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RESUMO 

 

O relato biográfico encontra-se em alta na atualidade por conta da fragilidade do real em 

uma era de imediatismos, e em detrimento está a ficção e os formatos que a apresentam, como 

a telenovela, visto a constante busca por uma inspiração cada vez mais possível. Apesar desta 

degradação do entretenimento televisivo, vagarosamente essa realidade vem sendo inserida na 

TV aumentando os índices de audiência a cada aparição, sendo a provável resposta para o 

sucesso de A força do querer, uma telenovela produzida pelos Estúdios Globo exibida em 2017, 

que retratou um caso biográfico em específico, com personalidades e atitudes que se 

assemelham as peripécias também vividas por muitas outras brasileiras. O presente estudo visa 

pensar a viabilidade da repetição desta tática em futuras produções a partir deste estudo de caso 

que tem como foco a análise da narrativa biográfica base e a sua adaptação para o formato 

teledramatúrgico, promovendo uma análise de caso de base narrativa, com objetivo de 

apresentar uma possível solução para a afamada morte prematura da televisão enquanto 

entretenimento aberto. 

 

Palavras-chave: Telenovela. Biografia romanceada. Convergência narrativa. A força do querer 

(2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The biographical account is on the rise today due to the fragility of the real in an era of 

immediacy, and to the detriment is the fiction and the formats that present it, such as the soap 

opera, as the constant search for an increasingly possible inspiration. Despite this degradation 

of television entertainment, this reality has slowly been inserted into TV increasing the audience 

ratings with each appearance, and the likely answer to the success of A Força do Querer, a soap 

opera produced by Estúdios Globo aired in 2017, which portrayed a specific biographical case, 

with personalities and attitudes that resemble the adventures also experienced by many other 

Brazilian women. The present study aims think about the viability of the repetition of this tactic 

in future productions from this case study that focuses on the analysis of the base biographical 

narrative and its adaptation to the format. teledramaturgic, promoting a case-based narrative 

analysis, aiming to present a possible solution to the famous premature death of television while 

open enterainment. 

 

Keywords: Soap opera. Romance biography. narrative convergence. A força do querer (2017). 
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1  INTRODUÇÃO. 

 

A verossimilhança das histórias que os influenciadores digitais, com tamanha 

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

deixando a ficção televisiva em segundo plano quando o assunto é escolher qual entretenimento 

assistir. E mesmo sabendo que o consumo mundial foi embasado pelo que estava em alta nas 

novelas, desde a década de 50, quando surgiram, o fim da televisão, como foi conhecida 

inicialmente já é muito anunciado, como por exemplo por Carlón (2014) e com ele, finda 

também este formato. Tendo em vista que a maior parte da programação televisiva se atém ao 

entretenimento, podemos aferir que é esta a seção que vem se tornando desinteressante, não por 

tratar-se de entretenimento, mas por não ser assertivo junto ao que o público atual espera que, 

de acordo com a contextualização da telenovela feita por Fernandes (1997) e Carlón (2014), a 

ainda tendo em vista a visibilidade que pessoas anônimas vem ganhando, caminha cada vez 

mais em direção ao real.  

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, com o 

entretenimento melodramático, vem agora emplacando vendas em todos os campos com o estilo 

narrativo dos relatos de experiência especialmente nas redes sociais online, onde todos podem 

contar suas próprias histórias e serem os protagonistas delas e, como um mundo conectado, há 

quem assista sempre, logo, mesmo para a narrativa mais banal há espectadores. 

Tendo em vista que a produção de novelas brasileira é a melhor no mundo, não cabe aqui 

deliberar qualquer “culpa” a este campo, no entanto, ao que tange o campo narrativo, é possível 

que encontre-se lesionado, em virtude das mudanças que o comportamento do consumidor 

sofreu com a chegada da internet, onde qualquer pessoa é passível de uma fama que sempre foi 

o sonho de uma maioria, além de poder “aprender com os erros do outro”. A inspiração está 

muito intrínseca neste momento onde o que todos querem é poder aprender como fazer. 

Porém, até então, este é um processo típico da internet, que faz com que haja um desvio 

de público, onde o que sempre se fez presente como modelo para o espectador, hoje concorre 

com a própria vida deste, não apenas por este fato visto toda a facilidade que o meio online 

promove na vida das pessoas, mas também por estarem buscando cada vez mais inspirações 

mais palpáveis, mais possíveis a sua própria realidade, aguçados também pela curiosidade em 

saber mais da vida alheia. 
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Pensando em como essa nova técnica narrativa poderia adentrar o meio teledramatúrgico, 

esta pesquisa tem como objeto de análise a narrativa da personagem protagonista da novela A 

força do querer exibida em 2017 pela Rede Globo e de produção própria, em contraponto com 

a narrativa que a inspirou, visto que esta trama levou para a televisão uma biografia quase que 

na integra, com uma fidelidade a realidade jamais vista em telenovelas, mantendo até o mesmo 

nome para a personagem em questão, e que recebeu uma qualificação de fenômeno de audiência 

além de tornar uma personagem memorável como há muito não se via. 

Sendo este um caso único, a pesquisa trata-se de um estudo de caso, porém também é 

apoiada nos estudos narratológicos dentro da análise visto que este último método trata 

justamente da premissa desta que é discorrer sobre as narrativas de ficção e não-ficção com 

objetivo de perceber em que medida uma narrativa deste parâmetro ainda é biográfica depois 

de romanceada para a telenovela e como isto se deu no caso de Bibi Perigosa, a personagem e 

a personalidade em questão, com intuito de vislumbrar a possibilidade de que outras biografias 

possam vir a passar pelo mesmo processo de adaptação para a telenovela com êxito 

aproveitando o momento em que a sociedade vive, desta necessidade do relato, para instituir 

um novo tempo da telenovela e até mesmo da TV como meio de entretenimento. 

O primeiro capítulo desta pesquisa visa uma contextualização histórica da telenovela 

brasileira, destacando a busca pelo real que crescia a cada novo modelo que acompanhava cada 

tempo dessas novelas sentimentais, realistas, híbridas e assim por diante, destacando como a 

cada trama a semelhança com o real era mais pedida, trazendo para exibição nacional, temas 

comuns que precisavam de relevância. Para tal processo, foi de grande auxílio uma maior parte 

da bibliografia como Carlón, Santos, Orozco, mas em especial, foi demasiadamente proveitoso 

o uso da obra de Ismael Fernandes, Memória da telenovela brasileira, onde foi possível 

acompanhar detalhadamente a evolução de cada trama desde a primeira, além da consideração 

com essa divisão de eras da telenovela. 

E mesmo com essa sede de realidade, o romance ainda é algo intrínseco a sociedade. O 

vislumbre do belo também faz parte desta ânsia pelo biográfico, visto que mesmo as biografias, 

tem grande repercussão quando têm um desfecho inspirador, sendo assim a pesquisa trabalha 

com o termo de biografias romanceadas, muito visto na literatura e abordado na comunicação 

e audiovisual por Anna Maria Balogh (2002) e no que tange o quesito de transcrever um fato à 

ficção, o ato de romancear uma narrativa também é uma vertente abordada por Linda Hutcheon 

(2013). 

E com isso é aberto o segundo capítulo do presente trabalho, onde é melhor abordado 

acerca do romance biográfico, de modo a esclarecer como o tema é atualmente intrínseco a 
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sociedade e como movimenta o entretenimento de uma forma inspiradora que é muito almejada 

pelo atual espectador. E a respeito desse estilo narrativo, para além do uso da obra de Balogh, 

foi imprescindível o diálogo mantido com os pensamentos de Paula Sibília, em que aqui é 

trabalhado por intermédio de três de suas obras, onde a autora aborda várias questões de grande 

pertinência ao assunto dessa pesquisa englobando todo o assunto de como o real vem sendo 

buscado, suas implicações no público espectador e produtor que agora se encontra a mercê da 

fama mesmo tratando-se de pessoas anônimas e mesmo como essas vidas comuns servem de 

inspiração para outras, deixando-as como um modelo em exibição. A tese de Almeida também 

contribuiu grandemente para diversas constatações apresentadas mais a frente, tendo em vista 

que a autora promoveu um estudo de campo sobre uma novela que também tratava de assuntos 

da realidade vivida na época e esteve presente na casa dos espectadores acompanhando suas 

reações, opiniões e vivências com base no que era transmitido pela novela. Com isso é 

trabalhado também ao longo do texto os conceitos de heroísmo sempre abordados na telenovela 

em comparação com essas inspirações da vida cotidiana atual que vem ganhando espaço e 

consideração, pensando em como essas vidas são romanceadas e a viabilidade de que se façam 

na telenovela.  

 Partindo do princípio de que um romance biográfico não é construído apenas por um 

autor (colocando como exemplo o caso que aqui será analisado, temos Fabiana Escobar como 

autora da biografia e Glória Perez como romancista para a novela), a análise consiste em 

identificar como é feita essa caracterização do romance quando trata-se de uma história que, 

como fato literalmente ocorrido, não é passível de mudanças significativas visto que ocasionaria 

uma perda na essência da narrativa, e assim observar em que medida ainda consiste em uma 

biografia após sua ficcionalização e a relevância disso para a audiência. 

Chegando ao terceiro capítulo, será trabalhado um estudo de caso acerca das narrativas 

biográfica de Fabiana Escobar, Perigosa, e ficcional de Glória Perez, A força do querer. No 

intuito de identificar os traços do biográfico na trama construída para a telenovela. O ato de 

romancear a narrativa consiste em promover uma caracterização da história biográfica, 

colocando-a aos moldes da dramaturgia, e adaptá-la aos típicos romances esperados pelo 

público para que seja bem recepcionada de acordo com o novo meio em que se insere e ao 

mesmo tempo que continue tratando-se de um relato de experiência. E sabendo da boa recepção 

junto ao público obtida pela novela A Força do Querer, também é intuito da pesquisa perceber 

como esse tipo de adaptação pode ser feita novamente com outras biografias sem que perca o 

seu efeito biográfico que impacta o espectador por meio da identificação que causa, mas, ainda 

assim, se atenha as características de um drama inspirador.  
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2 DE ONDE VEM A SEDE DE REALIDADE: BUSCANDO POR RESQUÍCIOS 

DO PÓS-TELEVISÃO NOS PRIMÓRDIOS DA TELENOVELA. 

 

Até mesmo com o aparelho de TV ligado, hoje em dia o consumidor encontra-se com as 

mini telas nas mãos acompanhando a trama das vidas alheias. E engana-se quem pensa que 

essas vidas alheias são somente vidas populares, vidas de sucesso televisivo, numa maioria de 

vezes são apenas pessoas comuns contando histórias comuns, e de tão comuns que são estão na 

vida de todos, causam muita empatia, muita identificação, mas o que promove a audiência é 

como o desenlace dessa trama termina, como o comum se sobressai, como o que acontece na 

vida de todos tornou-se passível de inspiração. Afinal, o que o mundo atual deseja de fato é um 

tutorial de como viver, isso é perceptível ao observar a crescente busca pelas histórias 

inspiradoras na internet e ainda, o número de views que o conteúdo deste parâmetro tem. Então, 

a primeira questão trata-se de como as histórias comuns geram identificação e atraem público, 

o que pelo visto já temos claro – a palavra é identificação. 

Mesmo com todo o histórico de tramas ficcionais que cercam o espectador brasileiro, o 

que sempre lhe motivou a assistir a telenovela era ver a gama de possibilidades de resolução a 

diversos tipos de conflitos. Almeida, através de um estudo de campo ainda no ano de 1998, 

observou que “Os espectadores comparavam suas vidas pessoais ao que acontecia com os 

personagens, e refletiam e mudavam de posição, reviam-se ou reforçavam sua posição” 

(ALMEIDA, 2003, p.83) e esse traço de comparação veio aumentando ao mesmo passo em que 

a tecnologia se reinventava, tornando as inspirações das telas cada vez mais palpáveis, porém, 

também fazem parte dos comentários que proclamam que a TV não prevalecerá por muito mais 

tempo, acompanhada de seu maior recurso de entretenimento, a telenovela, que tanto inspirou 

com suas histórias heroicas. 

 

2.1 Mas o que foi que houve com a telenovela? 

 

O papel do espectador, um dos três eixos do diagnóstico de Eliseo Verón (2009) para a 

crise que difamava a expressão “fim da televisão” ainda na primeira década do século XXI, é 

um dos pontos centrais ao falar da revolução, evolução, ou até declínio, da televisão. De acordo 
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com Pierre Levy (2013) a televisão está na categoria de dispositivos em que há um centro 

emissor conexo a uma gama de receptores, sendo assim é um meio se dispôs como criação de 

um para muitos, enquanto a internet e suas amplas redes sociais que fazem a “mídia de massa” 

atual, se fez uma produção circular, como colocado no modelo de codificação/decodificação de 

Stuart Hall (1980) onde a compreensão da mensagem depende do contexto social, logo é 

necessário um conhecimento de tal contexto para a produção de um conteúdo; e ao mesmo 

passo também ainda com o pensamento de Levy, é uma comunicação de muitos para muitos a 

todo tempo, onde “permite que comunidades constituam de forma progressiva e de maneira 

cooperativa um contexto comum” (LEVY, 2013, p.65) tornando um vínculo unívoco entre 

emissor e espectador, formando aqueles que, para o marketing atual são os chamados 

prossumidores1, que de acordo com o Wikipedia é o neologismo cunhado por Alvin Toffler em 

A terceira onda, que advém da junção de produtor e consumidor. 

Não obstante, a TV, durante a era da NeoTV iniciou um vínculo com o sujeito espectador, 

sendo este fato o que melhor caracteriza esse período. Cunhado por Umberto Eco (1994), esse 

termo marca o início da construção de um diálogo com a audiência, e não se atendo apenas a 

essa característica, a NeoTV marca o início de um tempo que permite a inserção de novas 

características a TV. A proximidade com a audiência permitiu que durante esse período a TV 

se tornasse mais íntima de seu público mostrando mais de si mesma, nas palavras de Umberto 

Eco ela “fala de si mesma e do contato que faz com o próprio público2” (ECO, 1994, p.151, 

tradução nossa) dando abertura a mostrar mais de sua produção, usando seus próprios artifícios 

de imagem para levar ao público um pouco da realidade de criação, do por trás das câmeras. 

Esse vínculo de intimidade estabelecido com a audiência foi o que forneceu ao espectador o 

poder de escolha, algo que iniciou com o videocassete, substituído posteriormente pelo aparelho 

de DVD e hoje pelas próprias funcionalidades instaladas ao aparelho de televisão, bem como 

seus acessórios (controle remoto e afins). Isso tornou um espectador tão ativo, e ao mesmo 

tempo tão cansado, saturado da massificação, de todo o ditado promovido pela indústria cultural 

como bem determinado pelos pensadores da Escola de Frankfurt (1944) com os padrões de 

consumo e notícias, do tudo ao todo tempo que, enquanto consumidor, tornou-se mais seleto, 

buscando por uma unicidade no tratamento, e enquanto espectador, “se manifestou contra os 

profissionais que afirmam saber, melhor que nós, o que é bom para nós” (CARLÓN, 2014, 

p.14.), deixando o heroico para se debruçar sobre pessoas comuns, como bem disse Paula Sibília 

 
1 https://pt.wikipedia.org/wiki/Prosumer 
2 “Habla de sí misma y del contacto que está estableciendo con el público”. ECO, Umberto. La estratégia de la 

ilusion. Buenos Aires: Lumen, 1994. 
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(2009). 

As mídias sociais promovem uma comunicação com seu espectador/seguidor construindo 

narrativas no campo do entretenimento que vão além das fronteiras ficcionais esperadas pelo 

público com o entretenimento dos formatos antecessores, como é o caso da telenovela. E o fato 

é que o espectador que venerava a ficção, na verdade, buscava identificação nos folhetins 

televisivos, porém era o lugar do tão maravilhoso, que dispunha de histórias com personagens 

distantes e narrativas televisivas que muitas vezes só ficavam nas telas, mas agora esse 

espectador segue a realidade dos influenciadores digitais, que são “só” gente da gente e suas 

histórias “reais”, mas inspiram. Paula Sibilia (2008) ainda diz, de modo a considerarmos a 

relevância deste estudo a partir de sua afirmação que, agora, há uma intensa fome de realidade 

que incita ao consumo das vidas alheias, ou seja, a vida real na atualidade vem chamando muita 

atenção do público, essa não ficção vem conquistando um terreno que antes era ocupado, de 

maneira quase que exclusiva, pelas histórias ficcionais.  

O momento pós-televisão modificou o papel do espectador; o termo é assim intitulado 

visto que se trata de tudo o que veio após a televisão e as “práticas sociais de produção e 

recepção discursiva” (CARLÓN, 2014, p.17) corroboram no diagnóstico que determina a crise 

da televisão, e atualmente, essas mudanças refletem bem no que diz respeito às movimentações 

na internet.  

Em nossa sociedade, as pessoas tem gostos diferentes e realizam (por causa do seu 

pertencimento identitário a diferentes grupos sociais) sempre que podem, escolhas 

diferentes (esse fenômeno está explodindo nas moradias na medida em que as telas se 

multiplicam e cada um pode escolher o que ver).  (CARLÓN, 2014, p.17). 

 

Os produtores de conteúdo online, numa maioria de vezes, souberam se atualizar do que 

foi a “era televisiva” para engajar seu público agora, respondendo às suas expectativas enquanto 

a unicidade3 que esse consumidor busca, porém em contrapartida, vários estudos que embasam 

este, concentram-se no porquê de tais mudanças e como ocorreram, mas até então, não há 

aplicações as descobertas de tais pesquisas para a televisão com intuito de salvá-la desta morte 

prematura e “as emissoras de todo o mundo procuram um formato “salvador da pátria” que 

resolva o problema de audiência em toda a temporada da programação. Os formatos são a base 

do êxito, mas muitas vezes é difícil distinguir o essencial do secundário, para apontar qual é o 

motivo do triunfo de um e porque ele é diferente do outro” (SOUZA, 2015, p. 47). Vários 

autores como Piscitelli, Scolari, Ramonet e afins, empenharam-se em caracterizar o pós-

televisão ou a hipertelevisão como sendo um novo tempo que forma uma colagem das fases 

 
3 De acordo com Katz, a televisão passou da visão coletiva à individualista neste novo momento categorizado 

como hipertelevisão. 
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anteriores, uma mistura de vivências ou algo completamente novo, o que, por fim, ainda é 

indefinido, mas como a televisão como meio se serve de tais características, que fazem das 

narrativas online um sucesso, para se sobressair? 

Pois bem, se está morrendo, passando por algum tipo de transição... são inúmeras as 

definições, mas o fato é que a televisão passou por um período de audiência recente muito fraco, 

além de ser seu período mais baixo, tendo em vista que é uma das fases mais ruins em audiência, 

lembrando que na década de 1980 este formato no horário nobre chegava próximo aos 60 

pontos, e com essa queda o tão maravilhado horário nobre se esvai junto, e consequentemente 

a publicidade da TV alui e “a publicidade é o que mantém economicamente a televisão aberta” 

(ALMEIDA, 2003, p.119), ou seja, independentemente do processo, continua sendo uma perda 

onde se faz necessário aprender a se reinventar. O caso agora é subsistência, onde as tramas que 

se embasam na vida real têm maior chance com o público. 

Tabela 1 - Média de audiência do horário nobre desde 2013. 

Ano (final) Média novela das 21h 

2019 35.94 / 28.75 

2018 33.38 / 38.21 

2017 35.65 / 27.16 

2016 28.97 / 28.46 

2015 25.40 / 32.71 

2014 29.67 / 36 

2013 34 / 39 
Fonte: Tabela de criação nossa com base nos dados de audiência do site Audiência da TV Mix. Acesso em: 

02/12/20194. 

Fonte: Site ‘O Canal’. Acesso em: 02/12/2019.5 

 
4 Disponíveis em: https://audienciadatvmix.wordpress.com/acervo-mix/audiencia/novelas-finalizadas/novelas-da-

globo/novelas-das-21h00/ 
5 Disponível em: https://www.ocanal.com.br/novelas/sucesso-e-fracasso-as-novelas-que-tiveram-de-recuperar-

audiencia/. 

Figura 1 - A força do querer se destaca em meio a queda de audiência. 
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É a mudança do resultado da relação entre televisão e espectador que pode determinar o 

fim. Não é a falta de audiência, mas o desinteresse que a gera que pode findar o meio, porque 

se visto como eletrodoméstico, ele vem se expandindo, se encontra cada vez em mais locais, 

representando parte do cenário do entretenimento, e é assim que permeia o público a princípio, 

mas hoje é apenas cenário, “TV ambiente”. Está nas salas de espera, dentro dos ônibus e metrôs, 

em bares; tornou-se entretenimento ambiente enquanto as pessoas assistem stories no celular, 

fazendo o mesmo trabalho das músicas de elevador, por exemplo. Porém o que a tornou um 

espaço negociável entre o comerciante e o consumidor, visto a gama de merchandising 

naturalizada na ficção, foi o reconhecimento, foi a maneira de contar histórias no que se refere 

a vivência do público, o repertório, o círculo, como foi pautado por Stuart Hall em Da 

Diáspora: Identidades e Mediações Culturais (2009) quando aborda em relação a sua ideologia 

proposta que “em um discurso de fato emitido, a maioria dos signos combinará seus aspectos 

denotativos e conotativos” (Hall, 2009, p. 372) e portanto, como a vivência social do indivíduo 

interfere na sua interpretação da mensagem refere-se a capacidade de assimilação que o 

indivíduo faz entre os códigos da mensagem e seu contexto, o que ocorre quando o espectador 

consegue ver-se nas telas por intermédio da identificação que determinada trama reflete em sua 

vida. 

