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RESUMO 

Cada vez mais pensando na cultura do fã, a indústria televisiva vem produzindo narrativas 
complexas e promovendo diversas estratégias de divulgação a fim de cativar e atrair este 
público para perto da ficção seriada. No mesmo momento, o avanço das novas tecnologias 
da comunicação tornou o ciberespaço um prolongamento da experiência das séries de TV. 
A internet passou a ser um local de discussão, informação e debate. E é nesta conjuntura 
que surgem os mediadores de ficção seriada televisiva: fãs que se apropriam das tramas e 
são responsáveis pela criação e manutenção de blogs e sites sobre ficção seriada. Estes 
agentes ganham destaque, portanto, ao se tornarem um elo de ligação entre os produtores 
das séries e os fãs. Sendo assim, eles intermediam o circuito de troca de informação, dão 
significado às produções, e interferem direta ou indiretamente nas narrativas. 

PALAVRAS-CHAVE: mediação; ficção seriada; indústria televisiva; fãs; cultura 
participativa;  
 
 
INTRODUÇÃO 
 

Interatividade, participação, multimídia, hipertexto, e mediação. As narrativas 

seriadas não se restringem a obras de ficção somente para televisão. Com o advento da 

internet a ideia do telespectador pouco interativo se altera. Os espectadores, a partir de 

então, atuam de forma mais ativa ao produzir conteúdos e interagir com a trama. A web se 

tornou um espaço onde podem expressar opinião, trocar informações, gerar conhecimento e 

ter um encontro com diversos grupos de atuação. Os blogs com informações sobre séries de 

TV na internet passaram a ser um ponto de encontro com semelhantes e, mais do que isso, 

possibilitaram o confronto com o diferente, o que torna a experiência mais rica e complexa. 

Com as novas tecnologias da comunicação, o telespectador tem um espaço privilegiado 

para produzir conteúdo e debates, além de promover uma experiência participativa mais 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestranda do Curso de Comunicação do PPGCOM-UFF, email: marianaflorito@id.uff.br. 
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ampla. Formou-se, assim, uma rede de membros interativos e colaborativos que moldam e 

reformulam a forma como são produzidas as séries de TV. 

Neste artigo, classifico os fãs que possuem e controlam espaços na rede (site/blog) 

com conteúdos, discussões, e debates sobre séries de TV, como mediadores de ficção 

seriada televisiva. São mediadores, pois atuam como elo de ligação entre os produtores da 

indústria midiática e os fãs que ficam dispersos na rede; fazem, portanto, a mediação do 

circuito deste produto cultural. De acordo com Henry Jenkins (2006a), esse fenômeno 

caracterizado pela convergência das mídias se expande para uma transformação cultural, no 

qual há um comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação tradicionais 

que vão a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que desejam. 

Sendo assim, temos hoje uma cultura participativa de produção e inteligência coletiva, no 

qual cada um coloca seus conhecimentos a fim de criar uma rede mais rica e completa de 

informações e entretenimento. 

Neste contexto, este presente trabalho toma como análise principal o universo de 

blogs e sites com conteúdos e discussões sobre séries de TV3. E mais do que apresentar um 

estudo sobre a constituição desses sites e a dinâmica de produção de ficção seriada, 

pretende compreender, como foco central, quem são os atores responsáveis por tal 

dinâmica, como eles constroem esses espaços e que tipo de representações e percepções são 

ali colocadas. 

Desta maneira, os novos modos de subjetivação e sociabilidade que se configuram 

em consonância com uma nova forma de narrar se torna de grande interesse. Destaco o 

papel do fã neste universo, pois é para ele e através dele que a trama se consolida e se 

transforma em sucesso. Desta maneira, os comentários, criações próprias, fóruns de 

discussão e demais formas de expressão julgam-se fundamentais para a criação e 

elaboração do andamento das histórias que são de fato mais complexas e criativas. O fã é ao 

mesmo tempo consumidor e colaborativo. 

