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Este artigo reflete os resultados qualitativos de uma pesquisa (PIENIZ, 2013) 

que objetivou compreender parte do processo de trânsito das audiências 

(OROZCO GÓMEZ, 2011), onde receptores tornam-se emissores ao 

compartilharem suas percepções sobre telenovela no Twitter. O enfoque 

teórico é construído a partir da mediação estrutural da tecnicidade (MARTIN-

BARBERO, 2010), e é especificado a partir da convergência midiática 

(JENKINS, 2008) e dos processos de midiatização de certas práticas sociais, 

por meio das forças de moldagem da mídia (HEPP, 2011).  

O objeto empírico, cuja coleta e recorte foram acompanhados de 

observação, é composto por Tweets que contemplam as hashtags #passione, 

#insensatocoração e #finaestampa, sobre os quais foi efetuada uma busca por 

palavras mais frequentes, a partir do software Nvivo10. Este procedimento 

colaborou na verificação dos tuiteiros recorrentes, com os quais foram 

realizadas duas etapas de entrevistas. Os resultados apontam motivações que 

se referem à relação com a telenovela e com o próprio Twitter.  

A relação com a telenovela foi percebida em duas perspectivas: a da 

trama e a do produto midiático. A primeira está ligada à imersão no universo 

ficcional, enquanto a segunda se refere a uma análise a partir das 

características de produção, bastidores e níveis de audiência, por exemplo. 
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Quanto às motivações relacionadas ao uso do Twitter, com suas forças de 

moldagem, verificou-se três categorias: expressão, interação e popularidade. 

Há os que querem somente expressar suas emoções sobre a trama ou 

opiniões sobre o produto midiático, sem preocupações de ter retornos e difusão 

de suas ideias. Ao contrário dos que visam a interação e sem esta não se 

satisfazem. E ainda, os que buscam popularidade a partir do potencial de 

visibilidade presente no Twitter, onde um assunto da mídia massiva é pauta 

estratégica para os espaços midiáticos dos tuiteiros que buscam a mesma 

fama das celebridades de telenovelas - categoria na qual os reflexos da 

midiatização se mostram latentes. 

Estas audiências, inerentemente crossmidiáticas (SCHRØDER, 2011), 

ao se apropriarem de espaços midiáticos para a emissão de mensagens, têm a 

possibilidade de atuar, além de tática (DE CERTEAU, 1994), estrategicamente. 

Desse modo, além de ser o que aqui se denomina “recepção compartilhada na 

web”, este cenário revela uma prática de sujeitos que, ao mesmo tempo em 

que são parte de uma audiência, buscam atender a sua “própria” possível 

audiência. 
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