O pós-televisão se dá por um cenário diferente, um cenário de um público saturado do 

mundo que tem sede de entretenimento, mas que não busca mais aquele “fugir” da realidade6 e 

sim novas maneiras tangíveis de encontrá-la; o pós televisão vive “o surgimento de outros tipos 

de reconhecimento e comportamento do público televisivo em cenários digitais” (OROZCO, 

2014, p.101). O digital trouxe consigo um empoderamento que afetou o consumidor do 

televisivo porque no mundo atual o que todos buscam é acreditar que podem, que não estão 

aqui para vislumbrar o final feliz apenas na tela ou, como na afamada expressão: “isso é coisa 

de novela”. O consumidor do pós-televisão vê o cenário digital como espaço de vida, que de 

fato é, acreditando que a não-ficção é aplicável ao seu contexto. 

Sendo assim, pode-se que o pós-televisão, mesmo que em todas as suas ramificações e 

apesar de estar fortemente atrelado a todas as evoluções tecnológicas ocorridas nesses 68 anos 

de existência da televisão como meio, contenha-se a uma resposta referente ao estilo narrativo 

proposto atualmente que se adequa ao comportamento do consumidor ou vice-versa em prol de 

toda a inovação dos últimos tempos. Por esta visão, não agindo como anti-futurista ou anti-

 
6 Almeida (2003) destaca que, é através da associação com outros mundos e estilos que a telenovela incita o desejo 

do espectador de classes geralmente mais baixas do que as representadas nas tramas, tornando-se um meio de 

acesso a símbolos de modernidade e riqueza. 
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ficcional, a proposta é que, ao invés de fadar o meio televisivo a morte, que sejamos 

contundentes, assumindo que o cenário do entretenimento mudou. Não se trata somente de 

tecnologia porque estamos falando de televisão – o maior meio de massa de todos os tempos, 

muito menos se quer de uma repaginação no meio tecnológico pois como já se é sabido, o meio 

como um todo vem cada vez mais melhor desenvolvendo suas plataformas digitais; também 

não é de tudo um problema que se dê a serialidade das narrativas, porque mesmo sendo o caso 

das telenovelas, também é o estilo responsável pela maior parte do retorno que a Netflix obtém 

atualmente, mesmo colocando em tese todas as diferenças de temporalidade em questão – que  

também são respostas às novas tecnologias e, como falado anteriormente, já vêm sendo 

redarguidos pelos sistemas de televisão – o caso do estar disponível a qualquer hora e em 

qualquer lugar que foi umas dos primeiros argumentos do “internet é melhor que televisão”. Ou 

seja, o retorno midiático acerca do entretenimento atual pode ser apontado como uma objeção 

do campo narrativo, o qual não se mantém adequado aos desejos do público e nem o que lhes 

preza a escolha, visto a amplitude que lhes é oferecida, não deixando de lado o momento 

tecnológico que, apesar de não ser pretexto para “assassinar” um meio comunicacional de 

tamanha história, foi a causa inicial para tais efeitos. 

Adentrando os cenários digitais da não ficção, vê-se pessoas, não mais personagens, 

mesmo que talvez essas personalidades estejam mantendo um Eu performático, estilizado para 

estar frente as câmeras. Essa pessoalidade é o que aproxima o “felizes para sempre” do 

espectador, porque já não é mais atuação, é biografia, é relato de experiência, o que dá a margem 

ao “se aconteceu com ele(a) pode acontecer comigo”, dá margem a esperança, oferece 

credibilidade a história, não é mais só sonhar com o final do capítulo para uma terceira pessoa 

fictícia, é aproximar o que está dentro da tela, porém agora com propriedade. 

E são distintos demais os espaços de negociação criados, por exemplo, entre novela e 

público, dos espaços entre rede social online e público, porque compactam cenários de 

representações totalmente distintas as ressignificações que o espectador tende a fazer. Tratando-

se da novela (como temos em mente até então) com seu público, o fantástico inspira a vida; já 

tratando-se dos espaços online com o seu público, o belo da vida inspira a arte retornando 

esperança a vida. Sendo assim, faz se necessária agora uma caracterização dos meios e seus 

devidos produtos de entretenimento, os quais serão discutidos. 

A televisão tem sido o maior meio de comunicação de massa, tendo sua mais alta 

permeabilidade no chamado horário nobre, que corresponde ao horário noturno, onde supõe-se 

que toda a família já tenha retornado para casa de seus afazeres e buscam por um momento de 

reunião e descontração, e no Brasil, tem-se como resposta a esta demanda, inicialmente ofertada 
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pela antiga TV Tupi e sucedida a partir de 1965 pela Rede Globo de Televisão (canal com 

maiores índices no IBOPE7 desde seu surgimento), a chamada novela das oito. Produções 

brasileiras da própria rede de televisão em questão, criadas por redatores de renome na área, 

cada um com seus princípios criativos, mas todos sob uma mesma linhagem, as histórias de 

ficção. 

Principiando em 1951, a novela brasileira chega, até então com seus 68 anos de 

transmissão, carregada de várias histórias e com períodos que marcaram a sua. Conforme foram 

suas modificações, é possível enxergar as mudanças do comportamento consumidor acerca do 

que foi abordado no início do capítulo. De 1951 a 1968 ocorre o período das novelas 

sentimentais, assim nomeadas por Lopes (2009), vivendo a geração dos Baby boomers, muito 

preocupados com os deveres, seguindo a linhagem do pós-guerra de trabalhar para ter 

segurança, onde viam todos os seus possíveis sonhos se materializarem nas telas e apenas por 

elas se satisfaziam, sendo assim, tornaram esta época de novelas bastante romanceadas 

carregadas pelo melodrama herdado das radionovelas, com inclinação ao trágico, 

desconsiderando o contexto da trama, envolvendo-se apenas com os sentimentos. 

Entendemos por tradicional aquele tipo de telenovela que, a partir da radionovela 

cubana, dá forma a um gênero sério, no qual predomina a inclinação trágica. Gênero 

moldado por um formato que põe em imagens unicamente paixões e sentimentos 

primordiais, elementares, excluindo do espaço dramático toda ambiguidade ou 

complexidade histórica e neutralizando, com frequência, as referências de lugar e 

tempo. (Martin-Barbero, 2004, p.120 apud Santos, 2013, p.21). 

 

Em 1963, a telenovela torna-se um entretenimento diário, iniciando esse marco com a 

novela 2-5499 Ocupado (TV Excelsior, 1963), patrocinada pela Colgate-Palmolive, uma das 

indústrias frequentemente patrocinadoras das telenovelas junto a toda a indústria de limpeza do 

país, o que conceituou o gênero como entretenimento feminino consolidando o horário da 

telenovela o horário publicitário das indústrias de limpeza, higiene e cosmética. A primeira 

telenovela brasileira diária colocou em cena o par romântico, além de pioneiro, o mais 

memorável da teledramaturgia brasileira – Glória Menezes e Tarcísio Meira – “o nascimento 

da telenovela diária também foi marcado pelos delirantes arroubos dos dramalhões latinos” 

(FERNANDES, 1997, p. 37), apresentando o gênero carregado do romance e drama de quem 

estava aprendendo com as novelas mexicanas e cubanas (mestres de tal arte na época), 

carregadas por um contexto totalmente divergente e fantasioso ao da realidade brasileira que 

logo viveria a ditadura militar, que no entanto, “curiosamente, 1964 – de triste lembrança – foi 

o ano maior para a consolidação de nossas novelas. E a afirmação do gênero aconteceu de forma 

 
7 O Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística atua no campo das pesquisas de mercados sendo uma das 

maiores e mais reconhecidas empresas deste campo na América Latina. 
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totalmente aleatória ao momento do país” (FERNANDES, 1997, p. 36), o que constata o desejo 

do consumidor Baby Boomer de fugir da realidade a qual se encontrava vislumbrando com o 

total fascínio que a fantasia da ficção folhetinesca proporcionava a aqueles tempos. Contudo, 

mesmo ainda nessa primeira fase, Ismael Fernandes afirma que se “estabeleceu com precisão 

que a telenovela é uma arte popular bem ao gosto dos brasileiros. Portanto, uma eficaz forma 

de entretenimento” (FERNANDES, 1997, p.38). 

  De início, as produções eram todas muito curtas em relação ao que temos atualmente, 

não contavam com tramas secundárias, concentrando-se apenas no conflito amoroso dos 

protagonistas. Em virtude disso, esse primeiro momento logo foi levado a letargia porque todas 

as tramas se pareciam muito e não contavam com desfechos relevantes, então chega ao ar O 

Direito de Nascer (TV TUPI, 1964), que levou os telespectadores ao Ginásio do Ibirapuera e o 

Maracanãzinho para assistir ao último capítulo e lotaram os espaços, estimulando as emissoras 

a, algum tempo mais tarde, observarem a relevância do gênero e investirem de fato nas 

produções, e em 1965 “o gênero telenovela já estava requisitando melhores histórias” 

(FERNANDES, 1997, p.48). Com isso, saindo desta primeira fase, já aparecem os rumores de 

um segundo momento a partir de 1966. 

A telenovela brasileira, mesmo dominando a programação, não se libertou das origens 

radiofônicas e do estilo herdado dos mexicanos e argentinos. A linguagem refletia 

exatamente o universo folhetinesco, em que o drama e as inverossimilhanças 

conduziam os conflitos dos personagens. É o máximo das soap-operas [...] para o 

espírito humano, as soap-operas vendiam ilusões e esperanças em arrebatados 

dramalhões. E não havia qualquer comprometimento com nossa realidade e até 

mesmo com nosso jeito de falar. (FERNANDES, 1997, p.66). 

 

Neste momento, é perceptível que o gosto popular começa a ser notado pela produção 

dramatúrgica, no entanto, pensando no “sucesso” televisivo, a Rede Globo traz Glória Magadan 

para compor o seu núcleo de autores. A escritora de novelas era famosa pelo desempenho de 

seus folhetins junto ao público no exterior, porém, no Brasil, já contávamos com um público 

que ansiava por novidades no campo, sendo assim, a autoridade de Magadan em renegar as 

preferências brasileiras inferindo-lhes uma ainda maior carga do dramalhão nas produções não 

foi atraente, visto que o público ficava cada vez mais saturado por mais do mesmo. 

 Por volta dos anos 1969 a 1989 chegou uma era de novelas realistas, termo apoiado por 

uma série de autores: Borelli, Lopes, Mattelart e Ortiz, este momento abrangeu a geração x, que 

mesmo carregando uma marca da geração antecessora, tinham sido criados para viver 

diferentemente; aprenderam a trabalhar para viver, não mais viver para trabalhar e, somado aos 

momentos social, econômico e político o qual o país estava sintonizado, trouxeram tramas que 

abordavam o contexto social vigente, até como proposta da geração, como uma forma a 
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representar o país de todos os lugares e mostrar a força popular, com início sutil do cenário 

ambientado em São Paulo e milionários que agora já não eram herdeiros de muitas linhagens, 

mas gente que havia trabalhado por suas conquistas. Ivani Ribeiro e Antônio Maria foram 

pioneiros nessa nacionalização da telenovela propiciando uma “conscientização de que 

existiam novas fórmulas para se contar uma história de amor” (FERNANDES, 1997, p.69), 

sendo este um momento marcado pela novela Beto Rockfeller (Tupi, 1968), onde a novela 

começa a introduzir a figura anti-heroica, tomando alguma distância do melodrama para entrar 

em cenários urbanos abordando o contexto brasileiro nas tramas sem afetar o romance que 

caracteriza a novela, “Beto abandonava a linha de atitudes dramáticas e artificiais que 

acompanhavam as novelas desde que o gênero havia chegado ao gosto dos brasileiros” 

(FERNANDES, 1997, p.116), buscando nesse período, um primeiro contato com o espectador 

por meio da identificação.  

Este período contou com muito evolucionismo em resposta ao interesse do espectador 

pelas novelas de forma a demonstrar o empenho em levar qualidade a esse espectador, 

aproximando-o cada vez mais da modernidade e aproximando a novela da sociedade ao mesmo 

passo que o consumidor adentrava cada vez mais as tramas. O segundo período marcou pelo 

sucesso das tramas de maior duração, por tratar de assuntos que não eram vistos com 

naturalidade na época como na trama Eu Compro Esta Mulher (Rede Globo, 1966) com a 

performance de Glória Menezes passando-se por homem; Redenção (TV Excelsior, 1968) 

como a mais longa telenovela contando com 596 capítulos; a mudança das estruturas de 

linguagem carregadas pela herança latina tomavam forma brasileira com  uso da linguagem 

coloquial em Ninguém Crê em Mim (TV Excelsior, 1966); inicia-se a consagração de Benedito 

Ruy Barbosa com toda a fama pela qual é reconhecido no presente momento com a trama O 

Anjo e o Vagabundo (TV Tupi, 1967); em O Morro dos Ventos Uivantes (TV Excelsior, 1967) 

os heróis começam a permear as problemáticas do brasileiro; A Intrusa (TV Tupi, 1967) a 

modernidade invade as telas buscando uma melhor qualidade de imagem; em Os Fantoches 

(TV Excelsior, 1968) pela primeira vez um autor instiga a sagacidade do público trazendo à 

tona o primeiro suspense; ainda em 1968 Tarcísio Meira e Glória Menezes estreiam na Rede 

Globo; estreia O Rouxinol e a Galiléia (TV Tupi, 1968) a primeira novela bíblica da televisão; 

é produzida a primeira novela na rua, O Bolha (TV Bandeirantes, 1969) foi a primeira novela 

sem estúdio; O Bem Amado (Rede Globo, 1970) trouxe cor a televisão brasileira, além de ter 

sido a primeira produção a ser exportada; Meu Pedacinho de Chão (Rede Globo, 1972) estreia 

como a primeira novela educativa  – e enquanto o período trazia esse avanço, abordando temas 

comuns da sociedade, Glória Magadan continuava atuando com seu estilo folhetinesco que se 
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encontrava em decadência, enquanto os autores nacionais ganhavam visibilidade. 

Ao final dos anos 60, com a telenovela fixamente estável no cotidiano brasileiro, ela já 

era o “mais eficaz veículo de divulgação que o país conhecera” e “as fantasias dos dramalhões 

estavam definitivamente substituídas pela realidade, pelo cotidiano” (FERNANDES, 1997, 

p.105 e 106). A partir de então, a Rede Globo inicia o seu reinado; inicia-se a liderança global.  

Mesmo contando com vários insucessos, a Rede Globo (até então) ainda insistia nas 

tramas de Glória Magadan, mas é na década de 1970 que termina a sua fase de insistência nos 

estrondosos dramalhões, e assim, Janete Clair pode assumir com clareza o seu próprio estilo 

com Véu de Noiva (Rede Globo, 1970), e nada melhor para estrear o início da semelhança entre 

o real e o ficcional do que retirar uma história dos classificados do jornal, o que deu sucessão a 

temas que, mesmo que com a alta carga de romantização e heroísmo, eram frequentes na 

realidade dos brasileiros, e assim consagra-se o horário nobre, afinal “é no horário das 20h que 

o telespectador vai encontrar a maior identificação, lá estavam seus problemas debatidos e 

comentados junto aos enlaces e desenlaces dos heróis da noite. [...] O Brasil ficou atento ao 

desenrolar dos fatos da vida desses homens comuns” (FERNANDES, 1997, p.132) visto que a 

partir de então as tramas faziam retratos da vida dos brasileiros cada uma a maneira de seu 

autor, tratando de temas amplos que geravam uma identificação geral, como a luta diária da 

maioria dos brasileiros, detalhes da vida operária, discriminação de trabalhadores de idade 

avançada, discussões sobre religião e misticismo sem perder a magia do romance advinda do 

folhetim que sempre teve marcas na telenovela e ao mesmo passo, sem perder o tom as vezes 

dramático e as vezes humorístico que também caracteriza as produções brasileiras. 

Um terceiro período se instaura a partir da década de 1990 com as novelas naturalistas 

que passaram, como certo aprendizado das versões anteriores, a aderir uma forma um tanto 

quanto educativa, trazendo consigo o merchandising social, abordando temas de cunho social 

que pudessem vir a servir como interesse geral e acoplada a ficção adentrava facilmente o 

ambiente do telespectador como forma de aprendizado, foi o tempo primordial para tornar a 

novela uma comunicação fidedigna de inspiração. 

Este período trabalhou com representações ainda mais fiéis da realidade, criando 

expectativas cada vez maiores no telespectador que assistia a novela de forma cada vez mais 

íntima, se sentindo cada vez mais próximo da realidade dos personagens, causando alvoroço a 

cada decisão tomada pelo autor para o desfecho dos personagens que promoviam efeitos 

colaterais na sociedade fora das telas – na vida real. 

Em 1996, vai ao ar a novela Explode Coração (Globo) por autoria de Glória Perez que, 

inspirada em personalidades da vida real, criou personagens inspiradores com histórias 
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emocionantes que pareciam ser apenas coisa de novela, mas que faziam parte do cotidiano de 

muitos telespectadores. A telenovela teve destaque além do entretenimento por apoiar a 

campanha de crianças desaparecidas e retratar casos na ficção de modo a gerar uma 

movimentação tão avassaladora na sociedade que fez com que muitas das crianças que estavam 

desaparecidas fossem encontradas e localizassem suas famílias, e ainda incentivou várias 

instituições a continuar com a promoção das ações deste cunho e demais ações sociais. 

Em 1997, a Rede Globo recebe o 2° prêmio “Contigo!” e o Troféu Imprensa do SBT com 

O Rei do Gado, novela de Benedito Ruy Barbosa que acompanhava a sua trilogia de novelas 

rurais (suas antecessoras foram Pantanal – TV Manchete e Renascer – Rede Globo) 

envolvendo ficção e realidade com questões sociais, tendo discutido amplamente o movimento 

da Reforma Agrária e a respeito da violência contra a mulher ainda assim sem abandonar o 

romance esperado de uma telenovela. 

Estes são exemplos de onde a ficção encontrou a realidade de maneira bastante fiel a vida 

e fez a diferença na história da teledramaturgia brasileira, e de modo a observar todo este breve 

discorrer, é notável a crescente fome pelo real que vagarosamente veio crescendo de trama a 

trama, aproximando-se do que temos atualmente, ou seja, o realismo veio degrau a degrau 

conquistando o ficcional e sugando a força do sentimentalismo fictício até estagnar onde nos 

encontramos, pois o amplo uso da internet ocorrido dentre os últimos 10 anos, fez uma 

atualização no entretenimento que atingiu a telenovela e ainda atropelou vários outros formatos 

com seus inovadores aparelhos que além de serem meios de divulgação para a fama dos 

“personagens da vida real” (que só tinham voz na TV por intermédio do sensacionalismo), 

trouxeram uma tecnologia de ponta que deu ao público a autonomia de saber de tudo a todo 

tempo e em qualquer lugar, e como toda oferta corresponde a uma demanda, o querer ser famoso 

que habitava o âmago de muitas pessoas, se fez popular perdendo a individualidade de quando 

atingia apenas alguns como os atores globais e invadiu todos os cantos com pessoas que agora 

têm autonomia para contar suas histórias e público para assisti-las, já que o que todos queriam 

eram exemplos de vida; só que agora com um pouco menos da perfeição galanteadora ou, pelo 

menos, uma perfeição que dê para imitar. 

Ao mesmo passo em que se inicia o crescimento da concorrência no mundo da fama abre-

se a era das novelas híbridas. Chegaram os anos 2000. Conforme esses novos personagens 

ganhavam voz e fama (nessa época, ainda nem tanto através da internet, mas através dos 

jornais), o documentário começa a se inserir na telenovela e nascem os sucessos que resgataram 

escândalos dos noticiários e personagens na vida real: Laços de Família (Globo, 2000), A 

Padroeira (Globo, 2001), Senhora do Destino (Globo, 2004), América (Globo, 2005), Páginas 
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da Vida (Globo, 2006), Avenida Brasil (Globo, 2012), Amor à Vida (Globo, 2013), A Força do 

Querer (Globo, 2017) - até o estouro da internet invadir, literalmente, todos os cantos, até o 

canto televisivo. 

O conceito de hibridismo é complexo mas trouxe o “de tudo um pouco” para a telenovela 

e, aproveitando o contexto tecnológico, inseriu a globalização a ela também, buscando novas 

culturas e até uma “miscigenação televisiva”, como foi o caso de Caminho das Índias (Globo, 

2009), apropriando vários recursos estilísticos de outras culturas, outras línguas, para penetrar 

a casa do telespectador, e como na TV tudo o que dá certo permanece, o meio promove a sua 

atualização sem abandonar os famosos recursos de outras eras, agregando ainda as funções 

pedagógicas, sociais e românticas de suas antecessoras. 

Toda a hibridização junto a factualidade que a era das novelas híbridas trouxeram 

promoveu um momento promissor para a televisão amplamente, tornando as tramas de ficção 

matérias de destaque nos telejornais, mostrando o mundo ao mundo apresentando a internet e 

as histórias mais distantes, “esta inserção dos fatos na ficção seguiu um ritmo de notícia de 

última hora, foi como se o jornal nacional tivesse invadido a telenovela” (Beatriz Velloso apud 

Santos, 2013, p.54-55). Sendo assim, a novela colocou em pauta assuntos que mereciam ser 

comunicados ao público, que precisavam de voz de acordo com o público, fazendo com que a 

televisão deixasse a sua perspectiva primitiva de um para muitos como meio hegemônico e 

iniciasse um movimento de muitos para muitos, fazendo referência ainda ao pensador usado 

anteriormente - Pierry Levy, com sua premissa de que a partir do contexto do ciberespaço 

“comunidades constituem de forma progressiva e de maneira cooperativa um contexto comum” 

(LEVY, 2013, p.65), de modo a partir ainda da percepção dos autores e pela interpretação de 

atores mas pela observação da sociedade, revelando aqui mais uma vez o uso do sistema de 

comunicação circular proposto por Stuart Hall quando diz que “o “conhecimento” discursivo é 

o produto não da transparente representação do “real” na linguagem, mas da articulação da 

linguagem em condições e relações reais” (HALL, 2009, p. 370), ou seja é a partir de toda 

interpretação do autor a respeito do meio onde os telespectadores convivem que é produzida 

uma narrativa tão passível de identificação quanto entretenimento folhetinesco de qualidade, 

não perdendo a essência de telenovela nem levando a narrativa para os moldes puramente 

jornalísticos, mas, ainda assim, sendo “o que comprova a importância dessas histórias do campo 

da ficcionalidade, que estimulam as pautas de telejornais a abordarem esses assuntos na 

factualidade” (SANTOS, 2013, p. 57). 