Entender as motivações que levam esses indivíduos a criar e alimentar blogs 

diariamente com informações, opiniões e discussões sobre séries de TV podem ter diversas 

explicações. Para esclarecer a dinâmica da troca de informações realizada por esses 

mediadores, se faz necessário entender nesse sentido “o caráter voluntário, por assim dizer, 

aparentemente livre e gratuito, e todavia forçado e interessado por essas prestações” 

                                                
3 Para entender este universo foi feito um mapeamento de 80 blogs e sites brasileiros com a função principal de troca de 
informação, debates e discussões sobre ficção seriada televisiva. A partir daí, foram utilizados uma média de dez 
blogs/sites que continham maior poder de análise e participação. 
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(MAUSS, 1950, p.52). Qual é a regra de direito e de interesse que faz com que o “presente” 

recebido seja obrigatoriamente retribuído? Que força existe na coisa que se dá que faz com 

que o donatário a retribua?  

Para Raquel Recuero “a ação de um depende da reação do outro, e há orientação 

com relação às expectativas” (RECUERO, 2009, p. 31). A autora utiliza conceitos como 

capital social, reciprocidade, distinção, autoridade e popularidade para explicar tal 

fenômeno. Aplicado na rede, compreendemos a soma das relações, laços e trocas que 

conectam os indivíduos de uma determinada rede; as normas de comportamento de um 

determinado grupo e os valores deste grupo; a soma do conhecimento e das informações 

colocadas em comum; a confiança no comportamento de indivíduos em um determinado 

ambiente; e a estruturação geral dos grupos, onde é possível conhecer “regras” de interação 

social, e onde o nível de cooperação e coordenação é bastante alto. 

Como última análise, pode-se perceber que esses atores possuem um papel que vai 

além de serem meros reprodutores de informação. Para uma série ser vista e se estabilizar 

perante o público é necessário que se crie um significado para aquela ação. Desta maneira, 

entender de que forma esses atores mediam e dão significado para as séries de TV junto ao 

espectador é o grande objetivo deste trabalho.4 

 

O ECOSSISTEMA MIDIÁTICO 

 

O advento de mídias digitais através de um conjunto de tecnologias da comunicação 

e o desenvolvimento de novas práticas e produções ligadas a essa conjuntura tornaram 

possível a agregação de mídias a novas ações sem alterar sua natureza comunicacional. 

Novos agentes, neste contexto, ganham visibilidade por serem capazes de produzir e 

distribuir conteúdos em conjunto com as produções dos meios de comunicação de massa. 

Este novo modelo de acesso ao fluxo comunicacional que integra diversos aspectos - como 

diferentes dispositivos de rede (internet), de comunicação móvel, transmissão aberta 

(broadcasting), por assinatura (narrowcasting), games, DVDs, Blu-Ray, entre outros - 

ampliam e modificam a forma como são apropriados e explorados. Os usos, práticas e 

                                                
4 Este estudo não fará distinção entre os termos série e seriado por considerar que os dois conceitos fazem parte deste 
universo.  
Para critério de informação: As séries possuem um enredo fechado, isto é, cada episódio apresenta uma história diferente 
que se se sustenta por si mesma. Já os seriados têm continuidade e possuem uma trama que se desenrola a partir de vários 
episódios. 
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linguagens associados a eles constituem um meio ambiente comunicacional rico e com 

relações complexas. 

Tomando como definição que na contemporaneidade vivenciamos um “ecossistema 

midiático”, os novos mediadores da experiência televisiva se tornam agentes sociais de 

relevância na complexa relação que os meios de comunicação estabelecem uns com os 

outros. A maneira como eles se apropriam das ficções seriadas em conjunto com o uso das 

novas tecnologias, associada às linguagens utilizadas nesta conjuntura e o circuito 

promovido por estes agentes, dão margem a perspectivas de que estas conexões de fatores e 

ligações se integram em um ecossistema, ou um meio ambiente que muda a perspectiva da 

experiência comunicacional. 

Esta experiência de fruição hipertextual está formando um espectador acostumado 

com a interação e com a rede e extremamente adaptável a novas realidades. Isto significa 

que os meios de comunicação estão tendo que se moldar a esse novo usuário. Para Scolari 

(2008), “a aparição de outras espécies do ecossistema, como os videogames ou a web, está 

modificando o entorno, obrigando as espécies velhas (televisão, imprensa, rádio, etc.) a 

adaptar-se” (SCOLARI, 2008, p. 2). O autor acredita que este mundo comunicacional está 

alterando a forma como é produzida, consumida e apropriada a televisão na atualidade. “A 

combinação com outras espécies midiáticas, as transformações em todo ecossistema devido 

a uma difusão capilar das tecnologias digitais e a aparição de novos formatos e lógicas de 

uso estão redesenhando de forma acelerada o sistema televisivo” (SCOLARI, 2008, p. 4). 

