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RESUMO 

 

O presente artigo propõe o relacionamento e a verticalização dos estudos de recepção de 

telenovela brasileira com plataformas físicas e virtuais tendo como exemplos a TV Bus 

Mídia  e a plataforma wiki na internet. Ao tratar de duas formas distintas de recepção 

este artigo tem por objetivo discutir e refletir sobre a recepção da narrativa da telenovela 

exibida por meio de uma nova categoria de mídia móvel digital, a out of home
4
, por 

meio da TV Bus Mídia,  no transporte público de São Paulo. E, por outro lado, verificar 

a audiência colaborativa presente na plataforma wiki. Portanto, busca identificar os tipos 

de experiência comunicativa, cultural, estética e social que emergem nesses novos 

lugares de assistência da teledramaturgia brasileira.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: telenovela brasileira; recepção; transmídia; fãs; narrativa 

melodramática 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Desde o início da produção e transmissão de narrativas de ficção no Brasil já existiam 

fãs que se identificavam com as tramas e artistas favoritos. Antes mesmo do surgimento 

da televisão no País, as radionovelas eram acompanhadas capítulo a capítulo com muita 

devoção. A cultura da torcida e o sentimento coletivo de acompanhar histórias permeou 

nesta fase o modelo que temos de teleficção hoje.  

A cultura do fã
5
 acompanha de perto a evolução da televisão e, na era da convergência 

midiática, mostra aumento da expressividade por conta das redes sociais onde os fãs 

passaram a conversar sobre telenovela.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Bolsista pela Capes. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de 

São Paulo. Pesquisadora do CETVN: Centro de Estudos de Telenovela ECA/USP. Email: neidearruda@usp.br 

 
3 Bolsista pelo CNPq. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de 

São Paulo. Pesquisadora do CETVN: Centro de Estudos de Telenovela ECA/USP. Email: silviatorreglossa@usp.br 

 
4 Monitores de vídeo instalados em locais fechados com intenso movimento. 
5 Para Jenkins é a cultura produzida por fãs e outros amadores para circulação na economia underground e que extrai 

da cultura comercial grande parte de seu conteúdo. (2008, p.378) 
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A tecnologia presente nas mídias sociais e a internet não causam a substituição da forma 

como se vê televisão, mas sim uma transformação no processo de recepção 

potencializando elementos que já se encontrava nos ambientes físicos ou presenciais.  

 

Pretendemos mostrar que a audiência hoje não pode ser medida somente a partir de 

aparelhos de TV, pois o público mostra seu afeto ou desafeto em outros espaços virtuais 

ou físicos bem distintos do ato convencional de assistir TV. 

 

A grande oportunidade que a Internet representa para a indústria 

televisiva desloca os paradigmas tradicionais da comunicação de 

massas ao personalizar a informação e colocar a ênfase 

especificamente na atividade interpretativa da audiência. 
(LACALLE, 2010, p. 92)  

 

O nosso recorte mostra a abordagem da Wikipédia que se trata de um site de 

conhecimento colaborativo com características pertinentes para estruturarmos nossa 

análise da produção dos fãs no ambiente web, vamos mensurar como a telenovela 

brasileira está configurada nesta plataforma quantitativamente sugerindo uma análise 

qualitativa posterior. Em um segundo momento, a TV Bus Mídia nos servirá para 

demonstrar que vários aspectos dos estudos de recepção atuais a convivência midiática 

atua como um espaço público presencial semelhante ao ambiente da Wikipédia, porém 

com elementos do cotidiano urbano contemporâneo.  

 

São dois espaços emergentes que definem a nova assistência da telenovela com uma 

lógica paradoxal, pois a telenovela incorpora-se no cotidiano das pessoas sem a 

necessidade da pessoa acessar a telenovela diretamente. A vida urbana contemporânea 

tem como elemento o continuum midiático, a ubiquidade de telas favorece os acessos 

aos conteúdos, e a novela possui uma forte aderência nestes meios pelas características 

de seu formato.  

