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1. RESUMO 

A verosimilhança das histórias que os influenciadores digitais vêm 

transmitindo ao mostrar sua vida, de modo tão íntimo e a todo tempo, vem 

deixando a ficção televisiva em segundo plano. É fato que  o consumo mundial 

foi por muito tempo embasado no que estava em alta nas novelas, mas logo 

depois de uma revolução, não tão distante, nas TIC´s (Tecnologias da 

Informação e Comunicação), é possível observar que o oposto do que deu tão 

certo na televisão, vem agora emplacando vendas em todos os campos com o 

estilo narrativo da internet e seus novíssimos aplicativos que já se reinventam a 

cada dia. Com isso, a pesquisa propõe compreender, a partir da narratologia, 

como a cultura digital vem se fazendo aliada da televisão a partir da migração de 

histórias. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A pesquisa procura compreender como a revolução que transformou os 

interesses do consumidor, possibilita que outros meios de conteúdo inspirem as 

narrativas televisivas. Assim, analisando o que já vem sendo atualizado do meio 

digital para o meio televisivo, aplicando em como as futuras narrativas podem se 

convergir em storytelling. 

Partindo do princípio de que é pelo consumidor que essas narrativas se 

atualizam, a proposta do estudo visa a comparação dos meios, porém, sem 

determinar distinção de qual é melhor ou pior. A pesquisa não visa comparar a 

relevância de dois meios demasiadamente importantes para a comunicação, 

mas sim, colocar que, em um primeiro momento, a televisão aliada as narrativas 

ficcionais fez muito sucesso, porém na atualidade, o consumidor divide sua 

audiência para o que a internet lhe apresenta com narrativas não tão ficcionais, 

contado que seus próprios usuários a incrementam com narrativas verossímeis 

que podem chamar até mais atenção.  

Sendo assim, é aqui apresentado em análise, o caso de ‘A força do 

querer’, o qual, a autora da novela se inspirou em fatos divulgados no blog de 

Fabiana Escobar, para a codificação da realidade em uma narrativa atraente, 

tornando a convergência narrativa aqui proposta. 

 

3. OBJETIVO 



Compreender a retroalimentação entre televisão e internet em relação a 

narrativas, pensando a convergência dos meios e as mudanças nos hábitos de 

consumo, pontuando os benefícios de tornar narrativas ficcionais e histórias 

reais, coparticipativas em strytelling. 

 

4. METODOLOGIA 

A metodologia que melhor representa os objetivos da pesquisa é a análise 

narratológica, pois suas principais premissas se dão com base em análises 

acerca da narrativa televisiva e da narrativa de não-ficção. A análise será 

promovida de acordo com as pesquisas já feitas na área e sobre estudos de 

televisão e cultura digital, principalmente sobre a televisão, como o livro 

‘Telenovela, consumo e gênero’ da autora Heloisa Buarque, que contribui em 

relação a esclarecimentos de como é o funcionamento da publicidade nas 

novelas e o porquê de seu sucesso. Em relação a pesquisas sobre internet, 

Paula Sibilia, como seu livro ‘O show do eu: a intimidade como espetáculo’, de 

certa forma, “previu” a proporção que a espetacularização das narrativas 

próprias e reais, tomariam na cultura digital, logo, é imensurável a contribuição 

de uma obra deste parâmetro. 

A narrativa em análise é a novela global ‘A força do querer’ com enredo e 

personagens baseados nos relatos de Fabiana Escobar que fez sucesso na 

mídia online contando sua vivencia conturbada, o que justifica em caso concreto 

os objetivos do estudo compreendendo o que chamou a atenção do consumidor 

nas narrativas não-ficcionais codificadas para a narrativa televisiva. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O estudo investiga de que maneira a novela pode se inspirar nas histórias 

dos personagens da vida real para compor suas narrativas, e Paula Sibilia (2008) 

ainda diz, reafirmando a relevância desta proposta de estudo que, agora, há uma 

intensa fome de realidade que incita ao consumo das vidas alheias, ou seja, essa 

não ficção vem conquistando um terreno que antes era ocupado, de maneira 

quase que exclusiva, pelas histórias ficcionais [...] “o foco foi desviado das figuras 

ilustres: foram abandonadas as vidas exemplares e heróicas que antes atraiam 

a atenção de biógrafos e leitores, para se debruçar sobre pessoas comuns.” 

(SIBILIA, 2008, p. 34). 



O estudo aborda a análise da novela que foi inspirada em um relato de 

grande sucesso na internet, descoberto pela autora da novela por meio de um 

blog. O caso aponta o quão positiva foi a recepção do público pela narrativa 

advinda da internet, reafirmando que essa convergência, já se faz tão assertiva 

quanto necessária e, colocando em questão a promoção de influência instituída 

nestes personagens um tanto quanto anti-heróis, investigando o porquê da 

identificação do espectador perante a isso. 

 

6. RESULTADOS PREMILIMINARES 

O caso específico a ser analisado dentro de ‘A força do querer’ advém, 

primeiramente da vida real e ainda, promulgado na internet, tornou, uma história 

tão comum em várias localidades do Brasil, um caso de sucesso. A análise se 

embasa na história de Fabiana Escobar, do blog e de Bibi Perigosa, da novela, 

buscando a da vida real na trama, compreendendo como o público se viu atraído 

pela narrativa e como esse tipo de codificação pode ser possível com outras 

tramas, podendo até então constatar por certo que, por mais comuns que sejam 

essas histórias, o real alocado na narrativa televisiva interessa ao consumidor 

porque busca por tramas possíveis a ele, mesmo que inusitadas, encontrando a 

possibilidade de viver tais histórias, sendo elas boas ou más,  e que, sem perder 

a essência da narrativa televisiva, essas histórias acabem bem, sendo o final 

feliz, algo ainda necessário. 
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