Neste universo hipertextual, Scolari (2008), propõe que a televisão não pode mais ser 

concebida com o formato de antigamente, mas sim como uma hipertelevisão. 
As novas textualidades televisivas - com suas multi-telas, narrativas transmídia e 
multiplicação dos programas narrativos - seriam impensáveis se na última década, 
milhões de usuários não tivessem vivido experiências hipertextuais. A 
hipertelevisão está falando com eles, para os hiper-leitores, para os jogadores de 
videogame, para os espectadores treinados na navegação em ambientes interativos. 
(SCOLARI, 2008, p. 7) 
 

Pode-se dizer, assim, que a velha televisão não desaparece, mas sim sobrevive no 

ecossistema midiático adaptando-se a novas condições e combinando suas ações com as 

novas configurações. Os mediadores de ficção seriada televisiva, portanto, reconfiguram e 

complexificam o universo da comunicação ao integrar este meio ambiente de forma cada 

vez mais interativa e participativa. Desta maneira, Scolari (2009) define que o ecossistema 

de mídia pode ser considerado uma “rede sócio-técnica, uma estrutura hipertextual formada 

por produtores, consumidores, textos, mídia e interfaces que mantêm relações recíprocas. 
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Em certos momentos, um grupo de nós desta rede é ativado e cria novas relações e 

configurações” (SCOLARI, 2009, p. 32). 

Neste ecossistema midiático, o consumo cultural precisa ser visto como uma ação 

coletiva que causa mudanças no comportamento daqueles que interagem e da relação deles 

com os mercados e conteúdos de mídia. Buscando novas formas e diferentes tipos de 

informação, os mediadores participam da criação de produtos culturais derivados das 

produções da indústria televisiva, além de capturar trechos de vídeo, dublar ou legendar o 

material, reorganizar as cenas, discutir e resumir episódios, criar fan fiction ou fan films5 e 

distribuir todo esse material de forma facilitada e gratuita na rede. Para entender esse 

universo, é necessário pensar as conjunturas que propiciaram a ascensão destes mediadores 

de ficção seriada e seu universo. 

 

CONJUNTURAS 
 

1) PRODUÇÃO DE NARRATIVAS SERIADAS 
 

Trailers, preview, promos, spin-off, teasear. Estas são apenas algumas práticas da 

indústria audiovisual para promover uma série de TV. A partir de estudos bibliográficos e 

análise de caso, procurou-se entender como essas ações possibilitaram o surgimento de uma 

cultura participativa e de interação do público com as produções de ficção seriada. Para 

Mittell (2006) a década de 1990 marca o surgimento de uma alternativa para a narrativa 

convencional televisiva. Uma série de transformações na indústria midiática, na tecnologia 

e no comportamento dos telespectadores possibilitaram o crescimento de, segundo o autor, 

“narrativas complexas”. Tais mudanças não são causas diretas desta evolução, mas 

certamente permitiram o desenvolvimento de estratégias criativas. 
Então o que exatamente é a complexidade narrativa? Em seu nível mais básico, a 
complexidade narrativa é uma redefinição das formas episódicas sob a influência da 
narrativa seriada - não necessariamente uma fusão completa dos episódios e formas 
seriadas, mas um deslocamento no equilíbrio. Rejeitando a necessidade do 
fechamento do enredo em cada episódio que tipifica a forma de episódios 
convencionais, a complexidade narrativa é base para histórias em curso em muitos 
gêneros. [...] Ao explorar a estrutura formal desse modo de contar histórias 
podemos apreciar conexões com preocupações mais amplas da indústria da mídia e 
tecnologias, técnicas criativas e práticas do cotidiano, todas as quais ressoam 
profundamente com transformações culturais contemporâneas ligadas a emergência 

                                                
5 Fan Fictions são ficções criadas por fãs de animes, seriados, filmes, livros, bandas, etc… que não fazem parte do enredo 
oficial. Tem o intuito de divulgar as séries originais, reunir seus fãs e proporcionar momentos de lazer através da leitura, 
assim como incentivar as pessoas a trabalharem seu lado criativo escrevendo suas próprias histórias. 
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da mídia digital e de formais mais interativas da comunicação e entretenimento. 
(MITTELL, 2006, p. 32 e 39) 
 