 

O discurso da ficção televisual, gêneros e formatos 

 

Para compreender melhor como a ficção televisiva, em especial a telenovela, está 

inserida no cotidiano da nossa sociedade e de que forma ela faz parte do contexto da 

cultura nacional, a ponto de ter seu discurso espalhado até mesmo nos espaços públicos, 
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como é o caso transportes coletivos da cidade de São Paulo e de outras  do País, 

começamos apresentando o que afirma Martín-Barbero quando do surgimento do 

folhetim. Primeiro tipo de texto escrito no formato popular de massa, em meados do 

século XIX, ignorado pela burguesia mundial, até finais dos anos 1960, nas últimas 

décadas transformou-se em fenômeno cultural de várias nações, quando transformado 

em conteúdo televisivo, principalmente na América Latina: “Não resta dúvidas de que 

foram os empresários que pensaram a fórmula do folhetim” (MARTÍN-BARBERO, 

1997, p. 174).  Ele também afirma que isso não significa dizer que foram os empresários 

que retiraram o folhetim do nada ou da pura lógica comercial.  

Assim como o produtor de cinema dos anos 20, o editor de folhetins 

não foi só um comerciante. E não se trata unicamente de que houve 

editores que foram eles mesmos escritores de folhetim e jornalistas, e 

sim das condições de produção cultural que aí se inauguram 

(MARTÍN-BARBERO, 1997, 174).  

 

Muitos estudiosos da Comunicação, e em especial, aqueles que se dedicam ao estudo da 

recepção do discurso da narrativa ficcional, já comprovaram que o discurso narrativo da 

teledramaturgia exerce influência no cotidiano da nossa sociedade. Para explicar a 

influência que a narrativa da teledramaturgia exerce na sociedade brasileira, tomamos 

de Lopes (2009) o conceito de recurso comunicativo, pois enquanto tal, “a força e a 

repercussão da novela mobilizam cotidianamente uma verdadeira rede de comunicação, 

através da qual se dá a circulação de seus sentidos e gera a chamada „semiose social‟” 

(LOPES, 2009, p. 31). 

Abordar a telenovela como recurso comunicativo é identificá-la como 

narrativa na qual se conjugam ações pedagógicas tanto implícitas 

quanto deliberadas que passam a institucionalizar-se em políticas de 

comunicação e cultura no país (LOPES, 2009, p. 32). 

 

Ainda na linha do poder do discurso da teledramaturgia no contexto comunicacional, 

nos leva fazer uma incursão em diversas conceituações teóricas, entre elas, a de Octavio 

Ianni (1994, p. 155) que afirma: “As realidades e os imaginários lançam-se em outros 

horizontes, mais amplos que a província e a nação, a ilha e o arquipélago, a região e o 

continente, o mar e o oceano”.   

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011 

 

 4 

Na teoria de Boaventura Souza Santos (2009), a narrativa ficcional (como perspectiva 

do real),  

Consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as 

invisíveis fundamentam as visíveis. As distinções invisíveis são 

estabelecidas através de linhas radicais que dividem a realidade social 

em dois universos distintos: o universo „deste lado da linha‟ e o 

universo „do outro lado da linha‟ (SANTOS, 2099, p. 23).  

Considerando o poder de persuasão dos meios de comunicação na cultura, Isabel Ferin 

observa que: 

Cultura e Comunicação são, igualmente, categorias de pensamento 

que se encontram associadas às democracias, isto é, a sociedades que 

privilegiam valores como a liberdade, o indivíduo, o direito à 

expressão, ao mesmo tempo que  promovem  economias fundadas na 

técnica e no desenvolvimento das  indústrias  da informação e da 

comunicação (FERIN, 2002, p. 10) 

Falar hoje de cultura no Brasil é falar necessariamente da “telenovela brasileira” (Lopes, 

2009).  Para a autora da afirmação, “Quarenta e seis anos após sua introdução, é 

possível afirmar que a telenovela conquistou reconhecimento público como produto 

estético cultural, convertendo-se em figura central da cultura e da identidade do País” 

(Lopes, 2009, p.22).  

Nas questões de caráter de visibilidade da mídia no contexto social, salientamos a 

abordagem de John B. Thompson: 

O desenvolvimento dos meios de comunicação não somente tornou o 

poder visível de muitas maneiras, mas o fez numa escala nunca dantes 

experimentada: hoje a visibilidade medida é efetivamente global em 

alcance. Esta circunstância é resultado de um processo complexo de 

globalização cujas origens remontam a meados do século XIX,(...) 

