média, e os usuários mais jovens, os “nativos digitais”, estão mais 

familiarizados com as tecnologias convergentes. Assim, empresas de média procuraram 

diversificar seus interesses através das plataformas, ao invés de substituí-las. Na guerra 

pela nova audiência, os serviços sob demanda despontam como principal concorrente à 

TV tradicional - Netflix, Amazon Prime, Disney + e afins surgem como expoentes na 

disputa pela atenção cada vez mais fragmentada da audiência. As séries já satisfazem 

muitas das necessidades que livros, jornais e TV antes atendiam: pela conveniência de 

requerer pouco esforço intelectual, permitindo a realização de mais de uma atividade 

ao mesmo tempo, por cada episódio ter curta duração e por ser flexível ao tempo e à 

necessidade do espectador. Hoje, as séries de Netflix já determinam um “pertencimento 

social”, à medida que tornou-se socialmente aceitável o vício, ou seja, a incapacidade 

de resistir ao ato de “maratonar”. O novo hábito é capacitador para a esfera pública, 

pautando conversas e criando um compromisso com a comunidade que o compartilha. 

Do outro lado, temos a televisão, que apesar de datar do século passado, tem a 

vantagem de se adaptar à era digital de maneira que outros meios não conseguem. 

Embora o média impresso e o rádio possam disponibilizar conteúdo online, a TV é capaz 

de fornecer trechos de seu conteúdo nas mais diversas plataformas, como Youtube, 

Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e no streaming. A televisão persiste devido à sua 

capacidade de ramificar-se pelos outros meios, já que o contrário não é válido. A 

televisão é o último grande meio de conteúdo que não foi desbancado pela internet, 

principalmente devido à sua capacidade de adaptação. Hoje, toda a programação da TV 

Globo converge com as redes sociais, nas mais diversas formas. A necessidade de inserir 

o telespectador à sua programação parece ter surgido da preocupação das emissoras 

em não serem derrotadas pelas novas tecnologias. Por outro lado, essa inserção mudou 

o status do indivíduo recetor para colaborativo, permitindo que espectadores 

participem do média não apenas como consumidores, mas também como produtores 

de conteúdo. Enquanto ninguém sabe ao certo como a televisão se sairá no futuro 
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próximo, é seguro dizer que o meio mantém sua força e poder mediáticos, influenciando 

gerações, disseminando cultura e constituindo o imaginário popular brasileiro através 

da sua programação e da telenovela, que até os dias de hoje vem se estabelecendo 

como marca cultural brasileira, apesar da queda dos níveis de audiência nos últimos 

anos.  

Telenovela: esta que em 1951 passou a frequentar nossas casas, timidamente no início, 

com apenas quinze episódios de 20 minutos, e que hoje entra todas as noites nos lares 

brasileiros, tornando-se um traço da cultura brasileira que se perpetua no mundo 

inteiro, graças ao padrão de qualidade da produção. Há 57 anos, o gênero acompanha 

os novos tempos e trata de questões sociais facilmente identificadas com o olhar e a 

perceção do espectador, facilitando o processo de reconhecimento entre meio, 

mensagem e indivíduo. Como parte do processo de inovação da televisão, as novelas se 

abriram para as redes sociais ao incluir em suas tramas a interação digital, como 

manutenção da verossimilhança. Não faz mais sentido haver cenas de ligação telefônica 

quando na vida real aplicativos de mensagem, como o Whatsapp, são muito mais ágeis. 

Criar estratégias digitais para integrar telenovela e redes sociais se tornou uma 

prioridade para as emissoras - Recentemente em “A Dona do Pedaço” (2019), de Walcyr 

Carrasco, uma das protagonistas era uma digital influencer que ganhou perfil no 

Instagram e movimentou a web, reunindo mais de um milhão de seguidores em sua 

conta oficial. Ao final da novela, uma das perguntas da imprensa era: como a Rede Globo 

fará para encerrar a participação da personagem Vivi Guedes nas redes? Ainda que 

todos soubessem que se tratava de uma personalidade fictícia, seu perfil era encarado 

como real no mundo virtual. 

Para falar de outros traços de modernização, a linha narrativa da telenovela da 

atualidade parece ter seguido a dinâmica de passagem do tempo na era da revolução 

tecnológica, ou seja, assim como percebemos a vida passar mais rápido em relação à 

época de nossos avós, os médias seguem a mesma lógica de uso do tempo. A perceção 

do decorrer das horas de um dia era refletida no modo de contar as histórias naquele 

período: diálogos mais arrastados, cenas mais longas, número menor de personagens, 

tramas mais bem elaboradas, linguagem mais formal e atenta à norma culta. A 
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preocupação de formar uma base cultural na sociedade, como Boni destacou em sua 

fala, demandava um estilo didático, que estruturasse uma linha de pensamento político 

e econômico na população. As telenovelas, que hoje ficam por volta de sete meses no 

ar, antes podiam ser estendidas por até um ano e meio. No contexto da televisão da 

década de 1960, as obras eram fechadas – escritas inteiramente antes de serem 

gravadas; hoje, os capítulos são entregues com uma semana de antecedência (ou até 

mesmo com horas, no caso de cenas secretas), podendo sofrer mudanças a qualquer 

momento, dependendo da aceitação e da crítica do público. As tramas paralelas, as 

famosas “barrigas”, perdem cada vez mais espaço devido à necessidade de correr com 

o tempo de história. Os críticos do tribunal da internet não perdoariam uma narrativa 

que se arrastasse por meses apenas para “encher chouriço”. A necessidade de ter uma 

perspetiva ao final de cada capítulo é outro traço da mudança dos tempos de TV: o 

público precisa ter a expectativa do plot twist a cada sequência, sob o risco de perder a 

atenção para os outros meios, já que a morosidade nos acontecimentos não tem vez 

quando se trata da reprodução da realidade atual na televisão. 

A crua ideia do conceito de telenovela poderia passar pelas teorias de Platão sobre 

mimese e diegese. Numa rápida pesquisa, definimos diegese como a “ação de narrar, 

de descrever uma história; narração. Na literatura, uma extensão da ficção dentro de 

uma narrativa”. Mimese pode ser sinônimo de “imitação – uma retórica figura que se 

baseia no emprego do discurso direto e essencialmente na imitação do gesto, voz e 

palavras de outrem”.23 A novela não seria exatamente isso? Uma extensão de ficção 

dentro de uma narrativa sendo representada por meio de atuações. A relação entre 

espectador e produto se transforma de uma associação mercadológica para um vínculo 

afetivo, que impactava diretamente na sensibilidade do espectador, à medida que ele 

se sente parte da obra. Um novo tipo de espectador surge: aquele que interage, 

compartilha, toma partido. Este novo panorama atravessa nossa receção da narrativa e 

nos convida a fazer parte dela, num processo de identificação que ainda não havia sido 

                                                      

23 Devido ao escopo do trabalho, não aprofundaremos aqui a relação entre mimese, diegese e 
representação social, embora ela seja possível. 
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experienciado. O espectador não assiste mais à telenovela apenas inerte diante da TV 

no horário nobre. O uso de smartphones com aplicativos, que já têm a novela 

imediatamente após o término do capítulo, ou mesmo ao vivo em aparelhos equipados 

com recetores de TV configuram a pluralidade do público da televisão, subdivididos 

entre classe social, gênero, etnia, geografia etc. Essa nova cara da audiência representa 

uma nova dimensão de possibilidades culturais, de exploração e inovação criativas. E se 

esse público tem acesso com o toque de um dedo a um vasto conteúdo, o que o leva a 

assistir, seja em que plataforma for, 160 capítulos de uma história que, a princípio tende 

a seguir uma cartilha escrita há mais de 50 anos? Como profissional e atenta 

espectadora, entendo que o público seguirá acompanhando cada capítulo, em qualquer 

horário, em qualquer plataforma; por uma razão mais simples do que os acadêmicos ou 

estudiosos ou críticos poderiam querer: uma história bem contada, com personagens 

que se aproximem do real, sempre terá seu valor – em que tempo for. 
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Anexos 

Anexo 1. Entrevista José Bonifácio de Oliveira Sobrinho 

1 - Como os serviços de streaming e as múltiplas telas influenciam na audiência da 

televisão? 