A complexidade narrativa exige um processo ativo de compreensão e engajamento 

para decodificar esse novo modo de contar histórias na televisão contemporânea. Dessa 

maneira, Mittell (2006) acredita que o público “tende a abraçar programas complexos em 

termos muito mais apaixonados e comprometidos do que na televisão convencional” 

(MITTELL, 2006, p.32). Esta forma de produzir narrativas seriadas impulsionou a 

participação ativa dos fãs diante da programação e deu sustentação para novos meios deste 

público interagir e opinar na construção das séries. 
[...] Não há dúvida de que este tipo de narrativa de televisão estimula o público a se 
tornar mais ativamente engajado e oferece uma gama mais ampla de recompensas e 
prazeres do que a programação mais convencional. Enquanto seria difícil afirmar 
que qualquer uma destas indústrias, criativa, tecnológica e participativa tenha 
causado explicitamente o surgimento da complexidade narrativa como um modo 
narrativo, juntos eles preparam o terreno para o seu desenvolvimento e crescente 
popularidade. (MITTELL, 2006, p.32) 
 

No contexto de uma TV contemporânea, com narrativas complexas, uma série de 

estratégias e técnicas foram adotadas a fim de cativar e captar a atenção do público. Em um 

contraponto com a produção de filmes, onde a figura do diretor é o centro do modelo, o 

desenvolvimento de ficção seriada televisiva se dá através de escritores e criadores que 

retêm o controle da narrativa. Este aspecto é um dos pontos relevantes para se pensar as 

estruturas e possibilidades de produção da série, visto que a capacidade de troca, possíveis 

alterações e enriquecimento da trama são muito maiores. Segundo Allrath, Gymnich e 

Surkamp (2006) enquanto filmes são escritos por um autor, “as séries de TV geralmente são 

escritas por diversos roteiristas, co-autores de um episódio ou se revezando na escrita de 

episódios. Roteiristas, além disso, dividem a responsabilidade criativa com os editores, 

diretores de som, diretores de fotografia, diretor(es), criador(es) e produtor(es)” 

(ALLRATH; GYMNICH; SURKAMP, 2006, p.6). 

Outra mudança importante que deu margem a novas possibilidades de interação e 

fidelização do público foi, em um primeiro momento, uma lógica de mercado. O número de 

canais televisivos vem crescendo bastante com o passar dos anos. Neste novo contexto, 

como o número de canais é maior, o tamanho da audiência para um único programa 

encolheu. Essa mudança gerou a necessidade de criar uma rede de cultivo de um público 

pequeno, mas dedicado o suficiente para se produzir uma série economicamente viável. 

Nesta conjuntura, algumas estratégias da indústria de ficção seriada televisiva podem 
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elucidar e sustentar a mudança do papel do telespectador destas narrativas na 

contemporaneidade. 
 

1.1) Temporalidade 

 

Segundo Mittell (2006), durante os primeiros 30 anos, a experiência de assistir à 

televisão era controlada pelas redes de TV, oferecendo escolhas limitadas de programação e 

sem nenhuma outra opção de acesso ao conteúdo. A estratégia utilizada pela indústria de 

ficção seriada foi criar narrativas com o máximo de possibilidade de rewatchability6. Desta 

maneira, Mittell destaca que “enquanto reprises proliferavam, os programas eram exibidos 

normalmente, fora de ordem, incentivando narrativas episódicas para acomodar uma 

apresentação quase aleatória de uma série” (MITTELL, 2006, p.31). Com a proliferação de 

canais, o telespectador passou a ter maior flexibilidade na rotina de assistir as narrativas, 

“podendo acompanhar um programa cronologicamente no ar através das reprises, ou assistir 

a episódios perdido mostrados várias vezes durante a semana” (MITTELL, 2006, p.31). 

Outro relevante acréscimo neste sentido se dá em relação ao avanço da tecnologia 

como “videocassetes e gravadores de vídeo digital que permitem ao telespectador escolher 

quando querem assistir um programa, porém, mais importante para a construção da 

narrativa, é que os espectadores podem rever episódios ou segmentos para analisar 

momentos complexos” (MITTELL, 2006, p.31). Sendo assim, temos uma mudança no que 

tange a temporalidade na experiência de assistir a uma série. Mittell ainda ressalta que:  
enquanto séries selecionadas foram vendidas em vídeo por anos, a embalagem 
compacta e a qualidade visual dos DVDs levaram a um boom de um novo modo de 
ver televisão, com fãs desenfreados em um programa de uma temporada de cada vez 
(como as tentativas frequentemente relatadas para assistir a uma temporada de 24 à 
altura do seu tempo diegético), e encorajando múltiplos espectadores do que 
costumava ser, na sua maior parte, uma forma efêmera de entretenimento. 
(MITTELL, 2006, p.31) 
 