(THOMPSON, 1998, p. 14)  

Se a visibilidade global, hoje, é fato, também significa salientar que através dela que  a 

sociedade constrói o “capital emocional” de um produto ou de uma marca. No caso da 

telenovela brasileira, este capital é construído não só através da sua narrativa, mas 

também  por meio dos seus protagonistas e enredos. Não é difícil encontrar quem odeie 

ou ame um vilão, assim como é fácil encontrar quem torça para que herói do folhetim 

seja feliz para sempre, mesmo que seja só no imaginário daquele que está 

emocionalmente envolvido a história contada. E é por meio do capital emocional que 

nasce o fã, que interage com a narrativa e seus personagens, cria fórum de debate sobre 
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os temas do discurso ficcional, principalmente se esse discurso tem no seu contexto um 

recorte da realidade coletiva/social. Lopes (2009) afirma que “„a novela é tão vista  

quanto falada‟, pois seus significativos resultam tanto da narrativa audiovisual 

produzida pela televisão quanto da interminável conversação produzida pelas pessoas”.  

Não resta dúvida de que a novela constituiu um exemplo de narrativa 

que ultrapassa a dimensão do lazer e impregna a rotina cotidiana da 

nação. Construiu mecanismo de interatividade e uma dialética entre o 

tempo vivido e o tempo narrado e se configura como uma experiência 

comunicativa, cultural, estética e social. Como experiência 

comunicativa, ela aciona mecanismo de conversação, de 

compartilhamento e de participação imaginária (LOPES, 2009, p. 29) 

No que concerne aos formatos televisuais, as séries e seriados, são uma tradição na 

cultura norte-americana (BALOGH, 2002), enquanto no Brasil, a hegemonia é da 

telenovela, de serialidade mais extensa  (cerca de 200 capítulos) e presença mais 

frequente nas grades de programação da TV  aberta. Por outro lado, enquanto no cinema 

existe decupagem e a montagem de pedaços de filmes diversos para dar a impressão de 

um espetáculo contínuo, o mesmo não acontece na televisão, já que ela sobrevive dos 

espaços vendidos aos anunciantes. Isso significa dizer que, enquanto o espetáculo do 

cinema se caracteriza pela não-interrupção, a TV exacerba e radicaliza na 

descontinuidade. Isto porque, a interrupção e a fragmentação em detrimento da unidade, 

são características da linguagem televisual e estão previstas nos próprios roteiros 

ficcionais, para abrir espaço para os comerciais. Segundo Balogh, 

Normalmente, os programas televisuais são denominados pelo 

formato, mas o modelo que se forma para o espectador nasce das 

relações entre as estruturas de produção e a realização, as estruturas 

narrativas e discursivas presentes nos textos e o conjunto de 

mediações, competência e expectativas dos destinatários (BALOGH, 

2002, p. 97)  

 

Também no Brasil, gêneros e formatos padronizados em grades horárias especificas é 

outra característica da TV aberta, principalmente na programação da líder de audiência, 

a TV Globo, que construiu seu sucesso com base na criação de uma rígida grade de 

programação, “um „palimpsesto rígido‟ precisamente no horário da noite, em grande 

parte o „horário nobre‟, com ênfase absoluta na ficção: novela das seis, novela das sete, 

novela das oito (e meia) (2002, p. 159)”. 
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A manutenção dessa grade horária fixa foi a responsável pela criação 

de um público cativo enorme para a emissora, estratégia essa 

reforçada pela oferta reiterativa de determinados gêneros em cada um 

desses horários (...). (BALOGH, 2002, p. 159). 

 

Diante das observações acima, é fácil detectar como são feitas as ofertas das ficções 

produzidas pelas emissoras.  Enquanto a novela da seis, a dicotomia Bem x Mal,  é 

manifestado em termos maniqueístas; a temática quase sempre é amenizada, no estilo 

drama de época ou do imaginário fantástico como é o caso da novela Cordel Encantado, 

na novela das sete, o gênero comédia é predominante, como pode ser visto em Morde e 

Assopra. Mas é na novela das oito (agora, das nove) que a emissora investe em temas 

mais forte, muitos deles polêmicos, onde também muito fatos reais ― muitas vezes 

esquecidos pela imprensa escrita ou falada ou que a sociedade por si só se nega 

conhecer ― são inseridos, o que provoca grande debates entre os espectadores que 

chegam a criar fóruns para falar sobre o assunto.  Nesse sentido, geralmente a novela 

das “nove”, exerce um grande papel de interação com a sociedade brasileira, 

principalmente no que diz respeito ao merchandising social.                     