Desde sempre dizia-se que o rádio encerraria a impressão de jornais, pois ninguém mais 

leria as notícias se pudesse ouvi-las. Assim como a TV acabaria com o cinema, e a 

internet com a TV. Agora, diz-se que o streaming vem para definitivamente sepultar a 

televisão. Mas nada acaba, tudo se transforma. É importante salientar que o streaming 

permanece substituindo as locadoras de vídeo VHS/DVD, com o diferencial tecnológico, 

e uma dificuldade: as lojas dos anos 90 e 2000 representavam todos os produtores de 

filmes no mundo inteiro, e hoje a Netflix concorre com estúdios tradicionais que 

montam seu próprio streaming. Aquilo que a Netflix faz, Disney, Universal e Fox podem 

fazer sozinhos e com produção de grande escala. A questão é se o material será 

sustentável, pois é necessário que haja assinantes para justificar o grande volume de 

produção. E eu não acredito que haja.  

Acredito que continuará havendo a televisão do anunciante, sustentada com verba dos 

produtos para oferecer ao público entretenimento de qualidade, cujo custo não é pago 

por uma assinatura, mas vem embutido no produto que as pessoas consomem. E o 

streaming veio pra ficar. O problema é que para criar esse mercado de assinantes que 

justifique o volume de dinheiro necessário para o investimento, é uma coisa que leva 

tempo. O prejuízo da Netflix é de 8 bilhões de dólares anuais, porque apostar no 

mercado com o dinheiro dos outros é arriscado. E se considerar a quinta geração da 

internet, todas essas caixinhas e cabos que se colocam na TV vão estar fora de uso, pois 

o sinal vai ser recebido dentro dos próprios devices. O mercado 5G vai revolucionar tudo. 

2 - O que faz a telenovela seguir como formato consolidado com retorno de audiência? 

Considero que conteúdo sempre foi mais importante que forma, mas a decisão que 

tomamos de utilizar toda tecnologia possível foi o que marcou nosso salto qualitativo. 

No entanto, muitos erros foram cometidos. Acredito até que em busca da renovação do 
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gênero. A audiência caiu fazendo uma barriga enorme, mas algumas novelas, mesmo 

nessa fase, pontificaram mostrando que o gênero está vivo e forte. A audiência de 

algumas dessas novelas chegaram bem perto do que chamávamos no passado de trilho 

de audiência. Os parâmetros de audiência do principal horário ficavam entre 45% e 55%. 

Hoje, algumas novelas chegam a números bem próximos. Eu torço a favor de bons 

desempenhos de audiência, mas com bom conteúdo. De nada adianta o sucesso sem 

qualidade. E temos hoje recursos humanos e técnicos para isso. Tenho absoluta certeza 

de que o gênero está vivo e forte. 

3 - Quais revoluções você aponta na forma de fazer telenovela, em formato e narrativa 

nas últimas décadas? 

As telenovelas, no Brasil, nasceram praticamente junto com a televisão. Mas ocupavam 

horários vespertinos e eram exibidas duas ou três vezes por semana. Foi a TV Excelsior, 

em 1963, que lançou a telenovela diária, tendo seu diretor Edson Leite aceitado a 

sugestão dos publicitários Jorge Adib e Peñaranda de ter patrocínio da Colgate e 

Palmolive, empresa campeã da produção e patrocínio do gênero em todo mundo. 

Devido aos patrocinadores serem sabonetes e saponáceos, a telenovela nos Estados 

Unidos passou a ser conhecida como “Soap-Opera” - Opera de sabão. Com o sucesso da 

TV Excelsior, outras emissoras entraram no páreo das novelas diárias em horário nobre. 

A TV Tupi possuidora de um grande “cast” passou a oferecer concorrência a TV Excelsior 

e, em 1964, a Tupi de São Paulo e a TV Rio do Rio lançaram, em conjunto, o drama “O 

Direito de Nascer” do cubano Feliz Cagnet. Os direitos dessa novela foram comprados 

por mim e pelo Walter Clark como pessoas físicas, no México, e repassados para a 

Unilever, naquele tempo apenas Lever. O “Direito de Nascer” tornou-se o primeiro 

padrão de produção da telenovela brasileira e todas as emissoras passaram a produzir 

esse gênero, inclusive a Globo em 1965 com “Eu compro essa Mulher”. Em 1967, 

Cassiano Gabus Mendes, diretor da TV Tupi de São Paulo, revoluciona o padrão das 

telenovelas com “Beto Rockfeller”, abordando personagens e história brasileiras no 

lugar dos dramalhões mexicanos. A Globo seguiu o mesmo caminho com “Véu de Noiva” 

de Janet Clair; “A Cubana”, com Glória Menezes foi substituída por Daniel Filho e nós 

convertemos todas a produção para a realidade brasileira, assumindo a liderança nas 
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telenovelas.  Eu e o Walter Clark decidimos  comprar equipamentos para gravação em 

locações externas e reais, elevando a produção para uma qualidade cinematográfica. 

Outro diferencial é que exibíamos os capítulos em todo o Brasil no mesmo dia e horário. 

Grandes autores, como Dias Gomes, que criaram histórias como “O Bem Amado”, e 

Jorge Andrade como “Os Ossos do Barão”. Janet Clair explode com “Irmão Coragem” e 

depois com “Selva de Pedra” que, em um determinado capítulo, conseguiu marcar 100% 

de audiência. Os principais autores da Tupi como Ivany Ribeiro e Bráulio Pedroso 

também vem pela Globo. Janet e Dias desenvolvem novos autores como Aguinaldo Silva, 

Gilberto Braga e Silvio de Abreu. Os veteranos Cassiano Gabus Mendes e Manoel Carlos 

juntam-se a esse elenco de escritores. Consolida-se a maneira de produzir novelas no 

Brasil até hoje: o padrão Globo de qualidade - com temas brasileiros e qualidade de 

produção de nível internacional, competindo em centenas de países com as produções 

americanas de Hollywood. 

4 - É a TV quem pauta as redes sociais ou o contrário? 

A internet e a televisão são um mesmo mundo que se cruzam. Há processos de 

integração e não podemos olhar TV e internet como dois mundos distintos. Ambos são 

distribuidores de sinais iguais, apenas o meio é diferente. “O meio é a mensagem”, já 

diria McLuhan. Com a internet, a circulação da televisão aumentou muito, embora as 

linguagens sejam diferentes. E vejo a tentativa da televisão de se aproximar da 

linguagem da Internet como um erro. É necessário uma adaptação entre os meios para 

que a TV continue atrativa para manter a audiência frente às redes sociais.  