1.2) Construção de Expectativa 

 

Opening credit, trailers, teasers, brinquedos, spin-offs, crossorvers, videogames, 

interrupções, sequências, material extra/bônus, entrevistas, reprises, ARGs, pôsteres, 

campanhas promocionais, entre outros. Todas essas ações da mídia contribuem para 

construção de expectativas e tentativas de captar a atenção do telespectador. As extensões 
                                                
6 A capacidade de assistir a um produto audiovisual várias vezes sem se cansar de assisti-lo. 
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da ficção seriada ajudam a construir uma expectativa diante da trama que lhe confere valor 

e impacto social. Desta maneira, as proliferações da produção televisiva tem o potencial de 

mudar o significado da experiência e são tão importantes quanto à própria série no intuito 

de cativar a atenção do público.  

Para Jonathan Gray (2010), os videogames, materiais de bônus, promos, e outras 

extensões tornam o mundo da narrativa um ambiente mais imersivo. “Os trailers e 

informações sobre o set, por exemplo, podem construir quadros iniciais através do qual os 

futuros espectadores podem pensar no gênero do texto, o tom e temas” (GRAY, 2010, p.2). 

Sendo assim, todo processo de construção da série mediante o público influi em como serão 

feitas apropriações daquele produto e de que forma os fãs irão assistir e/ou consumir a 

narrativa. Gray (2010) ainda acrescenta que “essas extensões mudam a natureza do discurso 

do texto, cada proliferação amplifica um aspecto através de sua circulação em massa ou a 

adição de algo novo e diferente ao texto” (GRAY, 2010, p.2). 
No mundo da televisão, como Amanda Lotz7 registra, as redes americanas e canais 
a cabo dedicam espaço publicitário substancial para promover seus próprios 
programas. A rede de televisão por si só, por exemplo, renuncia cerca de 4 bilhões 
de dólares de tempo de anúncio, para anunciar seus programas, indo ao ar mais de 
30.000 promos por ano. Em 2002, a velha rede WB aceitou mais anúncios da 
empresa parceira, AOL Time Warner, que de qualquer outro anunciante, sugerindo 
que um dos grandes benefícios econômicos de conglomerados tem sido a 
capacidade de anunciar em canais de propriedade comum. (GRAY, 2010, p.7-8) 
 

Já Patrick Keating (2006), acredita que “atrações são mais do que apenas as 

interrupções. Narrativa é mais do que apenas a organização da estrutura. Ambas são 

sistemas com um tremendo poder de influenciar a emoção” (KEATING, 2006, p.13). Neste 

sentido, o autor dialoga com Mittell (2006) ao propor a ideia de que a ficção seriada possui 

uma trama complexa numa estrutura de antecipação/culminação, incluindo estruturas 

simultâneas, sucessivas, consequentes e aninhadas, diferentemente da estrutura clássica 

linear de causa e efeito.  
Ao invés de olhar para a narrativa como um sistema organizacional projetado para 
produzir compreensão, podemos olhar para a narrativa como um sistema emocional 
projetado para produzir sentimentos de medo, esperança, alegria e desespero. Ao 
invés de enfatizar as maneiras que a narrativa nos leva a olhar para frente para 
eventos desconhecidos, podemos reconhecer que a narrativa também nos encoraja a 
desfrutar de culminações emocionais "no presente" e até mesmo ansiosamente 
antecipar alguns acontecimentos que sabemos que com certeza irão acontecer. 
(KEATING, 2006, p.13) 

                                                
7  Amanda Lotz. The Television Will Be Revolutionized (New York: New York University Press, 2007). 108-9.  
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Como os argumentos anteriores demonstraram, as séries de TV contemporâneas 

fazem uso de uma ampla gama de técnicas narrativas inovadoras. Além dos mundos 

possíveis construídos pelos personagens, a narratologia seriada também deve considerar os 

mundos possíveis que os telespectadores podem imaginar, acreditar ou desejar no percurso 

de assistir a uma série. Além disso, os produtores de ficção seriada televisiva utilizam-se de 

diversos artifícios e construções extra série não simplesmente para construir uma ação de 

compra de tais produtos ou serviços, mas através da criação de um universo ficcional, este 

conjunto de práticas dão vida, caráter e significado para aquelas produções. 

