
 

 

 

TÍTULO: A FICÇÃO TELEVISIVA BRASILEIRA TRANSMÍDIA NO AMBIENTE DA CULTURA
PARTICIPATIVA
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIALSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBIINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): GRAZIELLI FERRACCIOLLI AMARAL PATRÍCIOAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): RENATO LUIZ PUCCI JUNIORORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): ANA MÁRCIA ANDRADE, MARIA IGNÊS CARLOS MAGNO, ROGÉRIO
FERRARAZ, VICENTE GOSCIOLA, VITOR HUGO ALVES CORREA
COLABORADOR(ES): 



1. RESUMO 

Esta pesquisa tem como objetivo investigar o tratamento dedicado pela Rede Globo 

aos diferentes formatos televisivos no sentido de incentivar a cultura participativa. A 

investigação se apoia fundamentalmente em conceitos de Henry Jenkins e está 

ligada ao projeto atual do grupo de pesquisa Inovações e Rupturas na Ficção 

Televisiva, do Mestrado em Comunicação da Anhembi Morumbi. Teremos como 

objetos de pesquisa a série A Teia (2014), que será analisada quanto às 

características e repercussão nas mídias digitais, seja ou não de iniciativa da 

emissora, e posteriormente comparada com a telenovela O Rebu (2014), também da 

Rede Globo, por possuir similaridades de gênero e de linguagem com A Teia. 

2. INTRODUÇÃO 

Um dos mais significativos fenômenos comunicacionais contemporâneos é o da 

emergência de uma cultura participativa proporcionada pelo uso de meios digitais 

(JENKINS, 2009). É notável o novo papel de fãs e espectadores que vivem numa 

época em que a participação ativa dispõe de meios muito mais acessíveis. No 

entanto, é de se questionar a relação ativa no que diz respeito às séries, se 

comparada a casos notáveis de participação do público, por exemplo, em relação às 

telenovelas. A fim de esclarecer essa problemática, será examinada a atuação da 

Rede Globo para com A Teia, série exibida em 2014. A escolha desse produto 

aconteceu por diversos fatores, a começar de que se trata claramente de uma 

experiência diferenciada na programação, elemento fundamental para chamar 

atenção do grupo de pesquisa Inovações e Rupturas na Ficção Televisiva do 

Mestrado em Comunicação da Anhembi Morumbi, do qual este projeto se relaciona. 

Será examinada a repercussão de A Teia nas mídias digitais e, em seguida, 

comparada com O Rebu (2014), telenovela com características similares à série e 

com mais investimento da Rede Globo no sentido de estimular a interação ativa dos 

fãs. 

3. OBJETIVOS 

Objetivo geral: investigar o tratamento diferenciado da Rede Globo em relação às 

séries e telenovelas no sentido de incentivar a cultura participativa, mesmo que 

esses produtos tenham características similares e mesmo potencial para interação 

do público. Objetivos específicos: 1) conceituar cultura participativa de forma 

pertinente e eficaz perante o objetivo geral da pesquisa, levando-se em conta 

particularidades do cenário da televisão no Brasil; 2) examinar a série A Teia (2014) 



quanto aos aspectos da composição audiovisual, narrativa e constituição de 

personagens, a fim de detectar o potencial de esse produto provocar ou não a 

participação do público em polêmicas e apreciações nas redes sociais; 3) levantar a 

quantidade e o teor das manifestações sobre A Teia nas redes sociais; 4) 

estabelecer uma análise comparativa com a telenovela O Rebu (2014), que possui 

características em comum com A Teia, quanto aos mesmos elementos do exame 

desta última. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cuja metodologia adotada é a de estudo de 

caso. Será realizado o exame analítico de A Teia, por meio da análise audiovisual 

comparativa, e em paralelo uma coleta de dados em redes sociais e em sites na 

web. Pretende-se, assim, constatar até que ponto elementos com potencial de 

provocar polêmicas teriam sido aproveitados pela Rede Globo a fim de incitar a 

cultura participativa. As análises serão realizadas a partir do referencial teórico dos 

estudos dos meios audiovisuais, como THOMPSON (2003), BLOCK (2010), e 

ESQUENAZI (2011). Com o objetivo de estabelecer uma comparação elucidativa 

com A Teia, o grupo escolheu a telenovela O Rebu (2014), remake da versão 

homônima dos anos 1970, que foi ao ar poucos meses após o término de A Teia. 

Entre a série e a telenovela escolhidas há semelhanças, como a narrativa intrincada 

e da relação com o gênero policial: num caso se trata de a polícia descobrir quem 

sãos os autores do sensacional roubo acontecido no aeroporto de Brasília, no outro 

de a polícia descobrir quem matou Bruno e cometeu os demais crimes misteriosos 

da trama. Trata-se de comparar A Teia com uma telenovela curta para o padrão da 

Rede Globo (36 capítulos), o que a deixa, em termos de extensão, mais próxima dos 

dez capítulos da série escolhida. Simultaneamente serão levantados dados acerca 

do material disponível pela Rede Globo, no site gshow, em torno de A Teia e O 

Rebu, com o objetivo de comparar as ações perpetradas pela emissora. Por fim, um 

levantamento da repercussão de ambos os produtos nas redes sociais permitirá 

avaliar o que produtos similares, ainda que em formatos diferentes entre si, 

ocasionam em termos de participação ativa do público, tanto instigada pela emissora 

quanto por iniciativa dos espectadores. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Pouco se constatou, até o momento, quanto à atuação da Rede Globo para com A 

Teia, na linha de incitar a cultura participativa. Há uma página disponibilizada no 



Portal GSHOW, da Rede Globo (http://gshow.globo.com), mas não com sentido de 

provocar a participação ativa do público. Está sendo observada a reação dos 

espectadores tanto em redes sociais, como Facebook, Twitter e Filmow, quanto em 

blogs. Em paralelo, foi iniciada a análise audiovisual de A Teia, constatando-se o 

caráter intrincado da trama e soluções audiovisuais inovadoras. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A Teia se diferencia de outros programas ficcionais brasileiros, mesmo dentro do 

seu gênero, apropriando-se de elementos de séries americanas policiais, 

combinados com uma ambientação constituída por elementos veiculados pela 

imprensa brasileira sobre o crime organizado, seus tentáculos a envolver instâncias 

de autoridades legais e uma geografia eminentemente brasileira. Aparentemente 

haveria elementos suficientes para instigar a participação ativa do público. Sua 

repercussão transmidiática não foi tão estimulada pela Rede Globo, tendo apenas 

uma página sobre a série em seu site oficial (gshow) com poucas informações. O 

Rebu, ao contrário, tem recebido mais investimento transmidiático no mesmo site, 

com games, vídeos, curiosidades, imagens e clipes inéditos e pistas sobre o crime. 
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