5 - Como a nova perceção do tempo influencia o formato e como "segurar" a audiência 

durante meses para a mesma trama?  

O tempo ideal para uma novela permanecer no ar é de 6 meses. Ela é mais longa porque 

em 6 meses não conta uma história. Ela apenas apresenta personagens e quem escreve 

a história são as pessoas de casa. É preciso que o público se familiarize e se importe com 

o personagem, como parte de sua família, para que durante este período, ele conviva 

com uma família diferente, que possa amar, odiar, sentir como se fossem pessoas que 

se conhecem profundamente, criando personagens com quem se conviva num total 



68 

processo de fidelidade. A tendência do mercado é de ser híbrido. Hoje, o que prevalece 

é a produção de conteúdo distribuída em diversas plataformas e comercializada não 

apenas na sua plataforma, mas nas plataformas alheias, configurando um outro modelo 

de negócio extremamente promissor onde quem sai ganhando é o espectador. 

6 - Como você enxerga o futuro da telenovela no Brasil? 

A televisão está estrategicamente equivocada na medida em que se assustou com a 

entrada das plataformas digitais e não soube se posicionar corretamente. O streaming 

não é substituto da televisão e é importante que a TV tenha ideia da sua relevância e 

saiba o quanto é fundamental. Essas empresas [de streaming] lutam pra sobreviver, pois 

apostam no futuro de um negócio; quem sustenta a Netflix hoje não é o assinante, e sim 

o mercado de capitais que aposta que aquilo vai ser bom. Mas até quando vai durar essa 

aposta? Até quando o olhar para o futuro vai ser suficiente a ponto de não ganhar 

dinheiro agora no presente? 

Não há nenhum veículo igual à TV aberta. É preciso trabalhar com as plataformas 

digitais, mudar a programação e se reinventar diante do novo mundo. Acredito que a 

novela será um dos gêneros que permitirá a sobrevivência da televisão brasileira e 

manter a dramaturgia viva. 

Anexo 2. Entrevista Duca Rachid 

1- Como os serviços de streaming e as múltiplas telas influenciam na audiência da 

televisão? 

Certamente a audiência foi pulverizada. Mas essas múltiplas plataformas também 

forjaram múltiplas maneiras de se consumir audiovisual. Vou falar da minha área, que é 

de telenovelas, de uma experiência recente. “Órfãos da Terra” foi a primeira novela a 

ter um capítulo exibido com antecedência no streaming, a Globoplay, no caso. E isso 

acabou não só trazendo mais espectadores para a novela na TV aberta, como também 

aumentou o número de assinantes da Globoplay. Foi um ganho para os dois lados. Acho 

que a telenovela pode muito bem ser exibida no streaming, talvez com uma edição mais 
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ágil e capítulos mais curtos. Acredito que, muito em breve, a gente esteja escrevendo 

novelas exclusivas para o streaming.  

2- O que faz a telenovela seguir como formato consolidado com retorno de audiência? 

Num país como o nosso, onde pouquíssima gente tem acesso à cultura e ao 

entretenimento - literatura, teatro, cinema, shows - a novela ainda é, muitas vezes, a 

única opção.  E uma opção muito importante. A novela é a versão moderna das histórias 

contadas em volta da fogueira. É onde o espectador reconhece suas vivências, seu 

comportamento, suas crenças, seus hábitos. Num país como o nosso, a novela não só 

diverte, mas também informa e faz refletir, sim. 

3- Quais revoluções você aponta na forma de fazer telenovela, em formato e narrativa 

nas últimas décadas? (linguagem, formato, interação, dinâmica do tempo, etc.)? 

Eu sinto que hoje em dia, por influência das redes sociais, tudo é muito mais veloz. A 

gente recebe muita informação fragmentada e incompleta (sem falar das fake news).  E 

também por influência do streaming, dos seriados, a linguagem da novela tem mudado. 

Sinto que hoje o espectador não tem muita paciência para as progressões 

dramáticas.  Você tem pouco tempo pra preparar as grandes viradas.  O telespectador 

quer ser “sobressaltado” a todo momento. Mas é impossível fazer uma “virada” na 

história sem uma preparação. As mudanças, assim como na vida, são sempre um 

processo… Mas nas novelas, esse processo teve que ser mais acelerado. O ritmo das 

histórias mudou.  Assim como as tramas, por influência dos seriados, estão tratando 

cada vez mais de temas polêmicos ou considerados “tabu”. Mas essa é uma via de mão 

dupla, porque os seriados também estão absorvendo, cada vez mais, as características 

do folhetim, lançando mão do melodrama. Posso citar dois exemplos que 

assisti recentemente: “True Little Lies” e “Succession”, dois “novelos”. 

4- É a TV quem pauta as redes sociais ou o contrário?  

Aqui também existe uma via de mão dupla: a TV pauta as redes sociais, mas as redes 

também pautam as TVs. Elas se retroalimentam. Muitas dos assuntos que vejo hoje nos 

telejornais, programas de variedades e esportes, vêm da internet, do Facebook, do 
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Instagram.  E, claro, as telenovelas também incorporaram as redes em suas tramas, não 

só retratando um hábito da sociedade, mas também no próprio plot das histórias. 

5- Como a nova perceção do tempo influencia o formato e como "segurar" a audiência 

durante meses para a mesma trama?  

Tem sido muito mais desafiador segurar uma história ao longo de cinco, seis meses. 

Porque, como disse antes, o telespectador não tem mais paciência para esperar uma 

progressão dramática, até uma grande virada na história. Então você é obrigada a 

diminuir essa progressão e criar muito mais viradas… É um trabalho cada vez mais 

exaustivo, tenso, difícil.  A história e os personagens têm que ser muito mais complexos.  

6- Como você enxerga o futuro da telenovela no Brasil? 

Acho que cada vez mais, precisamos tratar de temas polêmicos e usar os recursos do 

folhetim de uma maneira mais inusitada. Também acho natural e saudável que as 

novelas diminuam, não só em número de capítulos, mas também, no que se refere à 

duração dos mesmos.  E já está mais do que na hora de fazer novelas pensadas e 

produzidas especialmente para o streaming, pois esse é o futuro da TV. 

Anexo 3. Entrevista Rui Vilhena 

1 - Como os serviços de streaming e as múltiplas telas influenciam na audiência da 

televisão?  

É fato que a forma de se assistir televisão mudou na última década, sendo possível 

assistir o que quer e quando quer através da variedade de meios existentes hoje. Se eu 

quero ver, por exemplo, todos os capítulos da semana de uma novela, em uma 

maratona, eu consigo. Assim, a medição de audiência acaba sendo prejudicada, já que 

esses números – de quem está acompanhando seis capítulos de uma só vez - não são 

contabilizados. Isso faz com que a audiência não seja corretamente aferida. Há uma falsa 

sensação de que a novela perde audiência quando, na verdade, estaria sendo consumida 

por outros meios, como o streaming.  

2- O que faz a telenovela seguir como formato consolidado com retorno de audiência?  
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A telenovela é um produto que faz parte do DNA [ADN] do Brasil, é parte importante da 

vida do brasileiro. Além de uma tradição, é um hábito cultural consumir telenovela. O 

telespectador vê sua vida representada na tela da TV, como um espelho do dia-a-dia, 

que reflete o cotidiano de grande parte da população, em seus diversos núcleos de 

personagens. A audiência se vê na história e o retorno é imediato.  