Nos quatro tempos da telenovela, apesar de várias modificações, elas seguiram um 

contexto social o qual era vivido pelo país e pelas gerações, elas acompanharam as mudanças 
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da sociedade, foram românticas, levaram esperanças para que os espectadores pudessem 

vislumbrar as impossibilidades de suas realidades nas telas, logo depois foram militantes 

mostrando um contexto amplo do Brasil para toda a sociedade e mundo em toda a amplitude 

que a época permitiu, quando um tempo depois trouxeram em pauta assuntos que representavam 

as minorias, abordando contextos socioeducativos para que a sociedade passasse a conhecer 

realidades existentes fora das suas que precisavam ser vistas com respeito em toda a sua 

complexidade. As telenovelas passaram por toda a sua existência representando os problemas 

sociais imparcialmente levando para reflexão assuntos de cunho popular que não eram, ou não 

convinha, ser tão populares assim as épocas. De toda forma, a telenovela agiu como abridor de 

horizontes para as gerações as quais conviveram com seu estrondo e apesar de que 

“indubitavelmente, a telenovela é considerada uma obra de ficção” (SANTOS, 2013, p.72), foi 

inevitável a permeabilidade da vida nas tramas, sendo assim, estes últimos períodos 

dramatúrgicos foram cada vez mais se aproximando dos conceitos do documentário, até porque, 

a internet como meio produzido de muitos para muitos, apesar de não ter fama credível como a 

televisão que se colocava um nível acima, trouxe os relatos de experiência para debate, 

oferecendo uma credibilidade tão valiosa quanto a da TV e ainda de uma maneira mais pessoal, 

mais próxima, onde “o foco foi desviado das figuras ilustres: foram abandonadas as vidas 

exemplares e heroicas que antes atraiam a atenção de biógrafos e leitores, para se debruçar 

sobre pessoas comuns.” (SIBILIA, 2008, p.34), cultuando uma cultura que teve início na 

televisão e ganhou força com as mídias sociais, trabalhando a romantização da realidade, 

voltando com o público talvez ao primeiro estágio das telenovelas mas sob uma ótica agora tão 

natural que leva a uma comunicação um tanto quanto horizontal visando a era onde todas as 

pessoas comuns podem ser influenciadoras, declinando a ideia de comunicação vertical que era 

obtida a partir do heroico e de todo o poder da televisão, ou seja, as pessoas agora inspiram-se 

em pessoas porque a sinceridade que os influenciadores digitais vêm transmitindo ao mostrar 

sua vida, de modo tão íntimo e a todo tempo torna-se mais próximo ao seu contexto vivente, as 

pessoas passam a verdadeiramente acreditar que seus sonhos podem se tornar realidade, 

enquanto na ficção, eram somente sonhos mesmo, porque não se trata mais de personagens 

representando uma história, tratam-se de pessoas vivendo e expondo suas biografias. 

Das telenovelas citadas acima, as quais já fizeram parte da categoria de novelas híbridas 

com alguma relação com a realidade, todas elas foram consideradas sucesso de audiência pelo 

IBOPE, memoráveis na história da televisão, têm artigos a respeito de uma e outra que até 

abordam o assunto que as une aqui, um exemplo é o texto de Walter de Souza Junior que traz 

a melhor conhecimento um outro caso em que a telenovela se inspira na vida real: Apropriações 
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melodramáticas: o caso Pedrinho no Jornal Nacional e em Senhora do Destino; enfim, todas 

podem ter motivos particulares por seu sucesso, mas o que elas têm em comum e o que as 

fizeram ultrapassar as barreiras da teledramaturgia é que ambas contam com histórias factuais 

que as embasam, ou no mínimo, uma proximidade tão estrondosa com o real que causou uma 

identificação mobilizadora, cada uma a sua época. E de acordo com a física quântica, a 

ocorrência de vários eventos aleatórios que resultam positivamente (ou negativamente) 

repetidas vezes não pode ser coincidência, ou seja, uma era de hibridismos atrelada a um 

consumidor que tem sede pelo real e uma certa “serialidade” de telenovelas de sucesso que 

apresentam casos da vida real, não pode ser um sucesso do acaso, precisam ser investigadas a 

fim de recuperar a potencialidade de toda a mobilização que a TV como meio mobilizou e ainda 

pode revolucionar. Mas ninguém percebeu, ou fingiram que não.  

O fato é que o pós-televisão no que tange a narrativa ficcional televisiva, não passou pelas 

mesmas mudanças que o comportamento do consumidor, que se fidelizou as narrativas 

biográficas deste novo tempo, e como já dito, é uma questão de subsistência passar por algumas 

atualizações e, mesmo que aderidas poucas vezes visto a gama de telenovelas que já se passaram 

desde a denominação das híbridas e ainda, de todo o sucesso da internet e suas redes sociais, 

todas as que adotaram o formato documental, digamos assim, por hora, obtiveram retornos 

muito positivos em audiência, merchandising e participação, tais pontos que podem ser 

comprovados por números e lembranças. Assim como o caso retratado em laços de família 

(Rede Globo, 2000), que na vida real foi um caso inédito até mesmo para a medicina, retratado 

fielmente na trama onde, pela incompatibilidade de genes os outros familiares não puderam ser 

doadores, levando tanto a personagem Helena (Vera Fischer) na ficção quanto a mulher 

realmente noticiada na época, a dar à luz a mais um filho que pudesse ser doador para o filho 

portador de leucemia, na trama a personagem era Camila (Carolina Dieckmann) que 

contracenou em uma das cenas mais memoráveis da televisão brasileira em que seu cabelo é 

raspado. A inesquecível Nazaré Tedesco (Renata Sorrah) de Senhora do Destino (Rede Globo, 

2004), das maiores vilãs da teledramaturgia, foi personalidade retirada das matérias do Jornal 

Nacional que contava a história do menino roubado na maternidade de Brasília, é na vida real 

Vilma Costa Martins, sequestradora de Pedrinho/Osvaldo, que na ficção foi retratado por 

Carolina Dieckmann como Lindalva/Maria Isabel. Em A Força do Querer (Rede Globo, 2017), 

a qual será analisada aqui posteriormente, retrata a história de Fabiana Escobar que é ex-esposa 

de um traficante do Rio de Janeiro e que ficou conhecida na internet por contar sua vivência 
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com riqueza de detalhes em seu blog online. 

Fonte: Site 'Audiência da TV Mix'. Acesso em Setembro de 20198.  

Laços de Família foi a primeira telenovela brasileira do horário das 21h da Rede Globo 

a retratar um caso real que, na época não era de conhecimento claro do público porque foi 

retratada apenas 10 anos depois do boom da notícia, que além disso, teria sido divulgada em 

um jornal americano. 

Manoel Carlos conta que a ideia central de Laços de Família partiu da leitura de uma 

notícia de jornal: nos Estados Unidos, em 1990, a mãe de uma jovem com leucemia 

engravidou para salvar a filha. A história parecia tão boa que o autor deu como certa 

sua adaptação pelos estúdios de cinema. Quatro anos depois, nem sinal de um filme 

sobre o assunto. Em 1995, decidido a resgatar a história, ele encomendou uma 

pesquisa completa e escreveu a sinopse. (Site: Memoria Globo – Laços de Família)9. 

 
8 Disponível em: https://audienciadatvmix.wordpress.com/acervo-%20mix/audiencia/novelas-

finalizadas/novelas-da-%20globo/novelas-das-21h00/ 

 
9 Disponível em: http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/novelas/lacos-de-

familia/curiosidades.htm. Acesso em Setembro de 2019. 

Figura 2 - Comparativo de audiência de Laços de Família e sua antecessora. 

http://memoriaglobo.globo.com/perfis/talentos/manoel-carlos.htm
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Fonte: Site 'Audiência da TV Mix'. Acesso em: Setembro de 201910.  

Senhora do Destino contou uma história de noticiário, ocorrida na realidade no estado de 

Goiás. Uma das vilãs mais memoráveis da história da teledramaturgia brasileira não era 

somente uma personagem fictícia; o que a atriz Renata Sorrah encenou foi a real vida criminosa 

de uma sequestradora. A novela ganhou muita notoriedade porque todos queriam saber os 

detalhes da vida de Pedrinho11 (o caso do noticiário) e a de todos os coadjuvantes de sua história, 

e o que tinham mais próximo para sanar essa curiosidade era a telenovela. Nazaré Tedesco é 

uma das maiores vilãs da história sendo muito lembrada até a atualidade. Na internet circulam 

vários memes da personagem, e todos quando vêm conseguem associa-la ao papel interpretado 

em 2004. É importante destacar a notoriedade que os personagens adquirem em decorrência da 

identificação que causam nos telespectadores, tendo em vista que Nazaré foi uma das 

 
10 Disponível em: https://audienciadatvmix.wordpress.com/acervo-%20mix/audiencia/novelas-

finalizadas/novelas-da-%20globo/novelas-das-21h00/ 
11 “No dia 21 de janeiro de 1986, na maternidade Santa Lúcia, em Brasília, um bebê foi levado da mãe, com apenas 

13 horas de vida, e passou 16 anos desaparecido, até ser localizado em Goiânia, em 2002, vivendo como filho de 

Vilma Martins Costa, com o nome Osvaldo Martins Borges. No dia 8 de novembro daquele ano, saiu a confirmação 

do exame de DNA, revelando a paternidade do adolescente. Em 2002, o episódio ficou conhecido como caso 

Pedrinho, em referência ao nome que os pais verdadeiros escolheram”. Disponível em: 

https://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/pedrinho-viveu-com-sequestradora-que-acreditava-ser-sua-mae-

por-16-anos-21412399 Acesso em Setembro de 2019. 

Figura 3 - Comparativo de audiência entre Senhora do Destino e sua antecessora. 
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personagens mais odiadas da telenovela porque muitas pessoas tomaram para si a dor da 

personagem interpretada por Susana Vieira, Maria do Carmo que teve sua filha sequestrada 

ainda bebê, tendo ainda uma representatividade muito alta como sinônimo de mulher guerreira, 

o que adentra a ideia de heroína de Balogh, imagem construída juntamente com a audiência que 

aclamava pela reviravolta da personagem que tanto sofrera. 

 

Fonte: Site 'Audiência da TV Mix'. Acesso em: Novembro de 201812.  

A Força do Querer (Globo, 2017) será a novela em questão analisada para concretização 

do pensamento apresentado, visto que é o caso de retrato da realidade mais recente e mais fiel 

em relação a narrativa e aos personagens. Como podemos observar na imagem, a trama superou 

as expectativas de audiência, sendo classificada como um fenômeno em relação a sua 

antecessora com uma diferença de quase 10 pontos de audiência. Tendo em vista que, a internet 

como meio é muitíssimo julgada como sendo o fator responsável pela queda de audiência da 

televisão, podemos concordar que tal afirmação não faz sentido visto que A Força do Querer 

 
12 Disponível em: https://audienciadatvmix.wordpress.com/acervo-%20mix/audiencia/novelas-

finalizadas/novelas-da-%20globo/novelas-das-21h00/ 

 

Figura 4 - Comparativo de audiência entre A Força do Querer e sua antecessora 
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trata-se de uma trama mais nova de que A Lei do Amor, logo, em um tempo de maior avanço 

tecnológico, o que torna a afirmação falaciosa e reafirma o posicionamento de que o que mais 

contribuiu para que o espectador migrasse de meio foi a diferenciação das construções 

narrativas propostas pelos novos meios. A escolha da analise se deu sobre tal trama pois sua 

narrativa além de tratar-se de um caso real, é uma história previamente contada na internet, 

mais especificamente, no blog da própria personalidade em questão que conta sua vida em 

primeira pessoa.  

Em todo caso, ambas narrativas abordaram histórias que realmente aconteceram e que o 

público já conhecia previamente, consolidando a pertinência do real na telenovela em virtude 

dos altos índices de audiência conquistados por estas tramas, não se tratando somente deste 

fator, como também da alta permeabilidade dos personagens chave destas tramas na sociedade, 

sendo lembrando na atualidade e muito comparados dentre outros de insucesso gerando debates 

nas redes sociais como será exemplificado mais adiante. 

 Não obstante, graças à pertinência de tais temas na vivência do espectador, a 

identificação promovida no âmago do consumidor não se estagna apenas no fato de ver o 

desfecho de uma possível história de vida se dar nas telas, mas também de seguir aqueles ideais, 

seguir a moda dos heróis e heroínas das telas que representam todo o galantismo não só de pela 

beleza ou status financeiro do personagem, mas por realizar na ficção os desejos intrínsecos de 

quem assiste, girando toda uma economia em torno do que se vê na novela. 

 

2.2 Merchandising social: ditando tendência para o sustento do 

entretenimento televisivo.  

  

“O merchandising comercial televisivo é de tanta importância para a televisão que é 

responsável pelo custeio de toda a produção das telenovelas” (ALMEIDA, 2003, p. 10), e assim 

já percebemos o quão relevante são essas ações. Mas a telenovela não vende somente no 

merchandising comercial, mas também com os personagens que se tornam tendência nas 

novelas, “tudo vira moda quando passa pelo folhetim eletrônico da Rede Globo” 

(FERNANDES, 1997, p.133). No entanto, o que atrai atualmente é o que está no Instagram. O 

que dita tendência é o que pessoas “comuns” estão fazendo ou usando. As marcas/produtos 

usados e divulgados pelos influenciadores digitais são mais procurados do que os acessórios 

das personagens das telenovelas. A experiência tornou-se mais comercial de que os comerciais. 

Por conta da migração de espectadores, assim como a TV em sua totalidade, a telenovela 

veio perdendo sua audiência, e já vem sendo inseridas novas propostas de narrativas que estão 
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sendo exibidas com êxito, como é o caso de A Força do Querer (Globo, 2017) que será discutida 

mais à frente e que promoveu a migração de casos baseados em fatos reais para a 

teledramaturgia fazendo uma releitura de uma narrativa de sucesso inicial na internet. 

Iniciativas assim são importantes pois promovem a interação entre os meios tendo em vista as 

programações televisivas de sempre pensando na possibilidade de dar ao horário nobre 

iniciando um novo ar de sutileza no merchandising, tendo vista que tudo o que é feito nas redes 

sociais carrega essa marca de sutileza em virtude da tamanha identificação que é causada no 

consumidor, é como se fosse a dica de um amigo. 

 É papel da telenovela “constituir espectadores em consumidores” (ALMEIDA, 2003, p. 

29) e criar comportamentos é apenas por intermédio da televisão, as outras mídias só os 

reforçam, de acordo com Heloísa Buarque de Almeida. A telenovela promoveu a cultura do 

consumo, e a movimentação econômica que gira em torno do horário nobre da televisão é 

altíssima, visto que é lá que se encontram os maiores anunciantes. A linguagem facilitada e o 

alcance do entretenimento neste horário fizeram com que a telenovela despertasse o desejo de 

melhores estilos de vida, principalmente nas tramas iniciais dessa programação quando os 

espectadores vislumbravam seus desejos nas telas.  

Com o padrão de beleza da vez instalado, mesmo que não haja nenhuma propaganda 

incitando de fato o consumo de um ou outro produto, os personagens carismáticos, os 

influenciadores da época de ouro da televisão, cuidavam de fazer o mercado girar, lançando 

tendência em todo o país a partir da moda “coleção passada” instituída primariamente à elite 

do Rio de Janeiro; e atualmente, os ‘tutoriais’ e ‘desembrulho de recebidos’, atitudes tão 

comuns das blogueiras e que literalmente passam essa imagem do “comum” para o público, “é 

uma das técnicas publicitárias mais comuns: demonstrar o uso e o efeito do produto” 

(ALMEIDA, 2003, p.192) tratando-se de uma técnica pouco e/ou mal explorada na telenovela 

tendo em vista que tudo trata-se de ficção, onde esse tipo de “uso e efeito” não tem tanta 

credibilidade em virtude do teor narrativo. 

Isso mostra a quantidade de recursos de boa penetração existentes atualmente, que já bem 

apregoados pelas mídias sociais vêm aumentando a lucratividade destas mas, que são muitas 

das vezes, depreciados no horário nobre da televisão em virtude do teor narrativo abordado no 

entretenimento, e “aquilo que não se propaga, morre” (JENKINS, GREEN, FORD, 2014). No 

entanto, se é o merchandising que paga a produção da telenovela, é importante que a 

lucratividade seja retroativa. Aumentando os índices de audiência automaticamente os 

investimentos crescem, e como era de mudanças, é imprescindível compreender que o modelo 
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da telenovela é obsoleto para que sejam encontradas novas formas de gerar identificação e 

consequentemente renda. 

Até porque, a telenovela mantém todo um sistema de consumo girando, visto que não se 

trata apenas do investimento das indústrias para que seja movimentada toda uma economia em 

torno do gênero. Assim como nas redes sociais existem os influenciadores digitais, na 

telenovela todos os galãs e as divas assumem esse papel de inspirar com seu próprio modelo, 

na moda, no jeito de ser, no estilo, são inúmeras as formas pelas quais os personagens são 

invejados, mas o que nos é interessante é que esse estilo heroico movimenta a economia fora 

da telenovela, onde vendem as roupas, o corte de cabelo e o estilo desses personagens para que 

as pessoas comuns possam comprar e se sentir “como na novela”.  

Os influenciadores digitais partem deste mesmo princípio de inspiração para a divulgação 

dos seus produtos patrocinados. O marketing de experiência não é uma novidade somente do 

mercado online. Porém, agora não é “como na novela”, mas como no aqui e agora mesmo, 

porque não são personagens idealizados e montados, são pessoas que se destacam na sociedade 

real e a venda se encontra muito mais facilitada através dos links, o que favorece a indução a 

compra. O heroico que cercava esses personagens por serem personificações do imaginário do 

espectador agora tomou forma em pessoas que estão aqui para dizerem que elas são reais, que 

conseguiram e ainda lhes mostram como, logo, qualquer um pode. 

 

2.3 Heroico e o comum. 

 

O que se rotula hoje como ficção televisual é, na verdade, o resultado de várias 

atividades culturais cujas origens se perdem no tempo. [...] Estudiosos no assunto, 

como Aguiar e Silva, admitem ser o mundo real a matriz do ficcional, mas ponderam 

que a ficção não se refere de imediato ao mundo real, é dotada de uma realidade 

própria, sui generis, ligada às leis da verossimilhança, mas sem compromisso 

necessário com a verdade. (BALOGH, 2002, p.32). 

 

Ficcional: que pressupõe uma interpretação, visão, abordagem da realidade - de acordo 

com o dicionário, e de acordo com Anna Maria Balogh, autora do livro ‘O Discurso Ficcional 

na TV’, o ficcional se dá da mescla de ficção e real (2002). A ficção televisiva tem então, por 

gênero, ser uma adaptação da realidade, ou como o gênero documental, “um tratamento criativo 

da realidade” de acordo com Nichols (2007, p.68 apud SANTOS, 2013, p.74). Portanto, assim 

como vislumbramos no decorrer do capítulo, por mais fantasiosas que fossem as criações dos 

autores de telenovela, elas não deixavam de trazer consigo o que a sociedade vinha 

transpassando. No entanto, toda essa fantasia ou talvez, a escolha equivocada de “lado” da 

sociedade a ser abordado na ficção, trouxe algumas frustrações a quem realmente alimenta a 
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audiência televisiva - a classe C da população. Em seu livro ‘Telenovela, Consumo e Gênero’, 

Heloisa Buarque de Almeida executou uma pesquisa de campo que trouxe vários relatos 

frutíferos de reflexão, podendo constatar que a novela era (a pesquisa foi feita em 1998) vista 

como modelo inspirador, porém era algo inalcançável em vários aspectos para quem assistia 

levando em consideração o contexto de vida que se passava para esses telespectadores, como a 

independência feminina, padrões econômicos, modelo religioso, tecnologia, aceitação da 

diversidade de costumes, entre outros; o que gerava um sentimento de comparação, porém, ao 

mesmo passo, a telenovela era vista como modelo heroico onde, todos gostariam de ser 

determinados personagens, alimentando suas impossibilidades de vida, e ao mesmo tempo se 

enxergavam em outros, os quais geravam ainda mais admiração e esses ainda, eram os que 

traziam reflexões plausíveis a seu contexto. A partir dessas observações, a autora pode constatar 

que as pessoas comparavam suas vidas com o que viam em cena, refletindo, discutindo se os 

modelos mostrados na mídia chegariam a corresponder personas reais ou se o compromisso dos 

produtores seria realmente idealizar modelos “heroicos” a serem transmitidos. Tais concepções 

se aproximam dos pensamentos da Escola de Frankfurt a respeito do poder da Indústria 

Cultural, e com isso, até mesmo outros trabalhos posteriores da autora, iniciaram 

questionamentos acerca da fidelidade das representações, se de acordo com os telespectadores, 

haveria uma demanda de uma representação “mais realista” tanto em anúncios, quanto no 

entretenimento, como é caso abordado aqui. 

O melodrama é sempre muito colocado como o oposto dos princípios que regem o que 

colocamos como “realidade”, no entanto, apesar de uma carga de preconceito existente contra 

o gênero, neste pós-televisão é interessante que essa “fome de realidade” se atrele a um veterano 

do estilo para que consiga se fixar com sucesso. Mesmo a falta de identificação com a fantasia, 

o espectador da telenovela não deixa de se sentir atraído pelo “belo” da trama, que é promovido 

pelo melodrama - “é por tratar de relações afetivas que a novela interage, nestas mesmas 

temáticas, com os espectadores, provocando neles certas reflexões sobre os relacionamentos 

íntimos e familiares” (ALMEIDA, 2003, p. 206). 