Telenovela: além do entretenimento 

 

O hábito televisivo do brasileiro ampliou a concepção de espaço público, outorgando à 

televisão uma função além do entretenimento. A telenovela, principal produto cultural 

produzido pela televisão brasileira se apropriou deste espaço transformando-o em um 

território que passa a ser caracterizado por gerar temas que possam repercutir na 

sociedade e também criados por ela. Além disso, ela hoje incorpora o ambiente 

transmidiático que faz parte da paisagem urbana nas telas nos bares, restaurantes e 

transportes públicos. Um interessante continuum de imagens que não apenas representa 

uma história ou trama, mas se torna uma trama vivenciada pelas pessoas em seus 

ambientes digitais. 

 

A integração da Internet com a teledramaturgia brasileira possibilitou a ampliação deste 

discurso e a expansão desse espaço público, como explica LOPES (2009a, p.31) “... a 

telenovela pode ser considerada como um novo espaço público, por ter essa capacidade 

de provocar discussão e a polêmica nacional”. 
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As cidades, cenários e locais da trama criam uma paisagem narrativa, as elipses, os 

flashbacks e as previsões são os componentes que geram a episodicidade e mantêm a 

atenção dos espectadores e por fim, a trama, os personagens, suas falas, maneirismos e 

sotaques criam um forte apelo de identificação. 

 

A junção destes elementos atua com repercussões e ressonâncias na audiência criando 

um diálogo que pode até mesmo mudar o rumo das tramas ou encerrar prematuramente 

a telenovela.  

Ao longo do tempo, a empresa (TV Globo) desenvolveu mecanismos 

para improvisar de forma deliberada, produzindo os capítulos em 

compasso com a exibição para incorporar as informações provenientes 

dos telespectadores ao processo de produção de suas telenovelas. 

Assim, não improvisa apenas quando o planejamento falha, mas 

planeja improvisar para não falhar. (OGURI ET AL., 2009, p. 95). 
 

Sabendo deste recurso, a audiência acompanha em paralelo a trama, as notícias da 

produção da telenovela, as vidas dos atores, os conflitos dos autores, a queda de 

audiência e a opinião popular. 

 

Transpor essas participações espontâneas populares que são geradas pelos temas 

trabalhados nas telenovelas para um espaço cognitivo colaborativo exige um esforço 

metodológico de conhecimento da construção do produto telenovela e de suas 

estratégias discursivas:  

Assim, inserida no cenário de convergência digital e globalização, a 

indústria midiática, da qual a TV é um dos braços mais importantes, 

orienta-se cada vez mais pelo surgimento de formas culturais que não 

estão mais baseadas em um medium, mas em um conjunto de media, 

sendo assim transferíveis de uma plataforma para outra (...). (LOPES 

ET AL, 2009, p. 404). 

 

 

Wikipédia e wiki 

 

Nos dias atuais há a inserção do público em um universo transmidiático, que chega a 

reconhecer as tramas e os assuntos principais das novelas mesmo sem acompanhar os 

capítulos diariamente. Isso é possível pela onipresença da telenovela na internet, rádio, 

televisão, revistas e nos demais formatos de mídia presentes em nosso cotidiano, uma 
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vez que “a tela está em toda parte e pode ser levada com cada telespectador-internauta 

para onde quer que seja”, (LOPES ET AL., 2009, p. 400).  

A partir do fato de que a participação do fã de telenovela está presente nas redes sociais 

buscamos verificar o que este fã produz e como ele interage na plataforma colaborativa 

wiki. 

 

A enciclopédia livre de maior sucesso na Internet, a Wikipédia, completou dez anos em 

15 de janeiro de 2011. São mais de 17 milhões de artigos e versões em 278 línguas 

diferentes. A trajetória da Wikipédia confirma a hipótese de que projetos de participação 

voluntária e colaborativa apresentam resultados muito positivos. 