3- Quais revoluções você aponta na forma de fazer telenovela, em formato e narrativa 

nas últimas décadas?  

Antigamente na hora da novela, a casa parava para assistir televisão e isso permitia 

diálogos mais refinados que, de certa forma, obrigavam a uma reflexão. No dia seguinte, 

o capítulo da novela era tema de conversas na escola, no trabalho, nas ruas. Antes não 

havia concorrência, o telespectador não tinha outra opção. Hoje há muita variedade à 

disposição, como os computadores, celulares e o streaming, que permitem variadas 

forma de acesso a conteúdos. Não se fazem mais novelas como antigamente e uma das 

principais mudanças vindas com o novo tempo, é a redução da quantidade de capítulos: 

não há mais sentido uma novela ter 200 capítulos e durar mais de um ano em exibição. 

Nesse aspeto, vejo como uma clara inspiração nas séries, seguindo uma tendência de 

encurtar cada vez mais para tornar o produto mais atraente. Hoje quase ninguém tem 

mais tempo de ficar de segunda a sábado, no mesmo horário, dedicando-se somente à 

novela, o que reflete também nos diálogos das tramas. As pessoas fazem mil coisas ao 

mesmo tempo - estão falando no celular, fazendo outras atividades enquanto a TV 

permanece ligada. Quando o espectador volta a prestar atenção, tem que entender o 

que se passa, porque a ação já correu. Isso fez com que a linguagem ficasse mais básica, 

para não obrigar o público a prestar atenção demais.  

4- É a TV quem pauta as redes sociais ou o contrário?  

Acredito na interconexão da TV com a Internet. Hoje depende-se muito das redes 

sociais para fazer teledramaturgia. Quem está fora da rede, não existe. Por exemplo: 

hoje em dia se escolhe elenco de uma obra pela quantidade de seguidores que os 

atores acumulam no Instagram. As celebridades ajudam a promover o produto e as 

páginas das novelas na Internet. Logo, quem pauta é a audiência. 
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5- Como a nova perceção do tempo influencia o formato e como "segurar" a audiência 

durante meses para a mesma trama?  

Primeiro, é preciso tentar perceber como atrair esse novo público para “segurá-lo”. 

Apesar de a qualidade na novela ser igualável às de superproduções, daqui a alguns anos 

o gênero deve entrar nos cuidados paliativos. A novela está na contramão deste mundo 

cada vez mais acelerado e não deve conseguir sobreviver. Vejo uma tendência de 

“mininovelas”, mais curtas, com 50 capítulos, e com isso tentar criar no jovem o hábito 

de ver novela. Não é fácil escrever para um mundo onde existe celular, whatsapp, 

câmara de vigilância; onde a notícia corre rápido. É necessária muita sensibilidade a 

todos esses detalhes para que não haja falha, para que a novela não deixe de ser crível. 

É preciso sempre se aproximar da realidade.  

6- Como você enxerga o futuro da telenovela no Brasil? 

É preciso que nós autores, diretores e demais responsáveis tenhamos a capacidade de 

nos reinventar para enfrentar a concorrência e tornar o produto mais atraente. O gênero 

não vai morrer, mas para isso tem que ser reformulado em sua essência. Buscar 

inspiração nas séries e trabalhar a trama de acordo com a aprovação do público. O 

conceito de obra fechada já não faz mais sentido em uma média participativa. E manter, 

obviamente, o padrão de qualidade na parte técnica.  

Anexo 4. Entrevista Walcyr Carrasco 

1- Como os serviços de streaming e as múltiplas telas influenciam na audiência da 

televisão? 

Eu não sou especialista em medir audiência, apenas vejo os números, e eles 

continuaram ótimos em minha última novela, A Dona do Pedaço. O telespectador hoje 

tem mais opções. É claro que a busca por seu interesse é mais acirrada. Mas sempre 

será fisgado por uma boa história, não importa a plataforma. 

2- O que faz a telenovela seguir como formato consolidado com retorno de audiência? 

O fato é que o formato novela tem dado certo em vários lugares do mundo. Não é um 

mistério, propriamente. O Folhetim, precursor da novela, é uma forma literária 
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consolidada, grandes autores se interessaram por esse tipo de narrativa. Atualmente, 

mais países fazem novelas que antes. 

3- Quais revoluções você aponta na forma de fazer telenovela, em formato e narrativa 

nas últimas décadas? 

Creio que a narrativa se tornou mais rápida, há uma espécie de serialização das novelas. 

Ou seja, ela ganha a agilidade de uma série, com uma história principal, que abarca todas 

as outras. 

4- É a TV quem pauta as redes sociais ou o contrário?  

Acredito que as várias plataformas interagem, e não que uma pauta a outra. 

5- Como a nova perceção do tempo influencia o formato e como "segurar" a audiência 

durante meses para a mesma trama?  

Sinceramente, não acredito em fórmula para segura a audiência. Cada autor tem seu 

estilo. Sua forma de contar a história. O sucesso depende do autor, de sua entrega 

pessoal, da capacidade de criar histórias que fascinam. 

6- Como você enxerga o futuro da telenovela no Brasil? 

Eu acho que continuará existindo, assim como em outros países. As novelas fascinam o 

telespectador.  

Anexo 5. Entrevista Nilson Xavier 

1- Como os serviços de streaming e as múltiplas telas influenciam na audiência da 

televisão? 

 Fazendo-as perder audiência. É a livre concorrência. Por isso as emissoras com visão de 

futuro têm o streaming como parceiro, ou têm o seu próprio streaming. 

2- O que faz a telenovela seguir como formato consolidado com retorno de audiência? 

Primeiro é uma tradição que perdura há mais de 50 anos, o que pode também ser 

interpretado como um hábito do povo brasileiro. Segundo, é o fator social: a maioria da 

população brasileira ainda não tem acesso fácil a streaming, o principal concorrente das 

telenovelas hoje em dia. 
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3- Quais revoluções você aponta na forma de fazer telenovela, em formato e narrativa 

nas últimas décadas? 

 O misto de cinema - produção, formato, embalagem (fotografia, direção, edição), séries 

(narrativa, linguagem) e internet (interação com o público). Ou seja, a telenovela - como 

sempre aconteceu em sua história - se adequa às novidades, novas tecnologias e novos 

hábitos de consumo do público. 

4- É a TV quem pauta as redes sociais ou o contrário? 

 Nem um nem outro. Redes sociais são livres e independem da televisão, e vice-versa. 

Porém, pontualmente, uma pode influenciar a outra, ou pautar. 

5- Como a nova perceção do tempo influencia o formato e como "segurar" a audiência 

durante meses para a mesma trama?  

 Para segurar audiência por tanto tempo, a fórmula é a mesma de 60 anos atrás: uma 

boa história, que cative o público, com bons ganchos diários que o faça querer 

continuar nela no dia seguinte. 

6- Como você enxerga o futuro da telenovela no Brasil? 

 Neste momento de pandemia, não sabemos como será o mundo após ela. Televisão, 

seu consumo e programação - agora que as produções de TV estão paradas -, muito 

menos. Impossível fazer qualquer exercício de futurologia com Covid-19, se as 

autoridades sanitárias insistem que o mundo não será mais o mesmo após a pandemia. 

Anexo 6. Entrevista Paulo Rocco 

1- Como os serviços de streaming e as múltiplas telas influenciam na audiência da 

televisão?  