Para todos os efeitos, foi o melodrama que instituiu o gênero da telenovela, até porque 

foram heranças do rádio, e até por esse vislumbre do real atualmente tem-se uma visão um tanto 

negativa a respeito do melodrama até mesmo pela qualidade que dispunham os canais de 

televisão da época em fazerem suas produções. Apesar de todo o sentimentalismo que carrega 

as tramas melodramáticas desde sempre, não significa que o gênero seja sinônimo de 

redundância, e muito pelo contrário, o sucesso da telenovela é fielmente representado pelos 

marcantes traços desse gênero que se encontram em todas as narrativas que conhecemos 
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popularmente, que ao mesmo passo foram tramas em sua maioria demasiadamente envolventes 

e com uma carga de expectativa que sempre atraiu o espectador para o capítulo seguinte. 

Apesar da necessidade encontrada a partir do público consumidor de tornar as narrativas 

cada vez mais “palpáveis”, tendo em vista não só o momento atual em que cada um tem seu 

direito a fama e exposição mais propenso por conta da amplitude de alcance das redes sociais 

e a quantidade de conteúdo produzida simultaneamente a todo tempo, mas considerando ainda 

toda uma retrospectiva da novela na televisão brasileira, colocando como exemplo a novela 

Beto Rockfeller (TV TUPI, 1968) que marcou a história da dramaturgia ainda antes mesmo do 

sucesso global e todas as modificações ocorridas em decorrência disso nos anos 70, aceitando 

o insucesso dos dramalhões de Glória Magadan no país, foi ponto de partida para a inserção de 

traços da realidade do brasileiro na ficção desde então. 

Um dos truques de Beto Rockfeller foi brincar com o público consumidor de novelas, 

colocando-o no vídeo. Assim o dia-a-dia dos telespectadores – tão cheio de dramas e 

conflitos quanto o dos condes e ciganos de Glória Magadan – provocou a reação 

positiva que absorveu toda a televisão. (FERNANDES, 1997, p.106). 

 

Ainda assim, “a telenovela não esconde e nem pretende negar sua matriz folhetinesca e 

dramática” (SANTOS, 2013, p.87), porque dá certo; “ao que parece, é precisamente esse 

intrincado tecido de relações entre o real e o ficcional – desembocado por vezes no realismo 

mágico – entre o texto da novela e os outros textos com os quais dialoga que tem encantado o 

público brasileiro” (BALOGH, 2002, p.186). E até mesmo a Netflix, mídia que se faz 

concorrente da telenovela na atualidade, pode provar isso com o sucesso da série ‘Jane, the 

vingin’, uma sátira da telenovela folhetinesca que inclusive representa melhor o estilo mexicano 

de novelas, contando, inclusive, com a presença do ator Jaime Camil, popularmente conhecido 

como galã de diversas tramas do gênero, muitas com reprises pelo Sistema Brasileiro de 

Televisão - SBT. A série imita todos os trejeitos do gênero melodramático e do estilo 

dramatúrgico um tanto quanto sobrecarregado por se tratar de uma sátira mas sem desrespeitar 

o gênero, homenageando-o de forma divertida; mas o fato é que traz todos os elementos piegas 

do gênero e ainda assim compõe um sucesso, até mesmo para a época, visto que a série é atual, 

tendo sua quarta temporada disponibilizada a pouco. 

O exemplo de Jaime Camil é um clássico bastante representativo do heroico que o 

melodrama propõe costumeiramente; é o típico par que promove o famigerado felizes para 

sempre, que sempre existe apesar de qualquer turbulência garantindo a perfeição do romance 

da vez, também responsável pelo “processo típico de novelas que remete ao que poderia ser 

chamado de “modelo cinderela”, ou da ascensão social da moça pobre através de sua história 

de amor, sua paixão sincera e desinteressada por um homem muito rico”(ALMEIDA, 2003, p. 
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224), tudo isso representa o heroico, comentado por alguns autores, dentre eles, Paula Sibilia 

também trabalha em cima desse termo para descrever a fantasia magnífica que é representada 

nas narrativas ficcionais e que costumeiramente é dito como o “isso é coisa de novela”, sendo 

na verdade, representações bastante fora da “realidade” que geralmente são belos desejos 

intrínsecos ao público, porém, na maioria das vezes trata-se de coisas inalcançáveis, o que não 

limita a beleza das inspirações que o público tem a partir de tais representações nem o vislumbre 

das falácias por trás de tais estórias. 

O heroico como gênero que podemos defini-lo, traz muita beleza para as tramas, mas 

tendo em vista o conceito narrativo que chama atenção atualmente, pontuamos as vidas comuns 

que são divulgadas todos os dias principalmente no Instagram e YouTube que conseguiu, além 

de tantos K13 e Likes, a empatia desse novo telespectador/seguidor que, a partir disso, gera 

audiência e consumo através dessas novas inspirações nessas novas mídias. 

O pós-televisão na internet se caracteriza em contar a sua história ou a história do vizinho, 

do primo, do amigo, e mais que tudo, histórias comuns; histórias que gerem comentários ou 

directs do tipo: “Ontem isso aconteceu comigo”. O público do pós-televisão anseia por relatos 

de experiência em um mundo onde tudo é tão passível de julgamento e ao mesmo tempo tantos 

querem se empoderar e ver que não estão presos a “amarras sociais” e sozinhos. A vida real 

comum estando a postos publicamente torna o incomum social um diferencial para a fama, 

como é o caso de Whindersson Nunes, que produziu vários vídeos comparativos das “vidas 

comuns” contando histórias pessoais, o que o tornou um dos maiores youtubers do mundo. 

A partir disso, podemos pensar o futuro desse pós-televisão na própria televisão, no que 

tange o âmbito do entretenimento, do modo que Almeida pontuou lembrando que “a novela 

funciona como uma grande vitrine de diversos estilos de vida, sendo que alguns deles são mais 

repetitivos e comuns” (ALMEIDA, 2003, p. 201), e inspiram retornando identificação e, 

consequentemente, fidelidade na audiência ao assistirem o felizes para sempre de pessoas como 

qualquer uma das que assiste. 

 
13 Termo usado para referenciar a unidade de milhar na rede social Instagram. 
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3 A ALTA DO RELATO DE EXPERIÊNCIA: INSERINDO REALIDADE AOS 

ROMANCES PARA A ERA PÓS NOVELAS HÍBRIDAS. 

 

“Cansei de realismo fantástico, chega de mulher voando, quero realidade”, dizia Agnaldo 

Silva ao estrear a telenovela Senhora do Destino, de sua autoria. 

Como foi apresentado na seção anterior, cada tempo da telenovela se deu em resposta ao 

que a sociedade vivia, e mesmo sendo tudo muito inspirador, ainda assim como característico 

da telenovela ainda tratava-se de narrativas onde era tudo muito lindo, tudo muito bom e tudo 

muito fantasioso também, característico do dramalhão e ainda longínquo ao que espectador 

vinha procurando ao caminhar, porque ao mesmo passo que tratavam de questões sociais 

presentes, forneciam desfechos impossíveis. E assim o fantástico adentra a classe do irreal, do 

inalcançável; o que frustrava o público – “Carlos: Lá na novela só tem família rica, né? Mesmo 

aquelas famílias pobres que tem lá, você vê que não é daquele jeito, aquilo ali é muito 

fantasiado” (ALMEIDA, 2003, p.172).  

Por mais que a telenovela sempre tenha sido o modelo de mundo moderno para as classes 

B, C e por conseguinte, com o que vestir, como se portar ou falar, além de demonstrar o “fugir 

da realidade”, da dura vivencia do trabalhador brasileiro que queria embelezar as vistas ao 

chegar em casa com todo o romance contido na narrativa, “o prazer encontra-se igualmente no 

reconhecimento de alguns atores e nos comentários sobre a vida pessoal deles. Esse tipo de 

comentário – muito comum em várias famílias pesquisadas – demonstra o quanto as estrelas, 

sua beleza, sua vida pessoal fazem parte de um sistema promocional ligado à novela” 

(ALMEIDA, 2003, p.149), tanto é que por isso o sistema promocional tornou a novela um 

entretenimento tão popular e lucrativo para toda a rede de televisão, dando lugar de fala a trama 

em vários outros horários. Como no caso da rede globo, a telenovela estava e está presente no 

programa Mais Você apresentado por Ana Maria Braga que leva atrizes e atores para um café 

da manhã em seu set de gravações para falar sobre seus personagens; no programa Video Show, 

uma espécie de “por trás das câmeras” que pode se dizer que sempre rondou em torno das 

telenovelas; e muitas vezes até os jornais rendiam-se as tramas, quando elas adentravam a vida 

real, como ocorreu em alguns casos. Sendo assim, a vida inspira a vida através da arte, e mais 

que nunca, como viemos abordando, essa relação é nítida visto a era do online e da promoção 

da vida. 

O biográfico nunca esteve tão em alta. O relato de experiência é sempre buscado e é a 

respeito de tudo, desde a experiência de compra, como se usar um eletrodoméstico até a como 

esquecer o primeiro amor. Os cadernos de receita estão extintos, ou no máximo são usados para 
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“salvar” as medidas de quantidades, e não são mais necessariamente de papel esses cadernos. 

O fato é que as pessoas querem saber se dá certo antes de testarem por si próprias. Não se pode 

esperar nada menos que isso de uma geração onde a ansiedade é o mal do século. É a geração 

que quer experienciar de tudo sem ter qualquer medo dos ricos porque busca aprender com os 

erros do outro. Uma geração da criatividade ansiosa pela comparatividade, do tão bom quanto 

ou melhor, do “no vídeo do YouTube deu certo então vou fazer”, mas e na novela? Como mãe 

das tendências da classe C e afins, foi comum ver nas reportagens do Video Show as lojas da 

25 de Março anafadas por brincos e esmaltes da Giovanna Antonelli, ou melhor, de Bárbara 

(Da Cor do Pecado) ou de Helô (Salve Jorge), porém a geração ansiosa atual não busca somente 

por modelos de acessórios, ela busca por exemplos de vida a serem seguidos. Não quer mais 

fugir da realidade nas telas, quer encontrar nelas uma nova realidade para sua própria vida. O 

caso agora é inspiração. 

 

3.1 Personagens da vida real.  

 

Influenciador digital é o termo cunhado a quem exibe sua vida nas redes sociais para 

inspirar outras pessoas com seu estilo diferencial, o que na verdade trata-se do que a maioria 

das pessoas buscam para si próprias, mas em meio a toda a tecnologia conformam-se em 

satisfazer seus desejos vislumbrando outras vidas se realizando nas telas. Nada de novo até 

então. Mas o que move ainda mais o encanto do espectador por estas novas divas e galãs agora 

do mundo virtual, é o fato de não estarem interpretando personagens e sim, vivendo e mostrando 

suas vidas, mas será? 

Se um surto de ‘umbiguismo’ parece ter invadido a rede, talvez seja possível pensar 

essa auto-exposição de si em relação com o seu suporte. Afinal, os relacionamentos e 

as próprias identidades nunca foram tão questionados quanto o são desde o surgimento 

da internet. Essa desconfiança em relação ao eu que se mostra através de bits pode dar 

uma dica de que é possível desviar-se da ingenuidade de um sujeito transparente para 

pensar em uma escrita que cultiva ambigüidades, apostando em um efeito-sujeito. 

(AZEVEDO, 2007, p. 47.) 

 

O que leva-nos a pensar em um sujeito/persona que se faz personagem, no entanto a 

internet trouxe uma visão muito fidedigna da realidade por não ter horários, justamente por ser 

online, algo que só ela consegue ser, superando até mesmo os plantões de notícia da globo, 

porque ao mesmo passo que a sociedade se familiarizou em ouvir o som da notícia, se 

familiarizou em ouvir o som das notificações em seus celulares e associar com a lembrança de 

expectativa, urgência e imediaticidade; o que não significa que as pessoas estejam vivendo e 

mostrando, enquanto uma maioria de stories, por exemplo, é patrocinada para que os heróis 
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atuais usem marcas e demonstrem produtos como sendo os que literalmente usam em seu dia-

a-dia  ou que realmente apreciem, de fato.  

Sibilia (2016) conta em seu texto o caso de uma influencer australiana. Indy Clinton diz 

que “em Instagram tento recriar a vida que todas as pessoas desejam ter”. A partir desta fala 

podemos concluir que de fato a vivacidade apresentada nas redes sociais mesmo tratando-se de 

uma vida, de uma pessoa e não de um personagem, que o que se passa para as telas é encenado, 

de modo a mostrar uma representatividade de vida muito supérflua em que apresentam muitas 

vezes somente “o lado bom”. Quanto a isso, Clinton admite que “eles querem me seguir e se 

inspirar com a minha atitude positiva perante a vida” afirmando o pensamento proposto aqui de 

que o que as pessoas/seguidores buscam nas outras vidas “reais” que seguem são saídas 

criativas para seus próprios problemas, buscando aprender como se viver as suas próprias vidas 

com “atitudes positivas”. 

Portanto, esses narradores das redes sociais são personagens na vida real. Encantam quem 

assiste, inspiram moda, beleza e estilo de vida, as vezes até usam codinomes. Nada anormal 

para o mundo da fama, a não ser o fato de que, na atualidade todos habitam este mesmo universo 

que, há algum tempo, era muitíssimo seleto, o que representa que o mundo se encontra 

decididamente muito mais conectado, dando chance a quem um dia sonhava com o esmalte da 

Giovanna Antonelli, talvez ter sua resposta no direct, ou ainda, ver uma vizinha, ou até a si 

própria, conquistando mais seguidores/fãs de que a tal.  

Por outro lado, mesmo assumindo que sejam vidas demasiadamente belas e, em muitos 

aspectos, patrocinadas, que podem até vir a gerar conflitos pessoais com quem assiste, é 

imprescindível atentar que principalmente no Brasil e especialmente com a atualização que 

trouxe os stories (aqueles mesmos que são deveras vezes utilizados como meio publicitário), 

parte de todo esse embelezamento das vidas apresentadas nas redes sociais caiu por terra, até 

por uma maioria de influencers se solidarizar com quem assiste percebendo que de fato aquilo 

que mostravam não era de tudo real e ainda que tenha se tornado um trabalho muitíssimo 

rentável ao campo publicitário, observaram que o que de fato vem gerando audiência fiel e, 

portanto, qualificada, era a identificação que suas vidas causavam nos espectadores. Sendo 

assim muitos usam dos stories para contar o “por trás” desses finais felizes que, muitas vezes, 

era dado pelo espectador como algo mágico. Assumindo agora de fato um caráter biográfico 

que trouxe ainda mais identificação, como é possível citar o caso de Rafael Uccman e ainda, o 

de Whindersson Nunes, contando ainda que este último antecede a vinda dos stories abordando 

fatos de sua biografia na íntegra em seu canal no YouTube, e é visto atualmente como um dos 

maiores fenômenos brasileiros da internet. Apesar do tom humorístico, ambos tratam de suas 



41 
 

histórias reais, relatando peripécias de seus relacionamentos pessoais e vivências em diferentes 

contextos.  

A categoria de “blogueiras fitness” foi citada como exemplificação para o texto de Sibilia 

(2016) e também se encaixa muito bem aqui por tratar-se de uma seção muito comum no cenário 

brasileiro, principalmente por estarmos vivendo essa era de enaltecimento do corpo físico e o 

fitness estar em alta. Em virtude de um cenário mais consciente, as blogueiras brasileiras nessa 

categoria, mesmo que mostrem seu atual sucesso, não escondem seu passado sombrio e nem 

“aqueles dias que não estamos muito bem”. Como exemplo podemos citar Natasha Villaschi, 

que contando com quase meio milhão de seguidores em sua conta no instagram, divulga sua 

história como ex-bulímica e anorexa com intuito de motivar mulheres com possíveis transtornos 

alimentares a se desvencilharem deles inspirando-as através de publicações apresentando seu 

atual estilo de vida e contando suas experiências das épocas de doente. E por mais que ainda 

escolham os melhores ângulos com o auxílio de luzes e optem por poses que enalteçam sua 

beleza, como neste seguimento, técnicas que enalteçam seus músculos e as façam aparentar 

mais magras, ainda assim narram suas próprias histórias de vida, seu dia a dia, talvez até 

escondendo alguns fatores desagradáveis que não cabem ser mostrados aos seguidores, mas em 

todo caso tratam-se de histórias que são realmente vivenciadas. 

Todos esses fragmentos de vida presentificada levam o selo do real, apesar dos 

evidentes artifícios que alicerçam as vidas performáticas de qualquer um, pois se 

depreendem da realidade mais epidérmica e visível de um determinado eu e 

reinvindicam uma suposta autenticidade. (SIBILIA, 2016, p. 282) 

 

Mas o que de fato cabe a este estudo a partir desses exemplos é mostrar que histórias de 

vida existem por trás desses personagens da vida real e que cada vez mais é perceptível que são 

esses relatos biográficos que demandam sucesso porque, como já dito, as pessoas buscam 

tutoriais de vida subentendidos na descontração das redes sociais. Não se trata mais de dar um 

final feliz, é imprescindível a esse espectador da geração atual que seja explicado o que houve 

para que os influenciadores pudessem alcançar essas vidas passíveis de influência, porque 

mesmo tratando-se de uma realidade romanceada ainda assim são fatos. Coisa que acontece, e 

acontece porque pessoas assim contam com histórias comuns com saídas/desfechos diferentes 

ou extraordinárias que contam com muitos espectadores, e “se aceitamos essa possibilidade 

podemos pensar que o investimento do relato em uma invenção biográfica também pode 

perturbar os limites entre a ficção e a vida” (AZEVEDO, 2007, p. 47), logo, tais histórias 

merecem ser contadas de forma inspiradora em rede nacional representando o novo conceito do 

heroico da dramaturgia, da vida e do sonho dos espectadores. 

O heroico, há algumas décadas, era dado como representação do intocável, inalcançável, 
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algo mágico, para poucos. Na telenovela essa característica era representada pela beleza 

estonteante, amores impossíveis que terminavam em finais felizes, meninas pobres e ingênuas 

que conquistavam a riqueza, entre outros clichês que davam ao folhetim a característica de 

dramalhão. Nada que seja impossível, mas que para a vida real contava com uma carga de 

dificuldade e sorte muito alta, porém, de toda forma eram narrativas que permitiam sonhar, o 

que era o bastante para as primeiras eras da novela. 

Na leitura de Telenovela, Consumo e Gênero, acompanhando Almeida em seu estudo de 

campo, não é raro perceber o quanto os personagens da telenovela tem influência sobre o estilo 

de vida dos espectadores. Por tratar-se de polos centralizadores da sociedade brasileira, São 

Paulo e Rio de Janeiro, onde são feitas a maioria das gravações, têm muito crédito sob todas as 

outras regiões do país, e por muito tempo foi através da telenovela que as tendências de moda, 

estilo de vida, militância e várias atualizações sociais chegavam a conhecimento do país como 

um todo, sendo sempre uma espécie de espelho medidor entre a modernidade e o que de fato 

acontecia, levando reflexões de situações de vida, mostrando novas possibilidades, aferindo 

esses estilos de vida aos personagens, o que lhes davam status de heróis, por realizarem ações 

intrínsecas as vontades dos próprios telespectadores, além de encorajá-los a realizarem tais 

ações, e como bem disse Campbell, “chegamos ao ponto no qual os mitos da criação passa a 

ceder lugar à lenda [...] os heróis tornaram-se cada vez menos fabulosos, até que, nos estágios 

finais das várias criações locais, a lenda se abre à luz comum cotidiana no tempo registrado.” 

(2007, p. 306). 

Com esta e outras afirmações dos estudiosos dos campos que contemplam os estudos 

acerca da narrativa, comunicação, consumidor e afins, e tendo em vista o cenário atual faz-se 

pertinente acreditar que a saturação da estilização dramática utilizada por longa data nos ensaios 

ficcionais alimentou o desejo por uma autenticidade que valorizasse as experiências vividas 

enaltecendo um Eu autoral que, podemos ter como exemplo tanto os relatos das redes sociais 

quanto as obras baseadas em fatos reais, independe de tratá-la em plataformas que exibam o 

real nu e cru ou de modo ficcionalizado, contanto que trabalhe com narrativas que promovam 

a autoconstrução dos espectadores. 

O que difere o comportamento do espectador das primeiras décadas da telenovela para os 

seguidores do instagram é que, não mais somente contentarem-se em vislumbrar o sucesso de 

alguém, eles querem saber de quem é esse sucesso, como se sucedeu e se é aplicável em sua 

vida de modo que, somente ser personagem fictício, ser um final feliz inventado, já não o serve, 

é preciso ser possível, palpável a sua realidade e ensinar-lhe como foi alcançado, para que, 

mesmo que ele não o faça, saiba que tal alternativa está dentre as suas possibilidades. 
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De acordo com Sibilia, “a ancoragem na vida real se torna irresistível, mesmo que tal vida 

seja absolutamente banal — ou melhor: pelo menos em certos casos, especialmente se ela for 

banal. Ou, com maior precisão ainda: sublinhando aquilo que toda vida tem de banal, comum 

e rasteiro” (2012, p. 29) especialmente porque para cada espectador, a vida ficcionalizada 

representa um ensaio, um teste para a própria vida. 

É neste contexto que as vendas de biografias aumentam em todo o planeta, dando 

conta desse crescente fascínio pelas vidas reais. Embora não sejam grandes vidas, de 

figuras ilustres ou exemplares: basta apenas que sejam reais, autênticas, realmente 

protagonizadas por um eu de verdade — ou, pelo menos, que assim pareçam. 

