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A emergência do desenvolvimento do “espaço audiovisual brasileiro” 

ocorreu na década de 1970, após momentos de oscilação, desaparecimento, 

fechamento e abertura de companhias cinematográficas e emissoras de 

televisão. Hoje, a Globo é a que mais produz ficção seriada televisiva no país 

(LOPES; MUNGIOLI, 2013) e, em tempos de convergência midiática, está 

presente não apenas através do aparelho receptor de TV, mas se desloca 

através de diferentes telas, que vão desde celulares e smartphones aos 

computadores, pela internet.  

Entre os programas de maior sucesso na história da televisão brasileira 

está a telenovela, porém, programas do gênero cômico sempre tiveram seu 

espaço nas redes nacionais, contribuindo, em um primeiro momento da 

história, com a disseminação do aparelho televisor. E foi por acreditar na 

importância de entender como as séries, através da comicidade, levam os fãs a 

debater assuntos “sérios”, que interessam ao debate social, que foi realizada a 

dissertação de mestrado “Comicidade e Recepção: o riso de fãs de series 

cômicas nacionais” (defendida em março de 2014, no Programa de Pós 

Graduação em Comunicação e Informação da UFRGS, a pesquisa teve como 
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objeto de estudo a série Tapas & Beijos, produzida pela Rede Globo de 

Televisão).  

A presente proposta, no entanto, visa o debate de um dos objetivos 

específicos desta pesquisa, o qual buscou verificar como o Facebook pode 

surgir como um cenário de interação entre os fãs da série e deles com Rede 

Globo. Para tanto, coloca-se o modelo das Múltiplas Mediações do pesquisador 

mexicano Guillermo Orozco Gómez diante do cenário de convergência, onde 

as redes sociais proporcionam um espaço de interação e negociação entre 

indivíduos e destes com a televisão. Ao adotar este modelo como referencial 

teórico central, assumiu-se que a audiência é composta por sujeitos, 

considerando-a “em situação”, assim sendo, condicionada individual e 

coletivamente. Desta forma, a recepção seria um processo resultante da 

interação receptor/televisão/mediações. 

Como procedimentos metodológicos tem-se a observação de 488 

comentários visíveis na página oficial da Rede Globo no Facebook (em 

postagem relacionada à Tapas & Beijos) e 89 respostas obtidas através de 

questionários, realizados por meio de formulário online. Desta forma, a 

investigação mostra que o Facebook atua como um ambiente por onde passa o 

processo da recepção, um cenário de televidencia, um “lugar” onde é produzido 

sentido ao obtido da televisão, um ambiente de troca e negociação onde os fãs 

podem fazer referência ao que viram ou esperam ver na televisão com outros 

fãs de Tapas & Beijos e com a própria Rede Globo.  

Através do Facebook, a emissora passou a incorporar mais uma “tela” à 

sua principal, onde a experiência de ver TV foi ampliada. Aqui, a rede social se 

destaca ainda como cenário central de mediação, aparecendo como um 

espaço que proporciona a interatividade, satisfazendo diferentes necessidades 

dos televidentes e fãs, que além de marcar presença na rede social, difundiram 

seu estado de ânimo (alegria e satisfação pela volta da série) e compartilharam 

seus sentimentos com outros sujeitos integrantes da rede. Os fãs também 

utilizaram o potencial dessa interação para tratar sobre outros programas da 

emissora, como o Big Brother Brasil, por exemplo, aproveitando o espaço para 

comentar sobre sua expectativa em relação à emissora.  
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