Influenciam no aumento da audiência. Hoje em dia as pessoas acessam conteúdo das 

emissoras literalmente na palma das mãos, durante o tempo todo. Se antes a televisão 

era mais comumente assistida reunindo a família nas salas dos lares, atualmente está 

em todos os lugares, dentro e fora de casa. E disponível em qualquer horário. No caso 

de uma telenovela, por exemplo, o espectador pode acompanhar o capítulo ao vivo 
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através de aplicativos, ou mesmo pausar a programação para retomar quando for 

conveniente. Isso tudo, no meu ponto de vista aumenta e muito, a audiência da 

televisão, apesar dessa medição ainda não ter como ser aferida mais minuciosamente.  

2- O que faz a telenovela seguir como formato consolidado com retorno de audiência?  

O principal motivo é que a telenovela não só funciona como o entretenimento preferido 

do espectador no Brasil, como reflete a vida da população, dialogando com contextos 

políticos e questões sociais. A novela tem essa função de espelho e o público também a 

espelha, em comportamento, moda, uso de objetos, narrativa (bordões), entre vários 

exemplos. É um paradoxo interessante: a telenovela reflete a sociedade que se espelha 

– de muitas formas – na própria telenovela, criando um círculo infinito, uma simbiose.  

3- Quais revoluções você aponta na forma de fazer telenovela, em formato e narrativa 

nas últimas décadas?  

Essa revolução é principalmente técnica, com a chegada da televisão em alta definição, 

do 4K, da interatividade. Na questão de formato e narrativa, a telenovela se aprimorou 

– por certo tempo – no sentido de tentar se aproximar do formato de séries – 

americanas, sobretudo – disponíveis nas mais diversas plataformas de streaming. 

Quando digo “por certo” tempo é que as linguagens são completamente diferentes e a 

telenovela acaba sempre “voltando” à sua origem dramática e dramatúrgica. Em alguns 

casos, onde tanto a dramaturgia quanto a Direção procuraram beber da fonte das séries, 

resultaram em fracassos de audiência ou mesmo de resultado técnico. O contrário 

também acontece, com séries utilizando elementos das novelas e nesse segundo 

exemplo, quase sempre, o resultado acaba agradando ao público. A telenovela é 

pautada, principalmente, por elementos que levem emoção ao espectador. Essa 

emoção não muda. Há casos de telenovelas de grande sucesso, como “A Favorita” e 

“Avenida Brasil”, onde o autor João Emmanuel Carneiro se utilizava de elementos 

consagrados em fórmulas de Janete Clair nos anos 70, por exemplo, com um novo verniz 

para novas plateias. Não deixa de ser uma revolução, apesar de buscar elementos de 

três ou quatro décadas atrás.  

4- É a TV quem pauta as redes sociais ou o contrário?  
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Creio que é o mesmo caso da interligação que citei. Atualmente uma está ligada à outra, 

mas como se fazer televisão é uma operação que demanda profissionais de diversos 

setores, com grande conhecimento e estudos, é mais provável que as redes sociais 

sejam pautadas pela TV, já que os “críticos” nas redes quase sempre não têm um mínimo 

conhecimento para análises aprofundadas do que estão vendo. Por outro lado, a rede 

social veio substituir as conversas sobre novela, que havia nos bares, clubes ou escolas 

- sobretudo no século passado. E a TV nunca foi alheia ao que a audiência pensa a 

respeito de seus produtos.  

5- Como a nova perceção do tempo influencia o formato e como "segurar" a audiência 

durante meses para a mesma trama?  

A tendência é que esse tempo seja diminuído. Novelas de aproximadamente 100 

capítulos (cerca de quatro meses) seria o ideal em termos de audiência, baseado em 

todos os exemplos que temos hoje. O custo de uma produção é diluído no número de 

capítulos, então uma novela com menos de 70 capítulos, por exemplo, teria dificuldades 

para cobrir seu custo. Entretanto, a série médica “Greis Anatomia” já conta com 362 

episódios dispostos em 16 temporadas. O que me leva a pensar que o ideal para segurar 

a audiência, seja pelo tempo que for, é uma boa história.  

6- Como você enxerga o futuro da telenovela no Brasil? 

O formato é altamente consolidado no Brasil. É o carro-chefe da maior emissora e o país 

tem autores, atores, técnicos, entre os melhores do mundo. Vejo um futuro altamente 

promissor e uma fonte quase inesgotável de produção. Em uma realidade alternativa, 

por exemplo, se ninguém mais fosse escrever novelas, só de remakes de clássicas tramas 

das décadas de 70, 80 ou 90, poderíamos ter novelas por muitos e muitos anos. E não é 

isso que acontece. Temos exemplo de bons autores surgindo de tempos em tempos, 

atores e atrizes surgindo todos os dias, técnicos se especializando cada vez mais para o 

aprimoramento das produções e executivos ligados às tendências mundiais, importando 

e exportando ideias capazes de segurar, cada vez mais, o espectador na frente da TV, 

esteja ela onde estiver.  
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Anexo 7. Entrevista Mauro Alencar 

1- Como os serviços de streaming e as múltiplas telas influenciam na audiência da 

televisão? 

A pesquisa de audiência de streamings e múltiplas telas ainda é embrionária no Brasil e 

pouco podemos afirmar baseados em dados. Porém, o que se percebe é que há um 

diálogo muito profícuo entre todas as formas de entretenimento no audiovisual (e aqui 

incluo o cinema também). Temas que a telenovela traz à tona podem ressurgir como 

séries, filmes on demand, spin off em canais de TV a cabo, etc.; reprises de novelas pelo 

Viva são muito bem recebidas pelo público, chegando a atingir altos índices de 

comentários em redes sociais; os números de acessos ao GloboPlay e a busca por 

novelas na plataforma cresceram significativamente. Embora se fale de streaming e de 

televisão como se fossem duas coisas absolutamente diferentes (não estou negando as 

particularidades de cada um), é necessário observar que o público que consome ambos 

é basicamente o mesmo, por isso, a convergência é muito natural. 

 2 - O que faz a telenovela seguir como formato consolidado com retorno de audiência? 

O nascedouro das telenovelas é, inconteste, o folhetim francês. Ao fazer essa afirmação, 

estabelecemos uma linha do tempo que conta com mais de 180 anos (visto que os 

primeiros folhetins datam da década de 1830). Como é de se supor, nessa trajetória de 

quase dois séculos, o mundo passou por diversas transformações, o homem viveu 

muitas mutações em seus códigos de comportamento, formas de viver em sociedade, 

etc. No entanto, a fórmula do velho folhetim resiste mesmo com a chegada do cinema, 

o advento do rádio e das revistas de fotonovelas e, enfim, com a criação da televisão. 