(SIBILIA, 2012, p. 29) 

 

É em relação a tal contexto que são denominados aqui como personagens da vida real, 

pois apesar de toda a credibilidade de veracidade que as redes sociais transmitem, muito trata-

se de uma certa carga de romance aplicada a vida real, sendo tudo muito belo até porque o que 

as redes sociais apresentam hoje são frutos de uma geração que viveu o folhetim. E não se trata 

de fazer da vida uma ficção apenas, não é mais o caso do fugir da realidade, tanto é que em uma 

maioria de casos de digitais influencers famosos é mostrado tanto a frente quanto o por trás das 

câmeras, logo, trata-se de equilibrar, deixar a realidade mais bela nas telas, apesar de todos os 

conflitos sociais existentes na sociedade para tornar a ficção mais inspiradora, alcançável. 

Literalmente uma retroalimentação de ambos os lados. 

Ao mesmo passo não basta saber viver por si só, é necessário aprender para transmitir. É 

o auge do mundo da fama. O momento em que todos e qualquer um podem ser “famosos” 

ficcionalizando aquilo que melhor tem conhecimento: a própria vida. Abusando de seu Ego em 

falar na primeira pessoa da mesma forma que pode investir essa autobiografia em alter egos de 

si próprio que fazem sentido na vida de vários espectadores e os inspiram. 

Não é como se a inspiração nunca estivesse estado nas tramas, mas o biográfico, que ao 

mesmo tempo que se trata da realidade de todos, é alguém qualquer um falando, trouxe uma 

confiança abundantemente mais veraz por não se tratar mais de personagens e sim de pessoas. 

Os relatos de experiência tornaram a internet fidedigna de uma credibilidade que era coisa de 

televisão, mas que por outro lado também não é coisa de noticiário, são as biografias 

romanceadas ou como gênero, o romance biográfico. 

 

3.2  Relatando experiências à moda folhetinesca: o que são as biografias 

romanceadas? 

 

O gênero é uma vertente do romance, surgido na literatura e muito comum por lá, 
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contudo, podemos notar que ele vem se tornando comum nas telas também. Não é apenas como 

o ser baseado em fatos reais, é adaptar um personagem de acordo com uma vida regada a 

detalhes fiéis a realidade lembrando sempre que não se trata de uma fabricação de novas 

personas, porque por trás disso existiram de fato quem realmente viveu aquela história, 

acrescentando-lhe a carga dramática digna de ser chamada de romance para que tenha o mesmo 

impacto em quantidade de quem viveu para quem verá, gerando identificação e por 

consequência, emoção e inspiração.  

Já não se pautam principalmente na aguçada observação empírica tendente a criar 

mundos plausíveis ou a conseguir que uma ficção seja verossímil, tal como ocorria 

nas descrições naturalistas dos romances do século XIX ou nos fluxos de consciência 

dos inícios do XX. Ao invés disso, promove-se uma intensificação e uma crescente 

valorização da própria experiência vivida, um impulso que se encontra nas bases da 

“virada subjetiva” que hoje se constata na produção de narrativas, sejam fictícias ou 

não. (SIBILIA, 2012, p. 24) 

 

As biografias romanceadas contam a vida através da subjetividade do romancista, ou seja, 

de acordo com Balogh (2002) podem ser tramas romanceadas na origem ou no roteiro, 

preenchendo as lacunas de uma vida não tão entusiasmante a nível de folhetim mas comum e 

cativante o bastante para que o público se reconheça nela, a base de um novo olhar do roteirista 

e romancista que aguce o imaginário do espectador a acompanhar o desfecho de tal história. 

Adentrando esse mérito, parece dizer que a vida real não é suficientemente empolgante, 

mas muito pelo contrário. Tratando-se de biografias romanceadas é necessário compreender a 

relevância desta ordem visto que o trabalho é em cima de um fato (ou mais) ocorrido realmente, 

sendo assim, não é passível de invenções; o real tem muito maior carga de complexidade 

quando é notado que se trata da vida de alguém, no entanto, como já dito, a necessidade do 

vislumbre acerca dos fatos para que o imaginário do espectador seja aguçado é condizente, pois 

o belo é naturalizado neste espectador desde sempre, logo, qualquer coisa menos que isso a ele 

será visto como notícia, o que, de tudo, não é tão inspirador se não narrado com os devidos 

artifícios para atrair a atenção do público. Ou seja, para que as biografias se encaixem ao modelo 

dramatúrgico televisivo é necessário romanceá-las.  

É pouco dito, mas refletindo melhor a cerca disso, podemos constatar que o romance 

também se encaixa como parte da base das narrativas vistas em meios audiovisuais nas redes 

sociais. Claro que não todas, mas as bem contadas que promovem esse tipo de enlace com o 

imaginário do sujeito espectador/seguidor se encaixam no gênero, porque são histórias que 

vivenciam dramas e conflitos, porém tratando-se de fatos, na maioria das vezes, pertencente a 

vida do próprio narrador que são contadas de maneira atrativa e envolvente: biografias 

romanceadas. E de fato é pertinente afirmar o sucesso do gênero sobre geração de espectadores 
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da atualidade. Não fosse isso, os stories de todos teriam bastante visualizações e ainda, pessoas 

comuns não se tornariam grandemente reconhecidas nas redes apenas por contarem causos de 

suas vidas.  

Concordando então que o que afere sucesso a essas narrativas além do fato de serem 

histórias cotidianas que promovem identificação no público, é o modo como são contadas, 

concluímos que sim, tais histórias são passíveis de adaptação para o formato televisivo, com 

eficácia comprovada, tendo em vista o sucesso de Bibi Perigosa (Juliana Paes) não 

exclusivamente em A força do querer (Globo, 2017). 

Tanto a atriz Juliana Paes, quanto a personalidade inspiradora Fabiana Escobar ficaram 

demasiadamente reconhecidas pela personagem Bibi. Além do sucesso de toda a narrativa, a 

personagem, apesar de muitíssimo imperfeita se comparada as tradicionais heroínas do 

folhetim, conquistou o público por fazer jus a personalidade brasileira em vários aspectos. Toda 

essa imperfeição, a personalidade excêntrica característica por não aturar desaforos e a beleza 

dotada de curvas representa fielmente Fabiana Escobar, moradora da Rocinha no Rio de 

Janeiro, mãe, mulher que gosta de estar sempre bem vestida de modo a representar toda a sua 

feminilidade e sensualidade, que gosta de dançar e se exibir, traços todos característicos do 

estereótipo de mulher brasileira, aliado a uma história inspiradora de superação, marcada pelo 

crime, mas, ainda assim, triunfante, continuando sua história de uma maneira não mais criminal. 

Realmente já muito parecida com coisa de novela e que não se atém apenas a vida de Fabiana, 

mas que gerou assimilação pontualmente com a história de outras tantas brasileiras. Em 

entrevista para esta pesquisa, quando indagada a respeito do porquê do sucesso da novela em 

sua opinião, Fabiana Escobar diz que “acho que foi por contar algo que muitas e muitas pessoas 

passam. Houve uma identificação instantânea. E por envolver muito a parte emocional 

[romanceada], mexe muito com as pessoas” (Fabiana Escobar – informação verbal, grifo 

nosso14). 

Diferentemente, encontra-se Maria da Paz personagem também representada por Juliana 

Paes na novela atualmente no ar em horário nobre A dona do pedaço (Globo, 2019), que é vista 

pelos espectadores apenas como uma das tantas personagens que já passaram pelas telas da 

Rede Globo por ter atitudes totalmente divergentes das esperadas de uma típica brasileira 

quando trata-se das relações amorosas, de alguém real, de acordo com o público. Por outro lado, 

em relação aos esforços de trabalho, o público vem se identificando com a personagem tendo 

em vista que por este âmbito também se trata de uma história real. Isso é notório se analisarmos 

 
14 Entrevista com Fabiana Escobar consentida exclusivamente para esta pesquisa em outubro de 2019. 
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as redes sociais, que além de serem palco para histórias é onde os espectadores depositam suas 

opiniões. 

A personagem protagonista desta nova novela das nove não conseguiu o encanto do 

público mesmo depois de atendidos os seus pedidos, porque não se trata de repetir as mesmas 

ações e atitudes, trata-se de entregar um personagem que gere identificação e seja passível de 

inspiração. Mas em todo o caso, Bibi como personagem memorável, foi muito associada a nova 

personagem nas redes sociais, mostrando a representatividade da personagem e a lembrança 

que deixou nos espectadores. E ainda assim é perceptível que as expectativas não foram 

atendidas com a reviravolta da personagem de Maria da Paz, justamente porque, como dito, a 

personagem não tem a mesma representatividade para o público no que diz respeito a 

relacionamentos, que ainda é um assunto muito adorado pelo público para estar nas telenovelas. 

Fonte: perfil da rede social instagram @resumodasnovelason (perfil público)15.  

Além de serem palco em primeira mão destas histórias biográficas, as redes sociais 

também respaldam o espectador, porque atualmente todas as respostas do público em relação 

as novelas assistidas estará em pauta nas redes sociais como é perceptível, e ainda trabalhando-

a como uma ferramenta de dupla funcionalidade, essas respostas também podem ser úteis para 

que toda a equipe de produção se adeque ao que o público vá recomendando. A personagem de 

Maria da Paz, mesmo também tendo laços com a realidade no que tange a área profissional da 

 
15 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B0SG3UbnllG/?utm_source=ig_web_copy_link  Acesso em: 18 

set. 2019. 

Figura 5 – Espectadores pedem a volta de Bibi. 
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vida, não conquistou o público de modo assertivo tendo em vista que suas relações amorosas 

nas telas não condiziam com o que o público gostaria, o que transpareceu nas redes sociais 

como manifesto do público e determinou uma reviravolta da personagem, que mesmo que ainda 

não certeiramente assertiva, impactou os espectadores. 

Fonte: perfil da rede social instagram @posteireal (perfil público)16.  

O que o espectador espera atualmente das narrativas é ver se realizar nas ações dos 

personagens os seus desejos mais intrínsecos, coisas que passam pelo seu imaginário fazer se 

estivessem no lugar da personagem. Mas esse traço que leva o espectador a se nutrir do real não 

se atem apenas a atualidade. É um fato que neste momento esse interesse vem sendo aguçado 

no entanto, o romance biografico sempre esteve em meio as artes, como o projeto da diretora 

argentina Vivi Tellas – o teatro Biodramas que tinha como proposta compreender a relação do 

real com as representações artísticas através da transformação de histórias da vida real em 

dramas para representação a escolha de alguns diretores de teatro. 

A novela A força do querer, a qual nos servirá de análise, também não foi a primeira da 

teledramaturgia a romancear uma biografia. É um fato que, com certeza, ela foi a mais fiel a 

realidade principalmente em relação a nomenclatura dos personagens, e que foi a narrativa 

pioneira a ser adaptada da versão virtual, que já apontava sucesso e grande conhecimento da 

população, para a telenovela, no entanto, nos anos 2000 já viam-se resquícios dessas biografias 

pairando as produções globais, e não parou por ai. Como já mencionado acima na seção 

 
16 Disponível em: https://www.instagram.com/p/B1Xay9MhQ2s/?utm_source=ig_web_copy_link Acesso em: 26 

set. 2019. 

Figura 6 - A nova personagem não tem representatividade. 



48 
 

anterior, a não-ficção vem adentrando cada vez mais as telas, conquistando através da 

intimidade um lugar que era ocupado quase que inteiramente pelo ficcional. 

 

3.3 Ele testa e eu replico: como a vida na tela promove inspiração?  

 

Apesar de Paula Sibilia (2016) se firmar em teses que caracterizam o consumidor atual 

para dizer que já não era mais cabível “à ficção recorrer ao real para se contagiar do seu peso” 

(p. 250) de modo que, por exemplo a TV, pudesse fazer uso de tais técnicas para se sobressair, 

é importante destacar que durante todos os capítulos da obra O show do Eu: A intimidade como 

espetáculo, a autora mantém a alusão de credibilidade deste método – levar as vidas reais para 

a ficção. Sibilia defende que “numa época como a atual, tão arrasada pelas incertezas como 

fascinada pelos simulacros e pela espetacularização de tudo quanto é, noções outrora mais 

sólidas como realidade e verdade foram seriamente estremecidas” (2016, p. 250) e apesar de 

concordar que de fato tais noções tenham sido estremecidas, é essa carga de incertezas e o 

fascínio pelas representações de si próprios nas telas pode ser a motivação do espectador atual 

para assistir. De modo, como dito, que essas vivências pessoais e as biografias deste eu qualquer 

um, possam apresentar desfechos possíveis as suas incertezas por intermédio de representações 

cotidianas em telas coletivas. Assim como até mesmo outras de suas citações podem provar: 

Costuma-se dizer que Karl Marx confessou ter aprendido mais sobre a sociedade 

francesa da primeira metade do século XIX nos romances de Balzac que nos tratados 

políticos e sociológicos referidos ao mesmo período. O autor alemão aludia, 

provavelmente, àquela “realidade mais fundamental” mencionada por Ernst Fischer, 

ou seja, esse terreno que fornece espessura e sentido ao real, para cujo acesso somente 

a ficção poderia nos abrir as portas. (SIBILIA, 2016, p. 278 – 279) 

 

Todavia, é compreensível o ponto de vista da autora e justificável quando diz que “é esse 

real ameaçado que precisa adquirir consistência desesperadamente” (SIBILIA, p. 287, 2016) 

mesmo em tempos de tamanho vislumbre da realidade tendo em vista a fragilidade desse eu 

atual. Sendo assim, é possível interpretar que quando diz que já não cabe a ficção recorrer ao 

real é porque de fato, já não basta que, como dito, a ficção se assemelhe ao real. A exibição da 

beleza cotidiana está demasiadamente intrínseca ao entretenimento assistido de modo a não 

deixar depositar atenção nenhuma a qualquer coisa que lhe pareça “falsa” perante a realidade; 

que não lhe seja fidedigna de uma inspiração aplicável. “Após o desvanecimento da noção 

moderna de identidade, que já não pode mais manter a ilusão de ser fixa e estável, a 

subjetividade contemporânea ouviu ranger quase todas as pilastras que costumavam sustenta-

las” (SIBILIA, 2016, p. 286). 

Concluindo então que a realidade vivenciada precisa adquirir certo encorpo, que na 
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atualidade isso se dá pela audiência de exemplos e que “a linguagem altamente codificada da 

mídia oferece ferramentas eficazes para ficcionalizar a “desrealizada” vida cotidiana” 

(SIBILIA, 2016, p. 287), e credível que recorrer ao real por intermédio dos relatos biográficos 

ainda promova sentido para desmistificar o que muitos afirmam ser o fim da televisão como 

entretenimento de hora marcada, e ainda, poder viver uma novíssima fase da telenovela, 

entendendo o ato de ficcionalizar não como o comumente visto ato de “embelezar” a vida real 

e nem menos ainda tentar torná-la semelhante a ficção ou “como coisa de novela”, longe disso, 

e sim levar tais histórias para um âmbito o qual o público as almeja, com o devido aparato para 

serem exibidas a todos esses eu’s e qualquer uns de modo a assumir esse sucesso e ascender 

um meio e um formato que têm total condição de assumir uma nova forma de entretenimento 

como a tal. 

Desta forma, o que interessa a esta pesquisa é justamente atestar a viabilidade de levar as 

histórias biográficas para a ficção, conduzindo o mesmo esquema de amostra de experiência 

usado pelas redes sociais na telenovela, frisando a contiguidade do gênero como tal mas de 

modo a atender as expectativas de um público que busca por exemplos de vida aplicáveis a seu 

cotidiano sem perder a alusão de que tudo findará bem. 

Trata-se de uma ambivalência, uma ambiguidade do querer. Enquanto a vida torna-se 

arte, à busca pela autenticidade do real aumenta, principalmente com o consumo intimista, 

observando outras realidades, tonando o cotidiano um espetáculo justamente por ser tão comum 

a todos. Trata-se de ego, o ser humano vive em função de si próprio e construiu tudo o que nos 

cerca com intuito de facilitar isso, e quanto mais souber do como se faz para a vida plena, 

melhor. Por isso, nada melhor do que observar, absorver exemplos, tirar conclusões que possam 

ser executadas. 

Quando mais a vida cotidiana é ficcionalizada e estetizada com recursos midiáticos, 

mais avidamente se procura uma experiência autêntica, verdadeira, não encenada. 

Busca-se o realmente real — ou, pelo menos, algo que assim pareça. Uma das 

manifestações dessa fome de veracidade na cultura contemporânea é o anseio por 

consumir lampejos da intimidade alheia. (SIBILIA, 2012, p. 22) 

 

É um fato. A busca pelo real é crescente, tem como demanda quase que exclusiva das 

redes sociais e o formato da telenovela vem decaindo com suas produções hiperficcionais, em 

exceção de algumas tramas, como já foi citado, que retrataram a vida de brasileiros num geral 

ou que trouxeram casos fidedignos a realidade para serem abordados na ficção que se 

sobressaíram em audiência nesses últimos tempos em que a TV oferece cada vez mais do 

mesmo, enquanto as mídias online usam do próprio público para se fazer, usando assim então, 

meios autorais de entretenimento. E crescendo. 
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Também é fato que “a própria vida tende a se ficcionalizar recorrendo aos códigos 

midiáticos, especialmente aos recursos dramáticos da mídia audiovisuais, nos quais fomos 

persistentemente alfabetizados ao longo das últimas décadas” (SIBILIA, 2012, p.23) tendo em 

vista ainda, a corrida pela fama; objeto de desejo de uma boa parte das pessoas. 

Tendo em vista a grande alta dos relatos de experiência, como já dito, e ainda, associando 

a como todos os influenciadores, sejam eles galãs da telenovela ou ambientados em suas 

próprias realidades no cenário virtual, usam deste termo de denominação justamente pela 

influência que adquiriram sobre o espectador propriamente em virtude das histórias que 

divulgam e o modo como lidam com as tais, tendo uma audiência com intuito sim de imitar, 

não só a arte, mas o modo como a vida a tornou. Não fosse isso, não teríamos os publiposts e 

esta vasta gama de influenciadores que têm o perfil pessoal, blog e afins no instagram como 

fonte de renda. Sibilia (2016) ainda traz em seu texto um bom exemplo que afirma com 

propriedade de fala sobre essa exposição ser algo inspirador, através de Sophie Calle, que como 

a autora classifica, é pioneira no que diz respeito a exposição autobiográfica e diz “através da 

minha vida, de meus sofrimentos e meus fracassos, as pessoas enxergam sua própria vida 

refletida” (CALLE apud SIBILIA, 2016, p. 266). 

Trazendo à tona essas personalidades/personagens inspiradoras adentramos ao aspecto 

que corresponde as heroínas, como denomina Anna Maria Balogh (2002), são as que 

comumente acompanhamos, por exemplo, nas personagens da atriz Thalía, com suas “Marias” 

mexicanas como Maria do Bairro (Televisa, 1995), Marimar (Televisa, 1994), Maria Mercedes 

(Televisa, 1992), entre tantas outras interpretadas não só por esta atriz como por outras tantas 

incluindo as brasileiras, tratando-se de um fator pioneiro da telenovela, e não somente no Brasil, 

de personagens femininas que conseguem se sobressair apesar do desfavor da sociedade contra 

elas, o que sempre faz com que se tornem protagonistas marcantes para o público que também 

almeja tais acontecimentos para sua vida, tratando-se de um pensamento um tanto quanto 

machista que assola as telespectadoras tendo em mente que parte desta ascensão social que 

promove estas protagonistas gira em torno de encontrarem o amor de suas vidas; em sua 

maioria, homens com alto poder aquisitivo, o que ao mesmo tempo que pode representar uma 

ascensão feminina inspiradora, continua representando um machismo subliminar de que para 

que a ascensão feminina ocorra é necessário ter ao lado um homem rico, rebaixando o poder de 

conquista feminino e ainda, construindo falsas referências de poder a mulher no imaginário da 

maior concentração de público da telenovela que é o feminino. 

Felizmente, tais concepções vem pouco a pouco ganhando nova forma nas tramas atuais, 

trazendo imagens de uma verdadeira ascensão feminina, o que o estudo de caso de A Força do 
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Querer (Globo, 2017) também nos dá base visto que a protagonista a qual será analisada 

promove sua ascensão social justamente em uma fase onde se encontra solteira. Não é possível 

negar que o final de sua trama ainda obteve fortes indícios que ela reataria com seu galã inicial 

que ainda assim representa o padrão masculino de poder aquisitivo alto e com uma bela 

aparência, ao menos a ordem de ascensão da protagonista foi modificada dando vazão a seus 

esforços pessoais realmente em primeiro lugar. Podemos ainda colocar em discussão este fato, 

em que a protagonista ainda sim encerra sua narrativa fazendo menção de ter a aprovação deste 

amor, sendo este o exemplo de perfeição amorosa desde a instituição do gênero, promovendo 

a questão da necessidade de tal estratégia ainda hoje para que as narrativas sejam finalizadas de 

maneira assertiva, perguntando-se se ainda trata-se de um desejo inerente a parcela de 

espectadores de gênero feminino encontrar isto, não somente nas tramas como também em suas 

próprias realidades, em virtude de descobrir se tal estratégia ainda se faz consolidada para os 

roteiros futuros mesmo na sociedade de militância feminina atual, visto que, por mais que a 

sociedade esteja em processo de evolução, não tem pertinência se instaurar de vez um novo 

padrão sem a certeza de audiência, por isso ainda é demasiadamente importante esta fase da 

análise no estudo de caso observando a coerência deste inicial, mesmo que raso, novo padrão 

na teledramaturgia em que uma protagonista conclui sua trama de forma notável em relação a 

sua ascensão pessoal e que conquistou isso estando solteira e sem nenhuma interferência 

masculina que pudesse justificar esta ascensão. 

Colocando ainda em pauta a relação do que se vê com o que se vive e posta, Sibilia (2012) 

diz ainda que “o paradoxo do realismo clássico consistia em inventar ficções que parecessem 

realidades, lançando mão de todos os recursos de verossimilhança imagináveis, hoje assistimos 

a outra versão desse aparente contrassenso: uma ânsia por inventar realidades que pareçam 

ficções”, e é possível afirmar que ainda se trata de inventar ficções que se pareçam com a 

realidade, e não parando por aqui, ficções com alto grau de fidelidade a realidade, em virtude 

de toda a “sede de realidade” (2009) que a própria autora cita em uma obra antecessora. E 

levando a discussão ainda mais adiante, atualmente é possível substituir esta visão de “invenção 

da realidade”, pela romantização dos relatos biográficos, o que muito se difere se colocado em 

tese duas observações controvérsias, mas pontuais para este estudo: a sede do real e a sede pela 

fama, o que, juntas, não significa que ficção e realidade estejam trocando de lugar, mas que 

uma se serve da outra sem detrimento de seus princípios básicos. 