 

Um dos criadores da Wikipédia, Jimmy WALES, em entrevista, disse que desde o 

princípio estava convencido que a ideia poderia ser um sucesso, “nós começamos a ver 

que nosso tráfego dobrava a cada três, quatro meses e nós sabíamos que havia algo 

importante ali” (apud IGNÁCIO, 2011). 

 

A Wikipédia integraliza material extenso sobre telenovela e seu formato de interação 

permite a criação de um grupo criativo produtor, organizador e compartilhador de dados 

sobre teledramaturgia brasileira. 

O formato wiki
6
 com suas ferramentas colaborativas é ideal para armazenar, organizar e 

compartilhar esses dados. O termo wiki é utilizado para identificar um tipo específico de 

coleção de documentos em hipertexto e também é o nome do software colaborativo 

usado para criá-lo.  

 

Apesar de wiki ser uma palavra usada desde, pelo menos, 1995 – a 

“Ward Cunningham”
7
,  criou a WikiWikiWeb naquele ano como 

primeira fonte colaborativa de conteúdo editado por usuários -, a 

palavra foi popularizada pela Wikipedia.org, a maior enciclopédia 

online, fundada em janeiro de 2001. (KEIZER, 2007). 

 

Pensando em um resultado ágil e integral o fã de telenovela pode pesquisar e 

acrescentar dados neste compêndio que, a partir do momento que for checada a 

                                                 
6 O termo wiki (pronunciado uíque ou víqui) vem do idioma havaiano: “wiki wiki”  significa extremamente rápido. 

 
7 Howard G. “Ward” Cunninghan é um programador de computador americano que desenvolveu o primeiro wiki. Ele 

começou a programar o software WikiWikiWeb em 1994 e instalou no site de sua consultoria de software, 

Cunningham & Cunningham. Ele é co-autor do livro The Wiki Way. (Fonte: Wikipédia)  
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coerência do conteúdo, pode vir a fazer parte do banco de dados do site. O ambiente 

wiki propicia ao longo do tempo uma forma de auto-sustentação. 

a possibilidade de que muitos sejam, ao mesmo tempo, produtores, 

difusores e consumidores de discursos viabiliza condições para que o 

próprio saber possa se transformar num „grande hipertexto‟, 

construído e reconstruído por milhares de mãos e de cérebro. (LIMA, 

2009, p. 66) 

 

LOPES (2009b, p. 8) diz que neste momento de convergência midiática “é de se esperar 

que essa forma colaborativa de produzir conhecimento se propague cada vez mais em 

nossa área, pois é uma das mais fortes tendências contemporâneas de se fazer ciência”. 

A análise desta plataforma na interface com a telenovela se mostra relevante pelo 

momento em que o país ingressa na chamada “cultura digital” e também pela 

maturidade alcançada pela telenovela brasileira. 

 

A filosofia do Wiki, entretanto, é a da “desconstrução” do texto, 

considerado uma “produção aberta” na rede, sujeita à alteração por 

parte de qualquer internauta, uma “autoria colaborativa” (...). (LIMA, 

2009, p. 124) 

 

Esta plataforma colaborativa atende ao conceito de inteligência coletiva preconizado por 

LÉVY quando diz que se os outros são fonte de conhecimento “a recíproca é imediata”. 

 

(A inteligência coletiva) é uma inteligência distribuída por toda parte, 

incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta 

em uma mobilização efetiva das competências. Acrescentamos à nossa 

definição este complemento indispensável: a base e o objetivo da 

inteligência coletiva são o reconhecimento e o enriquecimento mútuo 

das pessoas, e não o culto de comunidades fetichizadas ou 

hipostasiadas. (LÉVY, 1998, p. 28).  

 

Janet Murray delineia quatro propriedades para o computador: procedimental, 

participativo, espacial e enciclopédico. A autoria nos meios eletrônicos é procedimental 

e a plataforma wiki tem suas regras internas para inserção de textos e também as 

fórmulas de inter-relação entre as informações e os colaboradores. A propriedade 

participativa também está presente na plataforma, pois possibilita a colaboração e 

modificação dos significados dos verbetes disponibilizados, assim como a inserção de 

material multimídia. Talvez a propriedade espacial não configure ainda na plataforma, 

mas o ambiente tende a criar opções de navegação imersiva que serão “extensões do 
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mundo ficcional” (MURRAY, p. 238). A propriedade enciclopédica não só está 

presente na plataforma como é o grande fundamento que possibilitou sua criação. 