Resiste porque em seu DNA está a capacidade de se adaptar a novos tempos e o 

compromisso em refletir o público com o qual dialoga, por vezes influenciando-o, por 

vezes sendo influenciado. Então, percebemos que a telenovela tem lugar garantido 

porque exerce muito bem essas duas características: a adaptabilidade e a 

comunicabilidade. No mundo inteiro, temos hoje dois cenários bastante curiosos para 

as novelas. No primeiro estão os países que já produzem telenovelas desde os 

primórdios da televisão (como expoentes, Brasil e México). A audiência continua cativa 
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porque as novelas estão arraigadas ao cotidiano da população de maneira tão profunda 

que ainda hoje despertam comoção. A bem sucedida Bom Sucesso, por exemplo, 

incentivou o hábito da leitura ao apresentar pequenos trechos e citações de grandes 

obras universais em seus capítulos. A atitude foi mais do que louvável: a repercussão da 

novela foi intensa e positiva em redes sociais, análises de audiência qualificada e críticas 

de jornais e pesquisadores. Por outro lado, temos um segundo cenário: os países que 

agora, em pleno século XXI, intensificam cada vez mais a produção de telenovelas 

(notadamente no Oriente Médio e na Ásia). São países de cultura milenar muito rica e 

com tradições diferentes das do Ocidente, mas que encontraram no gênero telenovela 

uma nova maneira de mostrar aos seus e ao mundo quem são, no que acreditam e como 

enxergam a vida. É bem verdade que muitos deles já conheciam o que era feito na 

América Latina (que o diga a nossa Escrava Isaura produzida pela Globo em 1976, que 

levou sua mensagem de paz e liberdade para mais de 100 países). No entanto, é digno 

de atenção que um gênero com quase 70 anos de existência (fora os tantos outros anos 

de seus predecessores, como a radionovela, a fotonovela, o cinema melodramático e o 

folhetim francês) ainda tenha fôlego para despertar a atenção de países cuja produção 

já se pode chamar de clássica, enquanto nasce em localidades tão distantes. Por tudo o 

que fora apontado, a telenovela permanece como um gênero viável para as emissoras, 

querido pelo público e vigoroso para as novas gerações. Ou seja, assim como a sua raiz 

melodromática, temos a permanência do gênero telenovela em constante 

transformação, renovação. E no exato momento em que respondo à sua questão, no 

meio da pandemia e pandemônio provocados pelo Covid – 19, quando nossa maior 

produtora de teledramaturgia suspende a gravação e suas novelas em total alinhamento 

com a Organização Mundial da Saúde, assistimos com grande êxito à reprise de três 

novelas, em primorosas edições especiais: Novo Mundo, Totalmente Demais e Fina 

Estampa; além da série    Malhação (em reprise a vigésima-quinta 

temporada, Malhação -  Viva a Diferença, premiada com o EMMY Kids). Um formato 

artístico consolidado na indústria do entretenimento e no desenvolvimento artístico e 

que alcançou o mercado oriental.  Registro como exemplo o Telenovela Channel, na 

Coreia do Sul, primeiro (e maior) canal asiático dedicado à teleficção, inaugurado em 
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2009 com a novela Insensato Coração e que segue até hoje exibindo majoritariamente 

produções da Globo. 

 3 - Quais revoluções você aponta na forma de fazer telenovela, em formato e narrativa 

nas últimas décadas? 

A tecnologia cada vez mais sofisticada permite à telenovela um nível de realização nunca 

visto antes. Com novos programas, câmeras e, principalmente, televisores a preços 

acessíveis, as emissoras conseguem hoje entregar ao público obras (o que antes só era 

possível de se realizar no cinema) artísticas cada vez mais aprimoradas. A tecnologia 

impacta no gênero e na narrativa porque quão maior é a capacidade tecnológica, maior 

rapidez para a gravação e edição de cenas, melhor qualidade para efeitos especiais, 

maior possibilidade para a elaboração de cenários e figurinos, maior variedade de 

caminhos para se transmitir a novela (sinal aberto, TV a cabo, plataformas 

de streaming como o GloboPlay, etc.). Tudo isso interfere na elaboração de uma 

telenovela porque se torna possível escrever sequências que, antes, não se teria 

condições para realizá-las. Um exemplo é a chegada da família imperial portuguesa ao 

Brasil, retratada na novela Novo Mundo. As sequências gravadas no navio trouxeram 

um charme adicional à trama e permitiram contar com maior riqueza de detalhes essa 

significativa página da história luso-brasileira. Também destacamos a reconstrução do 

cais do Valongo (RJ) na mesma novela, um acurado trabalho de computação gráfica. 

Graças a esses dois pontos, os autores puderam exercer livremente o direito de criar 

cenas românticas, de ação e de suspense com grande amparo técnico. Pode parecer um 

detalhe, mas, para um gênero que tinha limitações de cenas externas nos anos 1970, 

todo o aporte tecnológico que o século XXI proporciona abre novos caminhos para a 

criação de enredos e sequências, tornando assim a telenovela um gênero muito rico na 

arte de produzir imagens e sensações que ficarão marcados de maneira indelével na 

memória de sua audiência. Como contraponto, lembro a você a dificuldade que os 

pioneiros e formadores da linguagem da telenovela encontravam durante a década de 

1970 para realizarem cenas, criadas por nossos autores, que exigissem um aparato 

técnico maior.  Estes, por sua vez, tardavam a criar uma cena na espera de uma 

resolução tecnológica. Daí a importância absoluta da Globo no investimento para a 
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formação de uma indústria cultural e consequentemente no desenvolvimento artístico; 

possibilitando a produção de novelas como Saramandaia (1976) e de séries como Sítio 

do Picapau Amarelo (1977).      

4 - É a TV quem pauta as redes sociais ou o contrário? 

Como já dissemos, as redes sociais são um grande espaço de discussão, no qual ganha 

relevância aquilo que mexe com seus participantes, no caso, os 

internautas/telespectadores. Não é difícil perceber que, por ter um vínculo tão firme 

com a telenovela, as pessoas acabam levando para as redes sociais o que assistem na 

televisão, seja em forma de comentário, crítica, piada, debate, etc. Portanto, temos um 

caminho de mão dupla. Ou seja, os internautas pautam as redes sociais que são 

alimentadas pela produção artística que pautam os comentários do cotidiano e que, por 

sua vez, legitimam a produção teledramatúrgica ao levarem para a internet suas 

impressões sobre as telenovelas que acompanham com tanto afinco. Mas nunca é 

demais lembrar que o ciclo da comunicação de massa e do mercado de entretenimento 

sempre foi assim, desde os tempos da lendária Rádio Nacional. 

 5 - Como a nova percepção do tempo influencia o formato e como "segurar" a audiência 

durante meses para a mesma trama?  

Note-se que, com a velocidade cada vez mais intensa de nossos hábitos 

contemporâneos, as novelas também se tornaram mais ágeis, não apenas em termos 

de ação por capítulo, mas também em sua duração. No período de 2010-2020, apenas 

5 novelas da Globo ultrapassaram os 200 capítulos (a saber, Viver a Vida, Passione, o 

remake de Ti Ti Ti, Amor à Vida e Império). O padrão, que entre os anos de 1990 e 2000 

tinha se fixado em 200 capítulos, foi dinamizado para 150-170 capítulos (A Dona do 

Pedaço, por exemplo, teve 161). Trocando em miúdos: uma novela durava de oito a 

nove meses no ar, hoje, tem seis. Tudo isso se reflete também no arco dramático das 

tramas – mais ágeis hoje que há dez anos -, na forma de produção das novelas – 

possibilitando o emprego de maior número de técnicos, atores, autores, entre outros – 

e na variedade ofertada ao público, que passa a contar, ao menos, com seis tramas 

distintas por ano. Além disso, cabe ressaltar que a telenovela, como toda produção 
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audiovisual, tem um período extra para início de gravações, ensaios, etc. Ou seja, 

quando falamos de uma novela com oito, nove meses no ar estamos nos referindo a um 

intenso trabalho de equipe que dura de onze a treze meses. Essa mobilização já não 

cabe hoje. Logicamente a aceleração das novelas é influenciada, como já disse, pela 

velocidade de nossa vida atualmente e, dessa maneira, a recepção por parte do público 

tem sido muito positiva. A estrutura dramática mais enxuta permite à telenovela exibir 

apenas aquilo que interessa em sua história, sem necessitar de recursos extras para 

prolongar artificialmente a narrativa. Se a telenovela antes já era conhecida por ser a 

arte de esperar (graças à eficácia de seus ganchos), hoje pode ser reconhecida como a 

arte de esperar e de impactar. Entretanto, e a despeito de tudo isso, saliento que ao 

acompanhar sistematicamente as produções da Globo por cinquenta anos, observo que 

a empresa sempre esteve atenta aos movimentos sociais e às inovações tecnológicas. 