Tendo em vista que a técnica como um todo se trata de um novo modelo de adaptação, é 

imprescindível trazer alguns pensamentos a respeito, e para começar, é possível transmitir uma 

ideia que resume o sentido da adaptação no contexto em que tratamos aqui que “naturalmente, 
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quando uma história particular é capaz de cativar a atenção e a afeição do público, ela é 

continuamente “imitada”, ou seja, recontada, re-mediada, apropriada, adaptada, estendida, 

reinventada e referenciada, para além dos limites do enunciado material” (MARTINS, SOUSA, 

ZAGALO, 2012, p. 168), ou seja, as histórias passíveis de propagação, como é proposto, são 

histórias que inspiram tanto a arte, como a vida, como foi dito. 

Partindo deste princípio e aliando a análise aqui promovida, Hutcheon (2013) aborda em 

seu texto que a fidelidade a história original não determina toda a importância a legitimidade 

da adaptação, dizendo ainda que como obra de derivação, é uma obra própria passível de 

alterações, e que existem alguns outros princípios que embasam uma boa análise sobre 

adaptações. Nesta pesquisa, ao contrário, é dado muita importância a fidelidade a realidade 

tendo em vista que é necessário identificar o relato biográfico em essência mesmo na adaptação, 

além de ser o denominador comum entre o original e a adaptação, mas os outros três eixos de 

análise em uma adaptação de acordo com Hutcheon também são lembrados na análise de Bibi 

Perigosa, tratando-se do processo de recepção que responde ao engajamento com a história, o 

processo de criação (romancear) e ainda o processo de transposição da mesma história de uma 

mídia para a outra, no caso, das redes sociais para a televisão. 

Sendo assim, é visível que estes conceitos ao que se refere a adaptação são aplicados no 

caso, além de ser de comum acordo que a narração de biografias, sejam elas típicas e comuns 

ou extraordinárias, é bastante presente nas telas com muita pluralidade de conteúdo e de 

interesses, e tal fato é indiscutível. Este fator foi muito debatido por Sibilia com maestria em 

suas obras, o que, com certeza, é um excelente ponto de partida ao investigar como os interesses 

do consumidor, assíduo de ficção televisiva, se modificou em decorrência de todas as 

tecnologias advindas já comentadas anteriormente, para aderir a esse apetite pelas vidas alheias 

espetacularizadas. No entanto, em decorrência destas análises de preferências sempre 

separando o espectador de televisão do internauta, faz parecer que eles se diferem, enquanto, 

de acordo com os dizeres tecnológicos na atualidade, tudo está conectado, o que faz pensar que 

possivelmente o telespectador que assiste a novela das oito também tenha uma conta no 

instagram, por exemplo. 

Por isso, é algo a se pensar, quando dizer que estes interesses atuais recaem apenas sobre 

o usuário das redes sociais e portanto tal estratégia, de contar histórias verossímeis, só caiba as 

novas tecnologias, enquanto a audiência televisiva cai tendo o mesmo público mas delegando-

lhe entretenimento que não se encaixa as suas preferências como espectador de entretenimento 

geral, independentemente do meio.  

Embora McLuhan (1964, p. 23) afirme que o meio é a mensagem colocando-a como 
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controladora das associações humanas, não podemos excluir a ideia de Hall (2009) de que o 

ambiente afere a interpretação/decodificação da tal e ainda o alto poder de escolha de que o 

consumidor atual se serve, logo, ainda se faz pertinente a estratégia de levar as biografias para 

as maiores telas, Fabiana Escobar, que teve a certeza disso tão de perto, quando indagada sobre 

a possibilidade de mais outras histórias biográficas tornarem-se tramas de novela, confirmou-

nos isso dizendo: “Sim. Na verdade, toda ficção é inspirada em pessoas, fatos, vivências 

observadas pelo escritor. A possibilidade de adaptar obras biográficas pra ficção, na novela é 

sim muito fácil de acontecer” (Informação verbal17). 

 

  

 
17 Entrevista com Fabiana Escobar consentida exclusivamente para esta pesquisa em outubro de 2019. 
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4 A BIOGRAFIA ROMANCEADA PARA A NOVELA A FORÇA DO QUERER. 

 

O caso agora é colocar a história em ação. Em uma entrevista conjunta para o fantástico 

em que, tanto Fabiana Escobar (a vida real) quanto Juliana Paes sua intérprete (a ficção), 

relataram que a importância da exibição daquele caso era por poder transmitir uma mensagem 

palpável, que pudesse orientar quem passava por uma situação semelhante com familiares que 

se envolvem no crime, guiando para uma saída, e também alertar em quaisquer situações, as 

possíveis novas vítimas de um amor sem limites, não atendo-se tanto as fatos insólitos que foi 

a vida de Fabiana no geral, mas as suas ações e seus sentimentos que podem ser comuns a 

qualquer ser humano e que foram muito bem transmitidas pela personagem. Em entrevista ao 

Globo repórter, Juliana Paes ainda diz: “A Bibi é uma mulher de emoções tão contraditórias 

que você fala assim: gente, não existe uma pessoa assim. É uma montanha russa de emoções, é 

uma esquizofrênica? Não! É uma mulher da vida real.” (Informação verbal – Globo Repórter18). 

A novela de Glória Perez exibida pela Rede Globo no ano de 2017 é uma produção 

brasileira com direção geral por Pedro Vasconcelos e conta com 172 capítulos que foram 

exibidos em rede nacional de 03 de abril de 2017 à 21 de outubro de 2017, disponíveis 

atualmente para os assinantes da plataforma digital da Rede Globo – Globo Play. A trama 

principal da telenovela é a estória de Bibi Perigosa e história de Fabiana Escobar, autora do 

livro Perigosa publicado pela editora Novo Século também em 2017 que embasou a novela por 

se tratar de uma obra autobiográfica. Ambas as tramas são ambientadas na favela, no alto do 

morro e trabalham temas como o envolvimento com o tráfico de drogas, amor sem limites e 

traição.  

As tramas paralelas a essa principal na novela também se atém a casos semelhantes as 

histórias típicas do Brasil, dentre estes, tanto temas da cultura popular, levando para o horário 

nobre, por exemplo, o sereísmo, característico da região norte do país, quanto a respeito de 

questões sociais de discussão necessária no cenário que o país enfrentava e ainda se encontra, 

a respeito de transexualidade e vícios de jogo, também muito comum no cenário brasileiro e 

pouco falado até então. 

Como bem disse Sergio Chapelin, apresentador desta edição do Globo Repórter dedicada 

a esta novela, a trama contou com “uma história que mergulhou na vida brasileira. Poucas vezes 

realidade e ficção estiveram tão próximas” (informação verbal)19. A realidade de Fabiana 

 
18 Dizeres de Juliana Paes, intérprete de Bibi Perigosa, a repórter do Globo Repórter de exibição em 20/10/2017. 
19 Dizeres de Sergio Chapelin a respeito de A força do querer na abertura do programa Globo Repórter do dia 20 

de outubro de 2017, logo após a exibição do último capítulo da telenovela em questão. 



55 
 

Escobar pouco se difere da sua representação da dramaturgia, também muito conhecida como 

Bibi Perigosa, a moradora da rocinha conheceu pessoalmente Glória Perez por volta de 2011. 

A Glória estava fazendo pesquisas para 'Salve Jorge' [2012] quando encontrou meu 

blog. Ela compartilhou que era interessante, alguém fez um print e me mandou. Eu 

agradeci, comecei a segui-la e ela fez o mesmo. Foi assim que começamos a trocar 

ideias sobre o dia a dia na comunidade. Depois de um tempo, ela me falou para 

publicar o conteúdo do blog, que isso seria bem legal, e disse que iria escrever uma 

produção sobre esse tema. (ESCOBAR, Fabiana. Entrevista ao site VIX.) 

 

Assim surge A força do querer, a primeira telenovela a retratar na ficção uma biografia 

previamente narrada em uma rede social, sendo também, a trama biográfica com maior riqueza 

de detalhes da história real na história da telenovela brasileira. A força do querer foi um caso 

único porque partiu de uma vida real, carregada de detalhes muito instigantes e talvez até 

comprometedores, que foi consentida para ficção e que já era muito conhecida por grande parte 

do público e já com grande sucesso, além de tratar-se de uma inspiração viva que já contava 

com uma legião de fãs. A vida de Fabiana foi minuciosamente narrada em seu blog que 

posteriormente tornou-se livro, a autobiografia chamada Perigosa foi lançada em 2013 e foi 

norteadora da escrita da novela; posteriormente, em 2017 foi publicada. Nela, a autora conta 

como o seu amor juvenil tornou-se parte de um crime e como ela, uma adolescente de classe 

média, estudante de Serviço social na UFRJ tornou-se a baronesa do pó, como era conhecida 

na favela e nas manchetes de jornal. 

Neste estudo, a vida real interessa tanto quanto o objeto de pesquisa por estarem um 

intrínseco ao outro, partindo do princípio de que a análise se dará com intuito de descobrir se A 

força do querer tratou-se, de fato, de uma biografia romanceada, se mesmo após ficcionalizada 

a narrativa ainda manteve o seu caráter biográfico e se obteve repercussão positiva em virtude 

disso, ou seja, se seu sucesso foi por sua proximidade com a realidade e se é viável que outras 

produções de telenovela assumam esse caráter compreendendo como essa adaptação se deu, 

com intuito elevar o status do formato em questão e da Televisão como meio nesta era de 

ascensão do relato e do online, suprimindo a decadência do que foi o maior meio de massa, 

tornando meios de mais experiência e os mais atuais coparticipativos.  

 

4.1 Plano de análise 

 

Partindo do princípio de que é promovida neste estudo a análise de um caso muito 

particular, a metodologia utilizada é o estudo de caso, porém embasado nos estudos 

narratológicos, visto que tratamos do vislumbre de uma narrativa nas duas vertentes em que a 

narratologia se aplica: relação de ficção e não-ficção. De toda forma, o objeto de estudo 
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compreende ambas as metodologias, não esquecendo ainda da pesquisa bibliográfica que 

embasa a pesquisa até então, sendo ele um recorte específico dentro de A força do querer 

atendo-se apenas a narrativa principal de um único personagem: Bibi Perigosa, especialmente 

porque a análise é feita de acordo com o desfecho de sua própria biografia, não como 

personagem, mas como pessoa. 

 Mesmo tendo em vista que as tramas secundárias de uma telenovela estão ligadas de 

alguma maneira a trama principal e que mesmo numa autobiografia existem outros personagens 

além do autor, o recorte de pesquisa foi definido a partir de quem conta, reafirmando a 

pessoalidade da biografia e lembrando que, já que a narrativa da telenovela foi 

construída/adaptada a partir de uma autobiografia é evidente que o ponto de vista sob o qual a 

novela foi adaptada, mesmo por intermédio de um outro redator (o da novela), ainda se atem ao 

lugar de fala de quem vivenciou e relatou os fatos, caso contrário seria apenas mais uma ficção 

inventada, e o diferencial desta trama é ter sido levantada a partir de uma realidade imutável – 

ter construído um romance encima de uma biografia. 

De toda forma, o plano de análise consiste em compreender em que medida a narrativa 

biográfica após ser ficcionalizada ainda consiste em uma biografia, percebendo como o estudo 

desse caso pode vir a dar vasão a outros casos futuros, ou seja, perceber como essa adaptação 

se deu sem perder sua essência de relato biográfico que tanto é ansiado hoje pelo público e é 

exibido com êxito em vários formatos, compreendendo em que medida um relato de experiência 

precisa ser fidedigno para que o público mantenha seu interesse, considerando ainda como o 

romance se insere posteriormente em um fato dando-lhe as características dignas de uma 

exibição teledramatúrgica e ainda, em horário nobre. 

Para tanto, para que a proposta seja viabilizada é imprescindível perceber as técnicas 

utilizadas para a adaptação do relato para a telenovela, pensando em respeitar a fidelidade ao 

relato biográfico lembrando que se trata da vida de uma pessoa, logo, qualquer mutação pode 

vir a inferir-lhe prejuízos de alguma maneira, pensando também em como manter a audiência 

em torno de uma história “banal”, onde não há fantasias e ainda assim há a necessidade de um 

plot-twist envolvente, e como embasar personagens que realmente existem de modo a retratar 

fielmente não uma semelhança a cultura ou localidade, mas sim rigorosamente o temperamento, 

emoções e ações de uma pessoa em específico. 

Tratando-se de uma adaptação, é interessante lembrar aqui a sua definição para que 

possamos analisá-la como tal, destacando a visão de Hutcheon sobre como a adaptação se dá 

pelo adaptador. Na adaptação as histórias são contadas a maneira do adaptador/romancista, 

portanto, adaptação é imbuída de seleções prévias, podem transmitir interpretações e serem 
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ampliadas ou reduzidas em alguma ordem, mas o que as define de fato é que “são histórias 

tomadas de outros lugares, e não inteiramente inventadas.” (HUTCHEON, 2011, p.24). Com 

base neste preceito e nos outros abordados na revisão teórica é possível dar início a análise. 

 

4.2 Continua sendo biografia após a ficcionalização?  

 

A primeira exibição de Bibi no primeiro capítulo demonstra de início, toda a sua 

intensidade quanto ao que acredita ser o amor, e que pouco se difere de sua biografia se 

analisarmos de modo a entender as subjetividades de ambas as autoras, sendo que, a biografia 

descreveu o que de fato ocorreu e como, no entanto na telenovela Glória Perez optou por uma 

Bibi mais madura, mas que ainda sim trazia todos os traços da infantilidade daquela que de fato 

apaixonou-se por um traficante e a intensidade daquela que ficou ao lado do marido mesmo 

com todos os perigos. De toda forma, o que vale ressaltar é a apresentação da essência da 

personagem, mostrando o ponto chave de toda a trama que trazia um amor inconsequente por 

alguém com uma visão de amor demasiadamente enérgica quanto aos sentimentos e sensações, 

muito característico de um amor adolescente de fato como biograficamente narrado no início, 

mas a situação foi recorrente mais adiante e toda essa excentricidade ainda era notável. Em todo 

caso, a trama trouxe uma Bibi de 20 e poucos anos de idade, acadêmica de direito, mas que 

ansiava por um amor cheio de emoções; em ficções dizia-se como coisa de novela, mas para 

realidade se deu em uma vida criminosa. 

Na novela, as primeiras cenas da protagonista em questão a apresentam uma mulher 

adulta com uma visão fantasiosa do amor, o que destoa da realidade apenas pela idade das 

personagens, tendo em vista que Fabiana Escobar narra sua vida a partir de seus 12 anos em 

sua publicação, mas em todo caso se faz pertinente porque a novela faz menção principalmente 

ao segundo relacionamento de Fabiana Escobar, que foi representado na novela como sendo 

apenas um, até porque, como a própria Fabiana disse em entrevista, “ficaria confuso falar do 

Nem. Teria que ser duas novelas” (Informação verbal20), e em virtude disso, também ao 

contrário de Fabiana, a personagem conta com uma introdução tardia na vida do crime, mesmo 

que ainda no primeiro capítulo a personagem já se encontre casada com seu companheiro 

criminoso. 

Caio (Rodrigo Lombardi) é o personagem par perfeito, galã de Bibi, o qual namorara 

antes de se envolver com o mundo do crime. Na biografia, Fabiana também teve um amor 

 
20 Entrevista com Fabiana Escobar consentida exclusivamente para esta pesquisa em outubro de 2019. 
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antecessor, no entanto este também era traficante, e foi com quem iniciou sua vida como 

“primeira-dama do morro”. Nem, foi morto posteriormente, diferentemente da trama, onde Caio 

permaneceu até o fim contando com uma trajetória totalmente avessa ao crime, atuando como 

advogado. No entanto, não nos atendo apenas a narrativa neste momento, talvez caiba destacar 

que é provável que Glória Perez tenha feito algumas assimilações destes dois componentes das 

histórias visto que Fabiana narra: “tínhamos um Kadet azul-piscina lindo, novinho” 

(ESCOBAR, 2017, p.31) que por coincidência (ou muito provavelmente não) foi o carro 

utilizado por Caio no primeiro capítulo de A força do querer, divergindo-se apenas na cor. Este 

adendo é colocado para apresentar a relevância de todos os elementos da direção de arte em 

cena para a reconstrução da biografia mesmo que um tanto quanto modificada, mesmo assim, 

não nos desviemos do foco principal que é a comparabilidade das narrativas. 

Fonte: A Força do Querer, capítulo 01 – Rede Globo.21 

Indo um pouco de encontro ao contexto biográfico, é notável que a vida no mundo do 

crime de Fabiana foi dividida em dois momentos na vida real, e como Bibi (personagem) não 

possui uma história antecessora no crime, é possível constatar que a novela retratou apenas seu 

caso de vida mais conhecido, que seria com o Barão do pó, no entanto várias mesclas com seu 

primeiro affair foram feitas de acordo com teor das histórias narradas. Deste modo, percebemos 

que vida e arte se encontram ainda no primeiro capítulo da novela e por volta da página 40 na 

autobiografia, quando Fabiana assume seu romance com Saulo e Bibi com Rubinho (Emílio 

 
21 Exibido em 03/04/2017. Disponível para assinantes em: https://globoplay.globo.com/v/5775088/programa/  

Figura 7 - Elementos de recomposição narrativa: o mesmo Kadet. 
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Dantas), em ambos os casos, pelo menos aparentemente, todos em questão estavam 

determinados a trabalhar. No caso real, isso ocorria por estarem tentando o possível para deixar 

o envolvimento com o crime porque tiveram seu primeiro filho Celso, na ficção filho único – 

Dedé (João Bravo). A partir deste momento na biografia identificamos o início da narrativa da 

novela. 

Na novela, os anos se passam, Bibi está com Rubinho, tem um filho e é perceptível que 

“a vida estava relativamente tranquila e organizada” (ESCOBAR, 2017, p.46). Ainda no 

segundo capítulo já é apresentado ao público em que passo se encontrava a vida da protagonista 

– “nossos objetivos profissionais estavam por um “fio de cabelo” pra se concretizarem” 

(ESCOBAR, 2017, p.46), ambos haviam deixado suas faculdades a pouco de se formarem pelas 

adversidades cotidianas, tanto na ficção quanto na vida. De serviço social para direito e de 

matemática para química, foram as “mudanças de curso” que os personagens sofreram em 

relação as personas que interpretavam, tudo muito válido para compor a romantização do 

enredo, pensando como alguém tão próximo da justiça pode também estar bem ao lado do 

crime.  

E foi em busca de “conseguir um padrão de vida melhor” (ESCOBAR, 2017, p.46) que o 

plot-twist ocorreu. Na trama, essa fase também é bem demarcada nas tantas conversas de 

Rubinho e Bibi onde ele dizia querer dar a ela uma vida financeira melhor, mesmo ela afirmando 

que o que queria era sua presença e seu afeto, como também é claro no relato de Fabiana. 

A mãe de Fabiana esteve presente em muito de seu relato e na novela não poderia ser 

diferente, mas ao contrário da personagem Aurora (Elizângela do Aamaral), Fatima Escobar 

não demonstrava desgosto em relação a seu genro, mas soube alertar a filha em vários 

momentos, e como na trama, Fabiana não lhe respondia de maneira educada, dando total apoio 

a seu esposo e desacreditando dos aconselhamentos de sua mãe, levando qualquer mínima 

questão como crítica. Em matéria ao Globo Repórter, exibido em 20 de outubro de 2017 logo 

após o capítulo final de A força do querer, Fátima Escobar foi convidada a assistir a gravação 

de algumas cenas contracenadas por Elizângela do Amaral e Juliana Paes, mãe e filha na ficção. 

A premissa do envolvimento entre ficção e realidade estiveram presentes por todos os 

lados quando se falava de A força do querer. Ao entrar no set de gravações com a mãe de 

Fabiana, a repórter Isabela Assumpção faz menção a isto dizendo: “Sabe aquele momento que 

a gente gosta de dizer que a ficção se mistura a realidade?!” (Informação verbal22). O episódio 

 
22 Dizeres de Isabela Assumpsão, repórter que acompanhava Fátima Escobar até o set de gravações de A força do 

querer no cargo de repórter do programa Globo repórter de exibição no dia 20/10/2017. Disponível para assinantes 

em: https://globoplay.globo.com/v/6233477/programa/?s=12s 
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em questão, carregado por certa dose de sensacionalismo, apresenta Fátima chorando ao ver a 

representação em cena, recordando-se de seu passado com a filha. Ainda mantendo a associação 

entre vida real e novela, a repórter ousa dizer com muita pertinência que Fátima, naquele 

momento em questão, encontra-se frente a frente com o seu passado a partir da representação 

cenográfica, e a atriz Elizângela complementa dizendo a mãe de Fabiana que “você não tem 

ideia do quanto você tá entranhada em mim” (informação verbal23), de modo a mostrar a 

importância da inspiração para o bom resultado do personagem. 