 

2) CULTURA PARTICIPATIVA 

 

Com o aparecimento e crescente utilização da internet e de novas tecnologias da 

comunicação, o fluxo informacional, pela primeira vez na história, altera os modelos dos 

paradigmas comunicativos tradicionais. As distinções entre emissor, meio e receptor se 

confundem e cambiam com novas dinâmicas de interação. Massimo Di Felice (2008) 

defende que “as fórmulas da sociedade de massa, baseadas na distinção identitária entre 

emissor e receptor, [...] não consegue mais explicar a complexidade das interações sociais 

nem as formas do habitar metageográficas contemporâneas” (DI FELICI, 2008, p. 24). O 

ciberespaço passa a ser um local de uso compartilhado e democrático. Pierre Lévy (1997) 

complementa o argumento de Di Felici (2008) ao propor que na web, 
cada um é potencialmente emissor e receptor num espaço qualitativamente 
diferenciado, não fixo, disposto pelos participantes, explorável. Aqui, não é 
principalmente por seu nome, sua posição geográfica ou social que as pessoas se 
encontram, mas segundo centros de interesses, numa paisagem comum do sentido 
ou do saber. (LÉVY, 1997, p. 77) 
 

Desta maneira, as novas tecnologias e novas formas de comunicação reconfiguram 

os espaços e práticas alterando a direção dos fluxos comunicativos e sobretudo a identidade 

dos sujeitos que interagem com elas. O processo passa a ser em rede e interativo criando 

conexões entre internautas, conteúdos e arquiteturas informativas. Além disso, a 

temporalidade se altera na medida em que os conteúdos podem ser acessados 

instantaneamente e reacessados em qualquer momento. 

O avanço da forma como essas novas tecnologias foram apropriadas e as mudanças 

na forma como a internet vêm sendo utilizada com o passar do tempo, é um dos motivos 

para a emergência de uma cultura de participação.  
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Os usuários agora possuem um papel fundamental na colaboração e produção de 
conteúdo e passam a participar ativamente da inserção e gerenciamento deste fluxo. 
Hoje, qualquer usuário da web pode publicar conteúdo através de blogs, wikis, 
editores de escrita coletiva, software de relacionamento, sistemas de trocas P2P, 
fotologs, videologs, podcasts, etc. Além de potencializar a liberdade de emissão, a 
web 2.0 é responsável pela alteração dos padrões de representação e recuperação de 
conteúdo. (AQUINO, 2009, p. 237) 
 

O poder de interatividade destes espaços é o motor que impulsiona os mediadores de 

ficção seriada, na medida em que suas características estimulam a troca de ideias, debates e 

discussões. O conjunto de usuários dando e gerando opiniões, promove um debate coletivo 

que acrescentam informações e desenvolve-se a interação entre os usuários através da troca 

de argumentos. Para Rodrigues (2006) a maioria dos blogs:  
permite comentários sobre os seus conteúdos, praticamente em tempo real. Estes 
dispositivos acabam por cumprir aquela que foi sempre uma promessa da web, a 
comunicação e troca de informação entre as pessoas, de uma forma instantânea, 
independentemente da sua localidade geográfica. Para além disso, através dos links 
e hiperligações, cada blog acaba por ser uma sugestão para visitar outros sites, 
outros blogs, outras opiniões. (RODRIGUES, 2006, p. 23-24) 
 

Mais do que um espaço de discussão, a cibercultura permitiu que o espaço 

computacional desse origem a ambientes virtuais que são extensões do mundo ficcional, o 

que amplia consideravelmente o sentido da trama. A noção de hiperseriado ganha forma na 

medida em que “todos os personagens menores seriam protagonistas potenciais de suas 

próprias histórias, proporcionando assim, tramas alternativas dentro da malha maior da 

história” (MURRAY, 2003, p. 240). Essa expansão da narrativa para espaços virtuais geram 

um mundo de conteúdos e informações ricos e que complexificam o lugar de participação do 

telespectador, que passa a debater e trocar argumentos dando significado às tramas e 

ampliando sua experiência para além da televisão. 