Desse modo, o formato e gênero Telenovela vêm acompanhando a dinâmica da 

indústria do entretenimento há mais de cinco décadas (a emissora completa 55 anos 

agora em abril e começou a revolucionar/ renovar o gênero a partir de 1970), 

conquistando o mercado estrangeiro e não raro contribuindo para influenciar a estética 

da produção em outros países. 

6 - Como você enxerga o futuro da telenovela no Brasil? 

O que posso afirmar com segurança é que o gênero telenovela continua vivo e 

instigante, mesmo prestes a completar 70 anos no Brasil. Como já dito anteriormente, 

a adaptabilidade e a comunicabilidade da telenovela são fatores que a tornam dinâmica 

e pulsante. Não sabemos o que o futuro nos reserva em termos de tecnologia, 

comportamentos sociais, formas de consumo do público, etc. Entretanto, podemos 

dizer que a novela estará lá, junto a seu público, dando contornos aos sonhos, anseios, 

medos, problemas e esperanças de nossa população; pois, a despeito de nossa 

individualidade, a conexão com a arte da telenovela diária nos faz sentir parte de um 

todo.   
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Anexo 8. Entrevista Ariane Holzbach 

1- Como os serviços de streaming e as múltiplas telas influenciam na audiência da 

televisão? 

Esses serviços exigem uma profunda reconfiguração na maneira como a televisão 

solidificou sua dinâmica de atuação. E acredito que isso aconteça em todos os modelos 

televisivos, sejam eles abertos, estatais ou por assinatura. A televisão sempre baseou a 

relação com sua audiência considerando que ela seria a única plataforma mediática a 

permear a experiência no momento em que acontecia a sua fruição. As pessoas 

poderiam até fazer o jantar, brincar ou trabalhar com a TV ligada, mas ela era a 

plataforma mediática por excelência quando estava ligada. Ou pelo menos era assim 

que as emissoras e seus patrocinadores entendiam que se dava a experiência. Esse 

modelo baseou a consolidação da grade de programação, a venda de intervalos 

comerciais e a própria narrativa dos programas. Agora, os serviços de streaming e as 

múltiplas telas pulverizam a experiência e transformam a TV em mais uma plataforma 

mediática que integra um conjunto heterogêneo de Mídias. Ela, por sua vez, precisa 

então adaptar sua grade, sua narrativa e toda sua economia política considerando esse 

novo cenário. 

2- O que faz a telenovela seguir como formato consolidado com retorno de audiência? 

Isso acontece não apenas com a telenovela, mas com vários outros tipos de programas 

exibidos pela TV, pois essa média e seu conteúdo continuam fazendo parte da vida 

cotidiana das pessoas e das experiências mediáticas possíveis atualmente. Talvez a 

diferença seja que o cotidiano hoje possibilite inúmeras experiências mediáticas, o que 

exige da TV e da telenovela um esforço extra para captar a atenção. De todo modo, no 

Brasil temos visto a audiência da telenovela diminuir a cada ano, mesmo em grandes 

produções como as da Rede Globo, comprovando que muitas pessoas estão 

consumindo outras coisas nos momentos em que a TV exibe a telenovela. Como agora 

vivemos um momento de múltiplas possibilidades mediáticas, a televisão jamais terá 

exclusividade novamente, de modo que a audiência da telenovela deve continuar 
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decrescendo até estabilizar-se, fazendo com que seja uma opção de escolha, não a única 

possibilidade de escolha. 

3- Quais revoluções você aponta na forma de fazer telenovela, em formato e narrativa 

nas últimas décadas? 

 (linguagem, formato, interação, dinâmica do tempo, etc.)? 

Não gosto da palavra "revolução" porque todos os fenômenos se consolidam em 

grandes temporalidades, com muitos agentes envolvidos, de forma complexa e com 

muitas circularidades. Mas posso apontar algumas mudanças importantes no circuito 

comunicativo e na narrativa das telenovelas. No circuito, é evidente as muitas tentativas 

das emissoras em inserir as telenovelas em ambientes multiplataformas, incentivando 

engajamentos diversos em redes sociais como Facebook, Twitter e YouTube. Isso não 

acontece da mesma forma em todas as telenovelas; em algumas há mais investimento, 

em outras menos. Por outro lado, a audiência tem se utilizado dos vários espaços virtuais 

para interagir com a telenovela, seja comentando em redes sociais, seja fazendo fanfics 

e fanvideos, seja publicando comentários. Da mesma forma, em termos narrativos, 

algumas telenovelas têm investido em experiências transmidiáticas, embora isso não 

seja uma regra para todas elas. É possível perceber também certa aproximação com o 

ritmo narrativo das séries estadunidenses, a escolha por temáticas um pouco mais 

ousadas e certa complexidade maior das protagonistas e antagonistas. 

4- É a TV quem pauta as redes sociais ou o contrário?  

Um pauta o outro. Estamos vivendo uma dinâmica de múltiplas experiências, múltiplas 

plataformas e múltiplas maneiras de as médias pautarem os fenômenos sociais. Existem 

incontáveis casos nos quais a televisão foi pautada por acontecimentos espraiados pelas 

médias sociais e vice-versa. 

5- Como a nova perceção do tempo influencia o formato telenovela e como "segurar" a 

audiência durante meses para a mesma trama?  

É possível perceber que existem algumas mudanças temporais nas telenovelas nos 

últimos anos. Por exemplo, os arcos narrativos têm se desenvolvido mais rapidamente, 
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com fechamentos realizados em tempos mais curtos, e a duração integral da telenovela 

tem sido mais curto que em décadas atrás. A maneira como se desenvolvem os arcos 

narrativos é importante para segurar a audiência desde sempre, mas também não 

podemos nos esquecer do esforço contínuo das emissoras (Rede Globo, em especial) 

para manter a narrativa viva em outros horários e em outras médias. Atores e atrizes 

costumam frequentar programas de auditório e de entrevistas quando estrelam 

telenovelas, há sítios de fofocas alimentados por bastidores de telenovelas, cada vez 

mais atores e atrizes utilizam médias sociais para manter sua imagem ativa nas redes, 

revistas impressas continuam falando de telenovelas, jornais idem, entre muitas outras 

estratégias. 

6- Como você enxerga o futuro da telenovela no Brasil? 

Acredito que a telenovela continuará sendo um formato que faz sentido no audiovisual 

brasileiro, em especial, mas ela não será mais a protagonista do consumo televisivo 

brasileiro, como chegou a ser em vários momentos da história da TV. Ela será uma entre 

muitas possibilidades de consumo mediático e vai provavelmente tentar outras 

estratégias de exibição, como os serviços de streaming. 