Fonte: Globo Repórter – Rede Globo.24 

São as pequenas características, talvez faladas uma única vez na trama, que provam a 

princípio, que trata-se literalmente da biografia de Fabiana Escobar. Em Perigosa (2017), a 

história de Paulo é brevemente contextualizada – muito inteligente, empenhado nos estudos, 

porém com uma criação familiar desestruturada, o que também afere Rubinho; são todas suas 

mesmas características. São detalhes que facilmente poderiam ser modificados sem prejuízos 

na qualidade da narrativa, no entanto, com isso é perceptivel a relevância da realidade e o 

cuidado com a mesma que a autora Glória Perez teve ao romancear esta biografia sem que 

perdesse este caráter textual. Esses fatos trabalhados no personagem também incentivam uma 

visão na narrativa da falta de oportunidades que acometem pessoas com tamanha desestrutura 

familiar, criadas muitas vezes em ambientes ruins e em que lhes podem ser acometidos maus 

 
23 Dizeres da atriz Elizângela, que interpreta a mãe da Bibi na ficção à Fátima Escobar no programa Globo Repórter 

de exibição no dia 20/10/2017. Disponível para assinantes em: 

https://globoplay.globo.com/v/6233477/programa/?s=12s 
24 Exibido em 20/10/2017. Disponível para assinantes em: https://globoplay.globo.com/v/6233435/programa/ 

Figura 8 - Encontro de vida e arte: As mães da Bibi Perigosa. 
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tratos. Isso trabalha uma ideia que justifica as ações do “vilão”, diferentemente de outros tempos 

mais folhetinescos da telenovela em que o vilão era mau por natureza, o que era deveras 

fantasioso tratando-se da realidade cotidiana, tendo em vista que as questões sociais que 

participam do meio de uma pessoa podem muito bem determinar suas ações, colocando em 

pauta também a desigualdade social e toda a desestrutura que acomete várias pessoas que 

entram no mundo do crime. Mas a proposta do trabalho está longe de poder fazer julgamentos 

deste cunho, e mais longe ainda de defender a criminalidade, muito pelo contrário, apenas é 

apresentado uma visão social que de fato é verídica em muitos casos e que foi subjetivamente 

trabalhada na novela com intuito de se aproximar cada vez mais da história real e contar com a 

identificação de muitos brasileiros a partir de tais características implícitas. 

Renata Pallottini traz uma definição de personagem que se aplica bem àqueles construídos 

para as produções brasileiras na atualidade – “A personagem é a imagem de um ser, ou vários 

seres, que passa pelo crivo de um criador. A personagem Renata, por exemplo, se eu a crio, será 

uma Renata filtrada por Renata, vista e reconstruída” (PALLOTTINI, 2012, p.123). Tendo em 

vista a análise até aqui, relacionada a esta definição, é justificável ainda qualquer modificação 

dos personagens, ao mesmo tempo que é imprescindível destacar também a fidelidade a 

biografia Perigosa, apresentando o alto nível desta produção em relação ao real em detrimento 

de qualquer outra produção antecessora, mesmo que ainda, baseada em fatos reais, destacando 

ainda a dificuldade de trabalhar em cima de fatos ocorridos realmente. 

Nos primeiros capítulos de A força do querer, até por volta do 32º capítulo, foi mais 

abordado apenas uma ambientação da história no imaginário do espectador, construindo com 

base forte todas as tramas paralelas e as interligando, além de contextualizar uma Bibi pessoa, 

que trabalha, que curte à noite, leva o filho a escola, briga e faz amizades, coisas que a biografia 

escrita não permite tanta visualização, mas tratando-se de uma produção audiovisual esse fator 

precisava ser modificado, ser romantizado. Com isso, o que é pouco narrado no livro Perigosa 

deu grande abertura a criatividade de Glória Perez, facilitando a romantização da trama, visto 

que em vários aspectos comuns ela poderia inserir suas ideias, trabalhar uma melhor 

ambientação da personagem de acordo com seu conhecimento de público sem modificar a 

história original, porque não houve detalhamentos sobre determinados fatos na biografia, no 

entanto, vários dos aspectos que Fabiana destacou, como sua paixão pelos bailes, foram 

mantidos pela autora, mas agora com alta carga de detalhamento, que apesar de não ter sido 

descrito na biografia, podendo ter ocorrido de outras diversas formas, deu abertura para a 

imaginação da romancista poder trabalhar detalhes que imergiriam a personagem no contexto 

do público sem contradizer aspectos relevantes da história original. 
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Mas enfim, após esses trinta capítulos de contextualização, até para que o público pudesse 

perceber a personalidade e as expectativas do personagem, inicia-se a releitura biográfica de 

fato. A Bibi da novela, enfrentou várias peripécias por crises no casamento quando Rubinho 

começou a sair com frequência sem dizer ao certo o que ia fazer, e até então ela ainda não tinha 

conhecimento de seu envolvimento com coisas ilícitas, dando brecha para pensar qualquer coisa 

a respeito, e apropriando-se do imaginário de boa parte das brasileiras, na novela Glória instituiu 

que a personagem só pudesse pensar em traição, o que de fato assemelhava-se ao pensamento 

de Fabiana na vida real, explicado posteriormente, tendo claro o que lhe feria era a ação, e não 

o porquê desta: “o que me incomodava mais era ele estar começando a fazer coisas que não 

faziam parte do nosso casamento, tipo chegar de madrugada em casa, estar em lugares que eu 

desconhecia, viajar sem eu estar junto” (ESCOBAR, 2017, p.47). 

Os indícios de que Rubinho mantinha algum envolvimento com o tráfico de drogas 

começam a aparecer na trama a partir do 38º capítulo, onde é perceptível também a ligação 

futura que essa trama central teria com Jeiza (Paolla Oliveira), uma policial que tem maior 

envolvimento nas tramas secundárias mas que também estará sempre presente quando o assunto 

for tráfico de drogas, o que envolve diretamente Bibi. A “policial implicante”, como tratado 

pela personagem na telenovela, é quase que totalmente fictícia, Fabiana Escobar não contou 

com uma Jeiza em sua vida, no entanto ela cita em seu texto, e também comenta em algumas 

de suas aparições na TV, a existência de “uma certa inspetora de polícia, metida a delegada” 

(ESCOBAR, 2017, p. 50) que cometeu uma calúnia por status, de acordo com Fabiana, e 

claramente podemos observar que detalhes como este foram inspiradores para que Glória Perez 

escrevesse a trama por completo. É muito possível e provável que Jeiza tenha advindo deste 

pequeno comentário de Fabiana, o que, com certeza, deu muito assunto a trama, movimentando-

a ainda mais a cada relato de Fabiana que envolvia a polícia. 

Este entrar na vida do crime representado na telenovela fora muito fiel a realidade de fato, 

algo bem devagar, sem toda a criminalidade que aferia os últimos capítulos. 

Sabem aquela coisa de “ah, arruma um dinheirinho pelas beiradas”, apresentar um pro 

outro e assim ganhar um qualquer. Foi nesse rítmo que o Paulo acabou na situação em 

que se encontra hoje. Achou que podia ganhar um dinheirinho sem meter a mão em 

nada. Doce ilusão que arremata muita gente boa por ai (ESCOBAR, 2017, p.47). 

 

A primeira apreensão de Rubinho se deu no capítulo 43, e a de Paulo na página 50, pela 

policial “metida a delegada”, na ficção Jeiza. De acordo com o relato de Fabiana, “Ele foi levado 

sem, ao menos, saber o motivo da prisão” (ESCOBAR, 2017), e na novela os atores na pele dos 

personagens conseguiram retratar fielmente este momento:  

Jeiza – O senhor vai me acompanhar. 
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Rubinho – Mas o que que foi que eu fiz dona? A senhora tem que fala! 

Jeiza – Isso a gente vai saber lá. 

Rubinho – Lá onde? 

Jeiza – Na delegacia. 

Rubinho – Como assim? A senhora tá me prendendo? 

Jeiza – Isso quem vai dizer é o delegado. Vamo! Me acompanha. Passa. 

Rubinho – Sim, mas a senhora vai dizer o porquê de a senhora tá me prendendo? 

Jeiza – Me acompanha, me acompanha, me acompanha! Quieto! Vai! 

Rubinho – Como é que eu vou parar numa delegacia sem a senhora me dizer por que 

tá me prendendo? 

Jeiza – O senhor prefere o que? Que eu te algeme? (Diálogo entre personagens em 

cena em A força do querer – Informação Verbal25) 

A história que ocasiona a prisão é divergente. Na novela tudo é mais carregado de 

emoção. O romance fornece essa característica. Mas as circunstâncias foram as mesmas – Bibi 

ainda não tinha conhecimento do envolvimento de Rubinho com drogas, no momento da prisão 

ele não portava drogas e estava sob atestado médico, porém na trama, nenhuma doença lhe 

acometia, tratava-se apenas de uma de suas primeiras farsas armadas para se envolver com o 

tráfico, diferentemente da realidade, em que Paulo realmente estava enfermo em virtude de um 

acidente que havia sofrido um mês antes do ocorrido. 

Fonte: A força do querer, capítulo 43 – Rede Globo.26 

No entanto, o que de fato é importante destacar com toda essa transcrição de falas e da 

interpretação de uma e de outra narrativa, é a atenção dada a detalhes da biografia que foram 

determinantes para a formação do enredo da narrativa televisiva sem que perdesse seu caráter 

 
25 Diálogo entre Jeiza e Rubinho no capítulo 43 de A força do querer. Exibido em: 22/05/2017. Disponível para 

assinantes em: https://globoplay.globo.com/v/5887655/programa/ 
26 Exibido em: 22/05/2017. Disponível para assinantes em: https://globoplay.globo.com/v/5887655/programa/ 

Figura 9 - Rubinho é preso de acordo com a biografia. 
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biográfico. Ou seja, mesmo que dotada de algumas modificações, a trama ainda seguiu 

apresentando os fatos relatados na biografia. 

Diferentemente de Paulo, Rubinho não ficou preso, e é nesse momento que as narrativas 

sofrem uma divergência, mas, ainda assim, a arte não deixou de imitar a vida. O tempo que 

Paulo ficou preso é indefinido, no entanto é possível perceber que mais de um ano se passou, e 

ele preso aprendia cada vez mais sobre a bandidagem, o que Rubinho também o fez, mas boa 

parte ao ar livre. Durante toda essa parte da biografia que se estendeu até o 11º capítulo do livro, 

Bibi permaneceu sozinha, com o marido preso, no entanto a influência de suas ações na cadeia 

não deixaram de inferir em sua vida, foi quando seu envolvimento com o morro ia aumentando 

cada vez mais. Na novela, a situação foi a mesma, a não ser pelo fato de Rubinho ter se mantido 

em liberdade nesse primeiro momento, mas continuava crescendo no mundo do crime. Nesse 

meio tempo, algumas peripécias vividas por Fabiana foram retratadas mas nenhuma com grande 

fidelidade a realidade, o que não impediu os espectadores assíduos de continuarem 

acompanhando a trama com a sede em saber o que estava por vir. 

Ao iniciar a biografia, Fabiana diz que haveriam histórias as quais ela não poderia revelar 

em virtude de sua própria segurança, tais dizeres fizeram falta a biografia pelos detalhes, porém 

mesmo que com fatos implícitos, continuava sendo uma história compreensível e instigante. 

Tais brechas não poderiam ser admitidas em uma obra audiovisual que depende de toda uma 

visualização dos fatos para que se torne interessante, isso pode aguçar a criatividade de Glória 

Perez. De acordo com Hutcheon (2011) sempre há uma intencionalidade que conduz uma obra 

adaptada, e de fato há, tendo em vista que por melhor que seja a história, é o romancista quem 

melhor conhece o público onde a ela entremeará. Essas tais brechas existiram ao longo de toda 

a biografia, até porquê, contar toda uma vida necessita de muitíssimo espaço para a quantidade 

de detalhes e em uma obra biográfica atêm-se apenas aos fatos que merecem destaque, isso 

permitiu que Glória Perez pudesse determinar uma visão da história, mas mesmo assim, a 

fidelidade a realidade ainda permaneceu e ainda aumentou conforme o decorrer da trama, 

mostrando mais uma vez a relevância de uma obra biográfica na teledramaturgia que mesmo 

com certa permissão de mudança a obra por ela mesma já é tão interessante que é conduzida 

como a origem em sua maioria. 

Estes primeiros contornos livres dados pela romancista, ocorreram entre os capítulos 45 

e 55 (a princípio), quando se rende novamente a biografia, assumindo a prisão de Rubinho. 

Novamente, mesmo que em circunstancias diferentes, seguia representando a biografia – “Ele 

foi preso em casa, sem nenhuma droga” (ESCOBAR, 2017, p.50) porém desta vez já foi 

revelado um motivo na trama – tráfico de drogas. Nesta ocasião é dada a oportunidade a Bibi 
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personagem de interpretar uma boa parte das dificuldades que Fabiana narra, como a 

humilhação com os vizinhos, se ver na solidão, entre outras, porém na novela esta prisão ainda 

prevaleceu encurtada para que o desenrolar da trama se desse de modo mais claro, mais visual 

do que o narrado no livro. Aqui já é possível perceber que essa divisão da exibição dos 

momentos na prisão que, na biografia com Paulo ocorreram apenas uma vez, fazem parte das 

técnicas de adaptação da narrativa. E também é nesse desenrolar da trama que Bibi se dá conta 

do que realmente Rubinho está envolvido e quando novamente ficção se une a realidade, pois 

é quando Bibi também inicia o seu envolvimento com os traficantes, ainda cheia de medo, como 

também relatava Fabiana, mas esteve lá em todo o tempo.  

Fonte: A força do querer, capítulo 55 – Rede Globo.27 

A telenovela deu muitas modificações aos personagens da vida de Fabiana, mas em 

relação a ela, a narrativa cerne desta análise, Glória Perez manteve toda a sua essência na 

íntegra. Seus sentimentos, suas motivações, suas crenças, suas histórias, tudo, Juliana Paes de 

fato interpretou Fabiana Escobar. Na biografia ela falava muito sobre as rixas entre as facções 

que haviam nos morros, e até mesmo estes pequenos dizeres a intérprete soube bem representar. 

No capítulo 60 da novela, a personagem transmitiu tudo o que Fabiana narrou – seu sentimento 

de medo das richas e medo de que colocassem Paulo/Rubinho numa cela com a facção rival. 

Talvez nesses momentos fossem dadas ao espectador informações que não fizessem tanto 

 
27 Exibido em 05/06/2017. Disponível para assinantes em: https://globoplay.globo.com/v/5919457/programa/ 

Figura 10 - Rubinho é preso em casa. 
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sentido a quem não estava ambientado a esse meio da socialização do morro, apesar da 

linguagem condizente com os momentos apresentados na novela, mas em todo caso, mantinha-

se essa fidelidade a narrativa de Fabiana, soltando esses pequenos fatos na tentativa de não 

desvencilhar-se do real, com intuito de lembrar que por mais que houvessem modificações em 

alguns detalhes da narrativa ou na ordem dos fatos ainda assim tratava-se de uma ocorrência, e 

mais, que fazia parte do cotidiano de muitos brasileiros, tanto do modo como ocorreu na 

biografia tanto da maneira como foi retratado, pois apesar de, como dito, não cumprir 

rigorosamente o detalhamento contido na biografia até este início, também não houve nada 

folhetinesco ou traços das épocas de dramalhão na representação desta trama principal. 

Porém, também são tantos detalhes tão fidedignos a biografia que são quase incontáveis. 

A respeito de abaixo-assinados feitos na época, diálogos mal sucedidos com policiais, o modo 

como ela se viu só com o desprezo de todos, a guerra das facções, o medo da perseguição na 

cadeia pela facção oposta, até o fato de Fabiana não deixar que seus filhos assistissem a 

televisão por conta de tudo o que estava sendo noticiado nos jornais foi interpretado pela 

personagem Bibi Perigosa. O “recado” que ela recebera da facção oposta questionando o 

envolvimento de Paulo com Bem-te-ví. Todos estes detalhes que talvez fossem pequenos para 

tratar-se somente de uma explicação para um ocorrido ficcional estavam representados lá 

propositalmente porque de fato haviam ocorrido, e por mínimos que fossem, contribuíram para 

a implementação do enredo da trama e se não tivessem ocorrido de fato, talvez não 

representassem tamanha relevância junto ao público. Nestas mesmas páginas tão fielmente 

retratadas pela ficção, Fabiana ainda relembra alguns outros fatos de sua história frisando o 

quanto “realmente a arte imita a vida” (ESCOBAR, 2017, p.53). 

“A partir daquele dia, vi que estava sozinha. Os que se diziam amigos dele simplesmente 

corriam de mim pra não se comprometer” (ESCOBAR, 2017. P.53). 
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Fonte: A força do querer, capítulo 61 – Rede Globo.28 

“Lá na polinter fui avisada de que os presos estavam passando abaixo-assinado para o 

meu marido ser colocado na cela com eles, e que estaria tudo bem. Mas, na surdina, também 

fui avisada de que era uma armadilha, que iam botá-lo no miolo pra explicar tudinho” 

(ESCOBAR, 2017, p.59). 

Fonte: A força do querer, capítulo 61 – Rede Globo.29 

 
28 Exibido em 12/06/2017. Disponível para assinantes em: https://globoplay.globo.com/v/5935632/programa/ 
29 Exibido em 12/06/2017. Disponível para assinantes em: https://globoplay.globo.com/v/5935632/programa/ 

Figura 11 - Os “amigos” evitam Bibi. 

Figura 12 - Rubinho conta para Bibi que presos querer transferi-lo de cela para matá-lo. 
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“Logo chegou um recado pra mim, dos bandidos do CV, querendo saber que história era 

aquela do Paulo falando com o Bem-te-ví da Rocinha” (ESCOBAR, 2017, p.53). 

Fonte: A força do querer, capítulo 59 – Rede Globo.30 

Cabe ressaltar que talvez detalhes como este não fossem de tudo necessários para a 

compreensão de uma ficção, caso fosse uma qualquer, no entanto, o respeito a biografia foi 

tamanho que mereceu que certos detalhes como este entrassem em trama para que fizessem jus 

a quem viveu – “A Rocinha inteira estava em plena guerra com o Comando Vermelho e minha 

família inteira morava em área controlada pelo CV [...] e a Rocinha era ADA” (ESCOBAR, 

2017, p.52). É imprescindível lembrar que a biografia é um fato ocorrido com pessoas de 

verdade, sendo assim a retratação pode significar uma reviravolta muito grande de sentimentos 

que podem vir a afetar quem passou por determinada ação que está em cena, sendo assim, o 

cuidado necessário numa adaptação deste porte é muito necessário, tendo em vista que quando 

se trata de uma adaptação em que essas pessoas que vivenciaram determinados momentos são 

conhecedoras da história real, a obra Uma Teoria da Adaptação traz que “os públicos 

conhecedores têm expectativas – e exigências” e sendo conhecedores do que ele chama de obra-

prima, diz que “é um produto que um público específico aprecia e que, dessa forma, resiste as 

mudanças” (HUTCHEON, 2011, p.168), e apesar de, no caso, tratar-se de um público que mais 

que conhecedor, foi vivenciador da história adaptada, se vê ainda mais a necessidade do respeito 

acerca do cumprimento com a realidade. 

 
30 Exibido em 09/06/2017. Disponível para assinantes em: 

https://globoplay.globo.com/v/5930493/programa/?s=15m21s 

Figura 13 - Traficantes vão até Bibi para tirar satisfações. 
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A biografia coloca o marco do início da luta de Fabiana (não é possível discernir ao certo 

se contra o mundo que acusava seu marido ou se contra o tráfíco que os colocava em tal posição) 

a partir de todo esse detalhamento descrito e transmitido também na trama – “foi assim que 

respirei fundo e comecei a minha luta pra protegê-lo de tudo e todos” (ESCOBAR, 2017, p.53). 

O que a biografia traz em dois momentos, a ficção resumiu em apenas um, chegava a hora 

de Bibi subir ao morro para defender seu marido e esclarecer as coisas antes que o matassem 

na cadeia, foi então que Fabiana foi pedir socorro à Bem-te-vi, e Bibi personagem à Sabiá – 

“Deus me livre se acontecesse alguma coisa com o Paulo na cadeia. Foi ai que eu, mais uma 

vez, enchi o pulmão de ar e resolvi ir a Rocinha” (ESCOBAR, 2017, p.60). 

A força do querer trouxe um ator estrela que conquistou as cenas – Jonathan Azevedo 

interpretava Sabiá, que na vida real foi descrito por Fabiana Escobar como Bem-te-ví. Sua 

passagem pela biografia foi curta, em virtude de sua morte, o que Fabiana tinha para falar a seu 

respeito não se estendeu, mas dedicou dois capítulos de seu livro quase que exclusivamente à 

ele; falava com gratidão, demonstrou a importância dele na sua história. 

Na matéria feita pelo Globo Repórter sobre A força do querer, as mudanças em relação a 

esse personagem foram melhor explicadas por Glória Perez e Jonathan Azevedo. É interessante 

notar na fala da autora como ela pontua um dever em cumprir a história, com o respeito de 

determinar que seu trabalho nesta obra foi adaptar a melhor maneira uma história que existiu, 

procurando brechas para inserir suas ideias, juntamente com a opinião do público  sobre o 

desenrolar da trama, tendo em vista a afeição pelo personagem mas ainda, de modo cauteloso, 

buscando seguir a biografia, como nunca havia ocorrido anteriormente na história da telenovela 

brasileira. 

Isabela Assumpção – “Você [Jonathan Azevedo] foi um caso raro na novela, que eu 

sei que você teria no máximo, parece que três cenas, três situações aí” 

Glória Perez – “Novela é isso, por isso é que é uma obra aberta. Quando você sente 

que aquilo resulta, que aquilo rende mais você investe um pouco mais naquilo. Se eu 

ia fazer um morro e a Bibi ia ter que pedir abrigo ao dono no morro, eu tinha 

que ter um dono do morro, que no caso é o Sabiá.” 

Jonathan Azevedo – “Ela [Glória Perez] falou assim pra mim: “Poxa, eu ia matar o 

Sabiá” (Globo Repórter – Informação verbal31). 

 

Considerando que o personagem encantou o público, na novela, Sabiá permaneceu até o 

fim da trama na vida de Bibi Perigosa como dono do morro, assim como narrado por ela. Vale 

ressaltar que toda a caracterização do personagem foi feita como Fabiana o descreveu. 