 

Telenovela wiki 

A telenovela, ao ser pesquisada na Wikipédia
8
, mostra, a princípio, uma página com os 

dizeres “Esta página precisa ser reciclada de acordo com o livro de estilo (desde agosto 

de 2010). Sinta-se livre para editá-la para que esta possa atingir um nível de qualidade 

superior”, já de início demonstra o aspecto colaborativo e também que o conteúdo 

postado anteriormente não estava dentro das normas procedimentais. Ou seja, é um 

campo fértil para a atividade dos fãs. 

 

Partindo-se dessa página podemos percorrer vários links. As telenovelas estão separadas 

por vários países, entre eles o Brasil. Em seguida, são listadas por emissoras, décadas e 

anos de exibição, sendo que cada link encaminha para uma telenovela. Ao entrar em 

uma determinada telenovela, pode-se conferir uma pequena sinopse, o elenco e, às 

vezes, fotos da trama. A lista de telenovelas propõe uma ordem de links que inspira um 

método de organização do sistema mais apurado. 

Como característica wiki a produção colaborativa faz com que cada página tenha 

informações de fontes diferentes e o portal alerta assim: 

 

 

Esses avisos fazem com que a cada acesso haja a possibilidade de modificação do 

conteúdo, tornando-o mais confiável e melhor estruturado.  

 

Telenovela e a TV Bus Mídia 

 

Hoje podemos observar o processo de recepção da  telenovela pelos usuários de 

transporte público da cidade de São Paulo.  Centenas de ônibus de linha
9
 têm instalado 

                                                 
8
 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Telenovela acessado em 14 de julho de 2011. 

9
  Um ônibus de linha tem capacidade para transportar uma média de 255 mil pessoas por dia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Reciclagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Livro_de_estilo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Livro_de_estilo/Como_escrever_um_bom_artigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Livro_de_estilo/Como_escrever_um_bom_artigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikip%C3%A9dia:Livro_de_estilo/Como_escrever_um_bom_artigo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Telenovela
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no seu interior a mídia digital móvel que exibe diariamente, entre outros conteúdos, 

capítulos condensados das telenovelas da TV Globo.  

Com surgimento de novas tecnologias, o comportamento do espectador de TV aberta 

mudou e  não é o mesmo de 10 ou 20 anos, quando ele assistia seu programa  preferido 

no horário convencional, sentando no sofá da sua casa, principalmente no que diz 

respeito à telenovela. Nos dias atuais, com a criação de novas plataformas em espaço 

públicos nasceu também novas comunidades de consumidores,  permitindo  que 

qualquer fã de conteúdo televisivo vejam seu programa preferido nos mais variados 

tipos de suportes.  

 

O deslizamento de conteúdo de um veiculo de comunicação para outro, de um suporte 

para outro, por meio de diferentes plataformas é conceituada por Henry Jenkins (2008) 

como narrativa transmídia e ela acontece quando as histórias se desenrolam em 

múltiplas plataformas, cada uma delas contribuindo de forma distinta  para nossa 

compreensão do universo. No Brasil, o fato pode ser considerado recente e ele 

aconteceu como o resultado de uma busca para solucionar as dificuldades enfrentadas 

pelo tradicional segmento de outdoor no maior mercado consumidor do País, o Estado 

de São Paulo, quando entrou em vigor a Lei Cidade Limpa, há quatro anos. A  procura 

por  alternativas criativas para diversificar os negócios e alcançar o consumidor em 

locais internos de grande concentração foi inevitável. Experimentos em diversos 

formatos como painéis, totens, quiosques e telas de LCD, provocaram a intensificação 

de intercambio que hoje, também embarcam no transporte público.       