Anexo 9. Entrevista Cláudio Bezerra 

1- Como os serviços de streaming e as múltiplas telas influenciam na audiência da 

televisão? 

É notório que o streaming tem impactado fortemente, e de modo negativo, na audiência 

da TV. Ainda mais hoje, no contexto da pandemia do covid-19, com o fechamento das 

salas de cinema e a restrição a outras opções de lazer. Mas, independente do contexto 

da pandemia, a  meu ver, o grande trunfo do streaming sobre a televisão passa 

basicamente por quatro aspetos: 1) a possibilidade do público não ficar dependente da 

grade de programação, ou seja, de poder assistir ao que se quer a qualquer momento; 

2) o fato da acessibilidade do streaming por diferentes telas e plataformas móveis ser 

muito maior do que o sinal da TV, basta, naturalmente, o acesso a uma boa banda de 

internet: 3) a maior oferta de produtos e, quase sempre, personalizada que o streaming 

permite; e 4) o preço do streaming em geral ser muito menor do que a assinatura de 
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uma canal pago de TV. Mas é importante ressaltar que as emissoras estão investindo 

também no streaming e desenvolvendo estratégias de marketing que buscam uma 

sinergia entre o broadcasting e o streaming. Isso naturalmente pode trazer benefícios e 

audiência para ambos. É o caso da Globoplay.   

2- O que faz a telenovela seguir como formato consolidado com retorno de audiência? 

Talvez porque a telenovela seja o gênero televisivo que consegue, paradoxalmente, ser 

ao mesmo tempo atual/local, no sentido de abordar aspetos da vida contemporânea, e 

atemporal/universal, uma vez que retrata os dramas e as tragédias humanas, uma 

característica que o melodrama herdou da tragédia antiga, que sempre despertou o 

interesse da maioria dos seres humanos.     

3- Quais revoluções você aponta na forma de fazer telenovela, em formato e narrativa 

nas últimas décadas? (linguagem, formato, interação, dinâmica do tempo, etc.)? 

Eu ressaltaria dois aspetos. O primeiro é um ritmo mais acelerado no corte das cenas, o 

que naturalmente implica mais planos e um ritmo narrativo mais dinâmico. O segundo 

aspeto, relacionado ao primeiro, é que de uns anos para cá as telenovelas estão mais 

curtas e ao mesmo tempo com mais tramas paralelas.  

4- É a TV quem pauta as redes sociais ou o contrário?  

É notório que as redes sociais quebraram a exclusividade não só da TV de pautar gostos 

e colocar em evidência certas questões na sociedade. Mas, a meu ver, a TV ainda tem 

um peso muito grande, em particular, no Brasil. De todo modo, não se trata de uma 

realidade universal. A situação é diferente de país para país.  

5- Como a nova perceção do tempo influencia o formato e como "segurar" a audiência 

durante meses para a mesma trama?  

A resposta a esta questão acredito que de certo modo está contida no que eu disse nas 

respostas às perguntas 2 e 3. Em outras palavras, eu diria que as telenovelas estão mais 

dinâmicas, com uma narrativa multiplot, cujas resoluções não se arrastam por tanto 

tempo, como no passado. Quanto a segurar a audiência, há muitas variáveis em jogo. 

Pela experiência brasileira, acredito que a abordagem realista, atual, de questões 
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sensíveis, que sensibilizam e tocam o coração das pessoas, como o amor, a 

solidariedade, a superação de problemas pessoais são alguns desses temas. No fundo, 

são também temas universais.   

6- Como você enxerga o futuro da telenovela no Brasil? 

A meu ver vai continuar sendo o principal carro-chefe da televisão brasileira generalista. 

E me parece também que os quatro tipos de novela vão continuar fortes: as novelas de 

cunho sociocultural com o pé na atualidade, sem abrir mão, claro, do romance; as 

novelas históricas; as novelas religiosas, sobretudo, dos neopentecostais; e as comédias 

românticas.   

Anexo 10. Entrevista Giuliano Chiaradia 

1 - Como os serviços de streaming e as múltiplas telas influenciam na audiência da 

televisão?  

Influenciam os canais de TV (não o aparelho televisão em si) de uma maneira mais 

competitiva a partir do momento que temos a possibilidade de escolher o que consumir, 

onde, como e quando quisermos. Impacta nas novas gerações, que não estão criando 

vínculos emocionais ou empáticos com canais, mas sim com conteúdos estejam onde 

estiverem. 

2- O que faz a telenovela seguir como formato consolidado com retorno de audiência? 

A televisão fala com a massa num único momento e a telenovela passa a mensagem em 

tom único. E o fator “qualidade” garante que, em meio à multiplicidade de produções, 

a telenovela esteja sempre em posição de competição com outros formatos. A 

interatividade com respeito ao diálogo, engajando as pessoas, cria empatia para que o 

conteúdo fique na memória afetiva do público.  

3 - Quais revoluções você aponta na forma de fazer telenovela, em formato e narrativa 

nas últimas décadas?  

Acredito numa mudança de mindset de produção, sob o ponto de vista dos negócios. 

Não se faz telenovela apenas pela arte, mas também para fazer dinheiro e monetizar 

com isso. Assim como o teatro precedeu o cinema e o rádio a TV, a telenovela mudou e 
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hoje está no Facebook, no Instagram, no Twitter. Elas se reinventaram e criaram um 

novo modelo, entendendo que a venda do produto é consequência de uma história bem 

contada. 

4 - É a TV quem pauta as redes sociais ou o contrário?  

O protagonismo não é dos meios, mas sim da audiência. Falta a perceção de que hoje a 

audiência não está apenas na televisão, na hora que você quer e de uma forma passiva. 

A audiência está em todo lugar de uma forma extremamente interativa, e hoje o 

indivíduo é quem está no centro da atenção. Quando se coloca a pessoa no centro, cria-

se a empatia necessária com o conteúdo. 

5- Como a nova perceção do tempo influencia o formato e como "segurar" a audiência 

durante meses para a mesma trama? 

Já no extinto Orkut começaram comunidades de discussão de telenovelas, mas não 

necessariamente assistindo à TV naquele momento. Hoje no Brasil, mais de 80% do 

conteúdo do Twitter é sobre televisão, e as redes sociais tiveram um papel importante 

na mudança de hábito do consumo do gênero. Independente da tecnologia, da 

plataforma e do gênero, estamos falando de gente. E quando colocamos a pessoa no 

centro da conversa, tudo muda. Nossa responsabilidade maior é saber falar no tom certo 

com as pessoas. Hoje, cada pessoa é capaz de fazer sua própria curadoria e aos poucos 

são conduzidas para os conteúdos desejados. Sabendo contar uma boa história, você 

pode estar presente com relevância em toda e qualquer plataforma. 

6 - Como você enxerga o futuro da telenovela no Brasil? 

Se estamos falando de uma nova década estamos falando de reaprender. Reinventar é 

manter-se vivo! Vejo como um novo aprendizado, onde algumas verticais de conteúdo 

serão relevantes nesse formato, como interatividade e mobilidade. O futuro do 

conteúdo é entender de gente e saber contar uma boa história; a definição do gênero é 

o segundo passo. 
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Apêndice 

 

 
Através de troca de comentários no Facebook, o autor de novelas Aguinaldo Silva fala a Paulo Rocco sobre a nova 

configuração das novelas durante a pandemia. (2020) 

 