Neste contexto, surge um grupo extenso de mediadores de ficção seriada televisiva 

que controlam e gerenciam uma rede de informações ampla e são capazes de conectar 

diversos usuários em torno de interesses em comum e a fim de trocar experiências e 

conhecimentos. Para Chris Anderson (2006), esses mediadores são formadores de 

preferências, “pessoas cujas opiniões são respeitadas. Eles influenciam o comportamento de 

outras, quase sempre as encorajando a tentar novas coisas que, do contrário, não 

experimentariam” (ANDERSON, 2006, p. 105). Nesta medida, este universo ganha destaque 

no cenário da produção e consumo de ficções seriadas televisivas. 

Raquel Recuero (2009) propõem que os valores da visibilidade, reputação, 

popularidade e autoridade juntos justificam a conduta de fluxo de informação entre os 
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mediadores de ficção seriada televisiva e ampliam o entendimento e as motivações que 

estimulam a dinâmica de troca e confiabilidade nas discussões travadas nestes ambientes. 

Quando estes valores se unem, esses espaço ganham destaque na medida em que esses 

atores se tornam porta-vozes de uma cultura de disseminação de conteúdos e construção de 

significado para as séries que são ali debatidas. Marcel Mauss (1950) em seu ensaio sobre a 

dádiva complementa a ideia de Recuero (2009) sobre a dinâmica da troca gratuita de 

informações e conteúdos ao destacar que diversos temas - regras e ideias – estão contidos 

nesta prática. Para ele, “o mais importante, entre os mecanismos espirituais, é evidentemente 

aquele que obriga a retribuir o presente recebido” (MAUSS, 1950, p. 58). 

Neste contexto, podemos concluir que os indivíduos agem com maior confiança 

naquilo que os demais farão. Sendo assim, o papel desses atores responsáveis pela 

divulgação, criação e desdobramentos dos blogs sobre séries de TV se torna de grande 

relevância ao influenciar na decisão sobre o que assistir, o que não prestar atenção e como 

assistir a esses conteúdos de ficção seriada. Os mediadores, desta maneira, criam significado 

para as séries e constroem a visão do público e dos fãs com esses produtos audiovisuais. 

Esse universo passa a ser, portanto, valioso material de estudo e análise a ser pensado junto 

às produções seriadas, bem como sua forma de relacionamento e atenção com esse segmento 

cada vez mais participativo. 

 

3) OS FÃS 

 

Os estudos e avaliações sobre o reconhecimento público da prática de ser fã tem se 

alterado profundamente ao longo das últimas décadas. Estamos nos movendo de uma era de 

radiodifusão para a era do narrowcasting8, processo esse impulsionado pela 

desregulamentação dos mercados midiáticos e que se reflete no surgimento de novas mídias. 

Os fãs passam a ser vistos, então, como consumidores especializados e dedicados e tornam-

se uma peça central nas estratégias de marketing da indústria midiática. Henry Jenkins 

(2006b) define que estamos vivenciando uma cultura da convergência. Para o autor, neste 

momento, a cultura participativa dos fãs é central para que se tenha o entendimento de como 

a cultura opera. “O conceito de audiência ativa, tão controverso há duas décadas, é agora 

                                                
8 Narrowcasting é a disseminação de conteúdo para uma audiência específica e está alinhado com a segmentação, assim 
como o broadcasting está com a comunicação de massa. O termo em questão foi inicialmente relacionado ao rádio, 
ganhou importância com a TV a cabo e sua infinidade de canais temáticos, mas encontrou o terreno adequado para se 
estabelecer no ciberespaço se consolidando com a internet por ser um campo gigantesco onde as pessoas se agrupam por 
afinidades. 
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encarado de frente por todos os envolvidos e gira em torno da indústria da mídia” 

(JENKINS, 2006b, p.1). 

Em um novo ambiente de fluxo livre de ideias e conteúdos, os consumidores estão 

participando mais plenamente de sua cultura, permitindo um modo de audiência 

comunitário, em vez de individualista (JENKINS, 2006a). “Para quase todos nós, a televisão 

fornece material para a chamada conversa na hora do cafezinho. E, para um número 

crescente de pessoas, a hora do cafezinho tornou-se digital. Fóruns on-line oferecem uma 

oportunidade para os participantes compartilharem conhecimento e opiniões” (JENKINS, 

2006a, p.55-56). Desta maneira, com a apropriação de novas práticas e tecnologias da 

informação, os usuários passam a ter um controle mais completo sobre o fluxo midiático e 

de interação com outros fãs de mesmo interesse. 