 

Dentro desse ecossistema midiático, desde o ano de 2007, uma nova categoria de mídia 

eletrônica é incorporada no cotidiano de quem usa transporte público na cidade de São 

Paulo, mais especificamente, o ônibus. Trata-se da Mídia Digital Móvel constituída por 

dois monitores digitais de LCD com 22, 24 ou 26 polegadas, instalados 

estrategicamente no interior de ônibus de linha,  que não possui áudio e sim legenda nos 

programas exibidos – um mix de informação, cultura, esporte e lazer –, com conteúdos 

de duas emissoras de TV. Em um universo  de 15 mil veículos municipais, 985 

transmitem para os passageiros os conteúdos centralizados por três empresas: a TV Bus 

Mídia, da Rede Globo – exibe programação composta por resumos dos capítulos das 

novelas da emissora, matérias do Fantástico e do Jornal Nacional, dentre outros 
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programas –; a BusTV e a TVO – da Band Outernet do Grupo Bandeirantes que exibe 

conteúdo específico para essa mídia.    

 

E mais: quando partimos do pressuposto que esse tipo de comunicação de massa se 

ajusta à vida do público que faz uso transporte coletivo e que novas relações por meio 

de suas interações sociais com os outros são desenvolvidas nos aproximamos do que 

afirma Jenkins (2009), “a convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança 

de tecnológica. A convergência altera a relação entre tecnologias existentes, industrias, 

mercados, gêneros e públicos”. O autor acrescenta ainda que:  

A convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática opera e 

pela qual os consumidores processam notícia e entretenimento (...). A 

convergência envolve uma transformação tanto na forma de produzir 

quanto na forma de consumir os meios de comunicação (JENKINS, 

2009, p.43-44) 

 

Considerações finais 

 

Se por um lado as novidades tecnológicas se incorporam à comunicação e aos meios 

que se afirmam numa velocidade avassaladora, por outro lado, a sociedade 

contemporânea na sua ânsia de vencer barreiras, no tempo e no espaço, quer mais 

eficácia. No mundo globalizado, a televisão, na sua forma mais dinâmica e universal, 

que é a imagem, faz uma verdadeira regência de todas as unidades e possibilidades 

discursivas para administrar sentidos que trafegam entre  objetividade e subjetividade. 

Isto porque a mídia televisiva – considerada por estudiosos como o pólo mais influente 

da indústria cultural – continua inovando, criando novas oportunidades de negócios no 

universo das comunicações, fazendo uso de novas plataformas, constituindo novos 

consumidores e lutando para manter um público fiel aos conteúdos que veicula.   

 

Por outro lado, em nossas observações preliminares constamos que, mesmo enfrentando 

o caos do trânsito da cidade de São Paulo, a comunidade de passageiros que faz uso do 

transporte coletivo para se locomover,  sentado, de pé ou se equilibrando nos balaústres  

se estica para assistir o resumo da sua telenovela preferida, mesmo que tenham assistido 

ao capítulo, no dia anterior, dentro de sua casa e no horário convencional. E se a viagem 

de ônibus for longa, ainda sobra tempo para troca de opiniões e comentários sobre o 

enredo ou sobre os personagens da trama.   
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Vimos que a filosofia wiki, tratada neste artigo, reafirma os conceitos de Janet Murray, 

pois agrega em si o procedimental, o enciclopédico, o participativo e o espacial, este 

último conceito ainda está emergindo dentro da plataforma (MURRAY, 2003). E a 

forma como o fã interage com esta plataforma hoje dá pistas sobre as novas formas de 

produção colaborativa que estão por vir. Ao tornar-se consumidor-produtor o fã atua 

como mais um construtor da história da telenovela, pois a  

mescla perfeita de comunicação pessoal, mas ao mesmo tempo 

compartilhada, permite ao espectador-usuário integrar-se em 

comunidades virtuais, que promovem o debate entre indivíduos 

reunidos pelos mesmos valores e pelos mesmos interesses. 

(LACALLE, 2010, p. 80)  

 

Sabendo que a comunicação implica transação entre as partes envolvidas no jogo 

midiático, buscamos entender como esses significados são construídos, como é o seu 

processo de formação quando eles estão em suportes midiáticos emergentes.  Iniciar a 

desvendar partes dessa teia é o que se propôs neste artigo tendo como pauta a nova 

recepção transmidiática, de que forma ela também interage com espectador e contribui 

para a formação de cultura nacional.  
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