Fãs on-line fazem muito mais do que absorver e expressar entusiasmo, parte deles 

desenvolve e/ou frequenta incontáveis sites, listas de discussões e chats dedicados a vários 

aspectos do seriado, acompanham e discutem a trama e opinam sobre os personagens e todo 

o fluxo que acompanha a construção da série. Alguns desses fãs se tornam verdadeiros 

artistas, possuindo um capital social mediante aos demais fãs. São eles que criam os 

sites/blogs, escrevem fan fictions, estabelecem contato com artistas e equipes de produção, e 

possuem uma rede de influência com outros fãs neste universo participativo. Com mais 

oportunidades de ingerências, esses fãs passam a construir seus próprios canais de mídia, 

atuando como repórteres e distribuidores de conteúdos e produtos relativos às séries, de 

maneira gratuita; são esses atores sociais que passam a ser mediadores de ficção seriada 

televisiva na rede. 

Diante disso, os mediadores de séries são, assim, um universo de estudo rico e cheio 

de particularidades. Para eles, assistir a um seriado é o começo, não o fim do processo de 

consumo da mídia. Além disso, parte do processo de se tornar um fã envolve aprender as 

práticas da comunidade, se preocupando com as particularidades e coerências entre os 

episódios da trama e trabalhando para resolver lacunas e explorar os detalhes da narrativa. 

Os fãs ganham de vez um lugar de fala a partir do momento em que se organizam e 

ultrapassam a impotência relativa do consumidor mediante as instituições poderosas de 

produção e circulação das séries de TV. Nesta conjuntura, os fãs já sabem como se organizar 

para fazer lobby em nome das séries à beira do cancelamento, direcionar opiniões, produzir 

conteúdos e influenciar positiva ou negativamente a trajetória das narrativas. 
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É importante perceber que a maneira como se organizam e interagem entre si passa 

pela lógica de capital social e interação que emergiu com o advento da cibercultura, bem 

como do aprimoramento das relações dos fãs com os produtores das séries e da 

complexificação na criação das narrativas e nas estratégias de divulgação cada vez mais 

pensadas e apropriadas por esse público. Os mediadores de série passam a ter um papel 

fundamental neste circuito de circulação do produto midiático promovendo a ligação entre 

os fãs, dando significado as séries e ampliando a experiência de participação nas produções 

e consumo destes produtos. 

CONCLUSÃO 

 

Com este trabalho foi possível identificar e compreender o complexo circuito de um 

produto cultural, no caso as ficções seriadas televisivas, diante das conjunturas atuais que se 

apresentam. As análises das modificações e inovações que a indústria televisiva vem 

promovendo a cerca das séries, nos dá o primeiro pilar para compreender o movimento feito 

pelos fãs a fim de saciar as expectativas criadas pelos produtores. Ao mesmo tempo, a 

ascensão da cibercultura implementou o meio necessário para que esses fãs se 

estabelecessem e atuassem de forma compartilhada e interativa. Desta forma, a cultura do fã 

é amplificada e se torna cada vez mais específica aumentando o desejo e a insatisfação com 

o modelo de comunicação pouco participativa. 

Em um ecossistema midiático, onde todos esses fatores convivem, o papel do fã fica 

evidente e ganha novos contornos: os espectadores não querem mais apenas consumir séries 

televisivas, eles querem participar, opinar e ser parte da criação. É neste contexto que 

surgem os mediadores de ficção seriada televisiva que criam espaços na rede (blogs e sites) 

para compartilhamento de informações, notícias, vídeos e outros materiais, além de 

promover o encontro de opiniões, debates e discussões sobre as narrativas. Como 

evidenciado, estes agentes passam a se autorregulamentar e terem um capital social naquele 

universo. Suas publicações são lidas e comentadas com atenção e entusiasmos por centenas 

de fãs ávidos por informações e conhecimento aprofundado da série. 

No entanto, apenas “ficar por dentro” das produções não se mostra suficiente para 

esse público. Eles fazem dessa experiência de navegar nestes espaços uma extensão da série 

original. A partir dali, um mundo de análises e aprofundamentos da trama se dão de uma 

forma que nunca ocorreria no ambiente televisivo e se não fosse um trabalho de inteligência 
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coletiva. Os mediadores, como pudemos observar, devem ser considerados um campo 

relevante dos estudos em comunicação, pois ganham um papel quase que fundamental na 

dinâmica de troca de informações e principalmente no circuito cultural das séries de TV. 
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