 
31 Diálogo entre a repórter Isabela Assumpção e o ator Jonathan Azevedo em entrevista para o Globo Repórter. 

Exibido em 20/10/2017. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/6233477/programa/. Acesso em 11 out. 

2019. 
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Fonte: A força do querer, capítulo 63 – Rede Globo.32 

Discorrendo melhor a respeito da caracterização dos personagens, é imprescindível falar 

de Bibi. A atriz Juliana Paes recebeu o prêmio de melhor atriz pela interpretação de Bibi 

Perigosa pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) com muito mérito. Com certeza 

um dos maiores pontos de relevância para que uma narrativa biográfica como a tal seja 

romanceada e adaptada aos moldes televisivos com tamanha maestria, é o fato de terem bons 

atores fazendo, não apenas uma interpretação, mas sim uma representação tão fiel das 

personalidades. Adentrando o local de fala proposto por este estudo, foi perceptível em diversos 

momentos que atriz fez uma apropriação de trejeitos e gírias para encenar uma Bibi tão 

verdadeira quanto a existente. Poderia se dizer que essa caracterização foi tão fiel como é 

destacado em virtude desse boom na vida da personagem representando a migração da figura 

estudante para a figura “perigosa” como era chamada, porém, antes mesmo dessa reviravolta a 

personagem já era adepta a todo o linguajar de Fabiana que é bem demarcado na biografia, 

mostrando a carga de pesquisa e a tamanha exatidão necessárias para representar uma 

personalidade viva. Ou melhor, para a interpretação de qualquer outro personagem ficcional, é 

necessário se inserir no contexto de inspiração, talvez se apropriar das gírias regionais, dentre 

outras responsabilidades de um bom ator, no entanto, neste caso em específico isso não basta, 

visto que cada pessoa, mesmo inserida em algum contexto demasiadamente carregado pelo 

 
32 Exibido em 14/06/2017. Disponível para assinantes em: https://globoplay.globo.com/v/5941105/programa/. 

Acesso em 11 out. 2019. 

Figura 14 - Bibi sobe o morro e conhece Sabiá. 
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regionalismo característico, ainda assim apresenta seus próprios trejeitos, e se tratando de uma 

representação biográfica, foi necessário não só que a personagem se inspirasse no contexto da 

personalidade representada como aprendesse a ser o mais próximo possível igual a ela. A autora 

da novela fala ao Globo Repórter, a respeito admitindo todo esse trabalho da recriação de um 

personagem aos moldes de alguém existente: “Ao criar essas personagens eu tentei vestir a pele 

dessas pessoas. Eu tenho que sentir, que buscar ao máximo que eu possa, sentir o que ela sente 

e pensar como ela” (Glória Perez – Informação verbal, grifo nosso33). 

Em entrevista ao fantástico ao lado de Fabiana Escobar, Juliana Paes falou sobre: 

Quando você tem uma personagem que já existe e que tem um livro com situações tão 

detalhadas da própria vida desde à infância, da pré-adolescencia, você já tem muito 

mais informações à mão, então isso é o lado bom, esse é o bonus. O ônus é a responsa. 

É uma responsabilidade muito grande retratar uma pessoa que... não é que viveu; que 

está viva!” (Juliana Paes – Informação verbal34). 

 

Um fato muito instigante na história de Fabiana, que não cabe a este estudo ressaltar os 

detalhes, foi levado para a ficção com muita fidelidade à realidade, até mesmo na descrição das 

vestimentas que ela usaria. Porém, a ordem dos fatos foi alterada, colocando sobre Rubinho um 

fato que não havia ocorrido com Paulo, mas sim com Nem, o primeiro romance de Fabiana, no 

entanto para todos os efeitos, na telenovela Rubinho seria responsável pela primeira experiência 

de sua esposa nos presídios, assim como Nem foi pela Bibi na vida real. Tal peripécia ocorre 

ainda nos primeiros capítulos da biografia e é marcado pela primeira vez que o nome de Bibi 

era associado ao crime. 

Eu o visitava duas vezes na semana e pelo menos uma vez na semana das onze da 

noite às suas da madrugada. Foi a forma que ele achou de poder ter mais tempo 

comigo. [...] Acho que denunciaram e, numa dessas visitas clandestinas, a chefia do 

Desipe chegou lá. Foi um alarde! A sirene do presídio tocou, maior escândalo! 

Pior: eu estava com ele lá no ratão quando chegaram, só vi a porta sendo quase 

arrombada. [...] Eu ia toda igual bonequinha, né, porque na visita não podia ir de 

vestido. (ESCOBAR, 2017, p.24-25). 

 

“Aí foi minha estréia de uma longa temporada nas páginas policiais. Minha mãe quase 

morreu de vergonha. No dia seguinte saiu no jornal que a gente estava de madrugada na cadeia 

fazendo festa.” (ESCOBAR, 2017, p.24-25). 

 
33 Dizeres da autora de A força do querer, Glória Perez em entrevista para o Globo Repórter. Exibido em 

20/10/2017. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/6233477/programa/. Acesso em 11 out. 2019. 
34 Dizeres da atriz Juliana Paes, intérprete de Bibi Perigosa ao Fantástico. Exibido em 09/07/2017. 
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Fonte: A força do querer, capítulo 76 – Rede Globo.35 

Porém, este fato não foi o único em que Glória Perez alterou a ordem dos fatos para 

continuar instigando a história. Rubinho estava armando fuga da cadeia, mas não como Paulo 

havia feito, mas sim como Nem fez. A fidelidade a história de Fabiana continuou, eram apenas 

a ordem dos fatos e as experiências dos coadjuvantes que estavam em modificação na trama.  

A história ainda era a mesma, mas o valor monetário em questão era menor – “ele pediu 

que eu entregasse R$80 mil para esposa de outro preso, que ela levaria pra um agente 

penitenciário que facilitaria a fuga” (ESCOBAR, 2017, p. 25.) 

Fonte: A força do querer, capítulo 77 – Rede Globo.36 

 
35 Exibido em 29/06/2017. Disponível para assinantes em: https://globoplay.globo.com/v/5975299/programa/ 
36 Exibido em 30/06/2017. Disponível para assinantes em: https://globoplay.globo.com/v/5975299/programa/ 

Figura 15 - Bibi nas páginas policiais. 

Figura 16 - Rubinho pede a Bibi que pague R$2 mil para a sua fuga. 
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Toda a fuga de Rubinho foi executada como a de Nem – “Fiz uma barriga falsa com o 

dinheiro e fui até à Cidade Alta pra entregar o dinheiro.” (ESCOBAR, 2017, p. 25.) 

Fonte: A força do querer, capítulo 77 – Rede Globo.37 

“Quando a mulher do outro preso estava indo levar o dinheiro pra entregar pro agente que 

facilitaria a fuga, a polícia interceptou e tomou tudo.” (ESCOBAR, 2017, p. 25.) 

Fonte: A força do querer, capítulo 78 – Rede Globo.38 

 
37 Exibido em 30/06/2017. Disponível para assinantes em: https://globoplay.globo.com/v/5978181/programa/ 
38 Exibido em 01/07/2017. Disponível para assinantes em: https://globoplay.globo.com/v/5978181/programa/ 

Figura 17 - Bibi com a barriga falsa de dinheiro. 

Figura 18 - Polícia intercepta o pagamento da fuga. 
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Com a fuga armada novamente, segue-se a história, mas não a de Saulo, neste momento 

a novela ainda conta uma parte da vida de Fabiana com Nem. De tudo, também é parte da 

biografia da protagonista; ainda se refere a realidade dela, porém adentrando somente os seus 

níveis mais interessantes. O intuito principal sempre foi e ainda era elevar a audiência. De fato 

através de um novo meio, mas em virtude do mesmo fim.  

Este capítulo da novela foi rigorosamente semelhante a narração feita por Fabiana na 

autobiografia, tanto que não cabe destacar todas as cenas. Esta principal a seguir, que trata da 

ação chave destacada tanto na vida quanto na arte, resume toda a trama encenada nesta parte 

juntamente com os relatos na íntegra que contam detalhadamente todo o discorrer do capítulo 

mencionado. 

O Nem estava preso com um traficante muito famoso na época, Luís Queimado, que 

ficou de fiador pra ele fugir e pagar depois. Caso ele não pagasse, assumiria a conta. 

Assim, o Nem me falou na visita que um policial me procuraria pra ir buscá-lo. À 

noite, esse homem me procurou e eu, novamente, inconsequente, fui sem pensar em 

nada. Ficamos lá em torno do presídio esperando a hora. [...] 

Quando estávamos procurando por ele, o farol do carro iluminou onde ele estava. [...] 

Eles se jogaram dentro do carro e o cara veio numa velocidade que eu nunca andei na 

vida. Correndo muito e eu gritando muito e chorando porque, do nada, apareceu um 

monte de fuzis e pistolas dentro do carro – e eu não tinha visto. (ESCOBAR, 2017, 

p.26). 

Fonte: A força do querer, capítulo 80 – Rede Globo.39 

Estes capítulos a respeito da fuga do amado de Bibi da prisão, foram fiés de tal maneira 

à realidade que, mesmo com a modificação da ordem dos fatos, como dito, ainda é possível que 

 
39 Exibido em 04/07/2017. Disponível para assinantes em: https://globoplay.globo.com/v/5985780/programa/ 

Figura 19 - A fuga. 
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a tese se ateste como verdadeira. Mesmo com a ficcionalização, a história de Fabiana na novela 

ainda se tratava de uma biografia. Apenas nestes capítulos que retrataram o tempo em que 

Rubinho foi mantido em cárcere e sua fuga, a novela conseguiu retratar o capítulo quatro do 

livro Perigosa todo, quase que na íntegra. Embasando-se desde cenários, locais, até as falas dos 

personagens. Praticamente não houve modificações, e as que ocorreram não alteravam o sentido 

do fato. 

Tendo em vista a desordem dos fatos proposta por Glória Perez e ainda assim toda a 

fidelidade ao detalhamento dos fatos que formaram a biografia, é condizente aferir que Rubinho 

não seria apenas uma representação de Paulo/Saulo de Sá, mas uma mescla entre os dois amores 

criminais da vida de Fabiana Escobar, unindo a inconsequência da adolescente que era no 

primeiro romance a todas as conquistas que possuía na época do segundo, unindo-as conforme 

a relevância dos fatos para o entretenimento do público. 

Eu acho que novela é como a vida. Não existe de verdade um ponto final. Você parou 

de contar aquela história naquele momento, mas se amanhã, daqui a um ano você fizer 

o A força do querer 2 talvez aquele casal que tava junto aqui não esteja mais ali, como 

na vida. Talvez a pessoa que escolheu um caminho ali tenha se arrependido e queira 

ir pra outro lado agora. (Glória Perez – informação verbal40). 

 

Talvez a leitura não seja capaz de ser tão sensorial a respeito dos fatos quanto o 

audiovisual, mas Glória Perez soube bem romancear esta história, escolhendo com maestria os 

fatos que se tornariam mais instigantes aos olhos do público. Na biografia, tanto Nem quanto 

Paulo fugiram do presídio, no entanto, é fato que a fuga de Nem se deu numa história bem mais 

empolgante, e a trama se ateve a todos os detalhes até mesmo do pré e pós fuga, dando 

continuidade a um enredo deveras interessante que ainda, fazia parte da realidade de muitos e 

mesmo para os que não, ainda era uma trama com uma intrínseca ambientação do cenário 

brasileiro a que toda a população havia conhecimento e estava habituada. 

Isabela Assumpção – “Como é que foi trabalhar num tema, num assunto que tava tão 

parelho com a realidade, com a nossa realidade aqui do dia-a-dia?” 

Rogério Gomes – “As pessoas tem uma compreensão maior, tem uma identificação 

maior. Acho que isso pra gente foi um ganho.” (Globo Repórter – Informação 

Verbal41). 

E a arte ainda não finalizou sua imitação da vida por ai. Ainda com Rubinho em fuga, a 

trama tratou o desenrolar deste enredo assim como houve com Nem na história da Bibi Perigosa 

da vida real. 

 
40 Dizeres de Glória Perez em entrevista ao Globo Repórter. Exibido em 20/10/2017. Disponível para assinantes 

em: https://globoplay.globo.com/v/6233477/programa/?s=04m22s 
41 Diálogo entre a repórter Isabela Assumpção e o Diretor Artístico de A força do querer, Rogério Gomes, no 

Globo Repórter. Exibido em 20/10/2017. Disponível para assinantes em: 

https://globoplay.globo.com/v/6233477/programa/?s=04m22s 
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Um dia a minha mãe levou compras do supermercado pra gente [..] apareceram dois 

policiais sabe-se lá de onde, um deles colocou a arma na cabeça dela e falou: “não faz 

gracinha que a gente sabe que ele está ai”. [...] Quando eles subiram tocaram a 

campainha, a gente achou estranho porque ninguém sabia onde a gente morava. [...] 

Abrimos a porta já rindo, quando ela falou chorando: “a polícia está aqui...”. Eu olhei 

e vi o policial com a arma na cabeça da minha mãe. (ESCOBAR, 2017, p.28). 

Fonte: A força do querer, capítulo 85 – Rede Globo.42 

O final desta parte da trama em específico não se deu como narrado por Fabiana Escobar. 

Seu relato era carregado de preceitos antiéticos que envolviam corrupção, o que muito 

provavelmente a própria Rede Globo optou por não transmitir. Abrindo brechas novamente a 

criatividade da autora da novela e também inserindo algumas peripécias ocorridas na vida de 

Fabiana não cumprindo necessariamente a ordem biografada. 

O que é perceptível no modo de romantização da narrativa é que haviam muitas fases 

muito interessantes na vida biografada, porém de forma muito intensa, muito grande, e talvez 

para uma primeira telenovela nesse modelo fosse muita informação colocar todo aquele 

alvoroço que foi a vida real em alguns poucos capítulos, com isso a autora da novela parcelou 

as histórias da biografia em vários momentos, para que não se tornasse uma narrativa 

demasiadamente “pesada” e que também tivesse um longo conteúdo capaz de entreter o público 

sem a necessidade de “inventar”. Assim como no caso desta última interceptação policial, 

vários outros momentos também tratavam-se de envolvimentos com corrupção entre outros 

acontecimentos da realidade brasileira que não são comumente abordados no entretenimento 

 
42 Exibido em 10/07/2017. Disponível para assinantes em: https://globoplay.globo.com/v/5998618/programa/ 

Figura 20 - Policiais descobrem esconderijo através de Aurora. 
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do horário nobre, mas enfim, a cada acontecimento desta ordem narrado na biografia, era uma 

brecha para uma “mudança de rota” para contar outro acontecimento mais envolvente da vida 

de Fabiana. Sendo assim, é provável que este seja o principal motivo para a alteração na ordem 

dos fatos, e que foi muito bem colocado, sabendo “aproveitar” tudo da biografia que pudesse 

gerar mais audiência qualitativa do início ao fim da trama, sem faltar com a verdade. 

E com Rubinho preso novamente, de modo a aproveitar essa brecha para apresentar outros 

causos vividos por Fabiana, ao mesmo passo que são avançados alguns capítulos da biografia 

outros vão regredindo, e passeando pelos fatos chegando ao capítulo 87 da novela na terceira 

prisão de Rubinho com uma pausa no capítulo 9 da biografia ainda na primeira prisão de Paulo, 

nota-se em comum o primeiro envolvimento de Bibi, tanto a vida quanto a arte, no tráfico de 

drogas, de fato, com as próprias mãos – “O primeiro problema que eu tive foi com trinta quilos 

de maconha dele que estavam enterrados no Morro do Fogueteiro. Eu tive que procurar o rapaz 

que tinha enterrado pra ele lá e pedir que desenterrasse tudo” (ESCOBAR, 2017, p.66). 

O capítulo 87 foi extremamente fiel a biografia, tanto que nem cabe expor todos os seus 

detalhes, no entanto é necessário contar como se deram alguns desses momentos pois trata-se 

justamente de quando a apaixonada Bibi torna-se Bibi Perigosa. E é a partir deste momento que 

a trama ganha emoção mostrando nada mais do que a pura realidade e passa a gerar uma 

identificação estrondosa – “Quando consegui localizar essa pessoa e dei a notícia que estava lá 

para saber das coisas que ele estava guardando, ele tentou me enrolar, falando que havia 

acontecido um desabamento e tinha perdido tudo” (ESCOBAR, 2017, p.66). 

A partir deste momento na trama, Juliana Paes passa a interpretar a Fabiana Escobar que 

fez muito o que é muitas vezes incumbido as pessoas em virtude da moralidade, “porque 

exemplo do feio, do errado, do ruim, ninguém quer ser”, no entanto, muito desse errado é a 

vontade mais intrínseca que habita o âmago de vários indivíduos e ainda assim é o que faz parte 

do imaginário do público que se satisfez nas telas ao assistir essa “virada de jogo”. 

Não era isso que eu queria, não era isso que eu estava buscando na minha vida, mas, 

sem que eu percebesse, estava me envolvendo em coisas que eu não queria. No 

entanto, quando vi aquele cara alí querendo dar a volta no meu marido, entrou uma 

coisa ruim em mim e eu já mudei o tom com ele. Não pensei duas vezes em colocar 

pra fora o meu lado ruim. Botei-o na parede e perguntei se ele estava pensando que 

porque meu marido estava preso ele iria dar uma volta dessa nele. Dei vinte minutos 

pra ele colocar no meu pé a droga que ele estava tentando me roubar. Certamente fiz 

uma cara muito feia, porque rapidinho ele apareceu com a maconha. Mas meu 

problema começou ai...(ESCOBAR, 2017, p.66) 
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Fonte: A força do querer, capítulo 87 – Rede Globo.43 

Mas enfim, até este momento da análise já é possível perceber como, mesmo com a 

ficcionalização, a biografia se manteve na telenovela, e após esta cena destacada essas 

semelhanças só aumentaram até o final da trama. Ainda associando ao relato de quem tem lugar 

de fala para opinar a respeito, foi indagado a Fabiana Escobar na entrevista exclusiva para esta 

pesquisa se, na sua opinião, mesmo com as alterações promovidas por Glória Perez na história 

de sua vida para adaptação, ela ainda via a novela como se tratando de sua biografia, obtendo 

novamente uma resposta positiva ao que este estudo propõe – “Sim. Foram poucas 

modificações. Poucas mesmo. E ela captou muito bem a carga emocional do livro” e ainda 

classifica, a seu ver, o nível de fidelidade com que ficção conseguiu retratar a realidade, 

afirmando e colocando como exemplo o que já foi atestado aqui por meio dos dados da análise 

– “80 % foi fiel ao livro, inclusive palavras que está no livro está na novela.” (Fabiana Escobar 

– Informação verbal44). 

Ainda assim, seria relevante destacar alguns momentos que fizeram parte da biografia e 

marcaram pela elevação do índice de audiência e resposta com interatividade do público, 

contudo a pesquisa se atém a apenas um que marcou o início da alta interatividade do público 

para com a personagem, atestando ainda a relevância que alguns momentos da vida, quando 

exibidos, geraram uma identificação estrondosa de grande reconhecimento para a imagem de 

 
43 Exibido em 12/07/2017. Disponível para assinantes em: 

https://globoplay.globo.com/v/6003805/programa/?s=28m33s 
44 Entrevista com Fabiana Escobar consentida exclusivamente para esta pesquisa em outubro de 2019. 

Figura 21 - A cena ocorre com exatidão ao relato. 
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sucesso de A força do querer. Boa parte destes picos de audiência encontram-se as cenas de 

Bibi nas brigas por ciúme como a tal: 

“Desci pro salão pra tacar fogo em tudo lá. [...] A dona do salão, desesperada, tentou me 

acalmar. [...] Ele, tentando me acalmar, mandou o bucha dele ir lá falar na frente de geral que 

era ele que ficava de graça com a mulher” (ESCOBAR, 2017, p.95) 

Fonte: A força do querer, capítulo 122 – Rede Globo.45 

Nesta cena em questão, com base na mensuração do Kantar Ibope, o índice médio de 

audiência familiar da novela que, até duas semanas antecessoras a este episódio, não passavam 

dos 36,2 pontos de audiência, alavancaram para 37,9 e crescendo, chegando ao último capítulo 

com 42,6 de média46. Também com base em levantamentos do Kantar Ibobe Media, a revista 

Meio&Mensagem publicou uma matéria no dia 08 de Fevereiro de 2018 com o título: ‘Último 

capítulo de A força do querer teve o maior engajamento de 2017’47 que dizia que ranqueando 

os programas mais comentados do Twitter foi possível obter os dados de que a novela era líder 

no quesito interatividade. 

Sendo assim, a partir deste momento é justificável alegar saturação teórica tendo em vista 

que nenhum novo elemento da ordem tratada aqui pode ser encontrado e, portanto, é 

desnecessário incluir mais do mesmo. No entanto, a análise continua com intuito de destacar os 

 
45 Exibido em 23/08/2017. Disponível em: https://globoplay.globo.com/v/6099586/programa/?s=20m41s 
46 Dados do Kantar Ibope em anexo e disponíveis em: 

https://www.kantaribopemedia.com/search/a+for%C3%A7a+do+querer 
47 Disponível em: https://www.meioemensagem.com.br/home/midia/2018/02/08/ultimo-capitulo-de-a-forca-do-

querer-teve-maior-engajamento-de-2017.html 

Figura 22 - Primeira briga de Bibi e Carine. 
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pontos onde houver identificação clara do público, quando iniciaram as movimentações na 

internet que afirmar este fato, visto que, comprovada a viabilidade da adaptação de biografias 

romanceadas para a telenovela, tendo compreensão de como isso se deu neste caso e sabendo 

que trata-se de uma técnica facilmente replicada indiferentemente da ordem das futuras 

biografias, a partir daqui a análise se atém a explicar a importância e necessidade de que isto 

ocorra. Está longe da proposta deste estudo promover uma análise de recepção, apenas é 

proposto uma modificação do foco por hora com intuito de justificar a relevância do trabalho e 

de toda a introdução teórica principalmente embasada em Paula Sibilia de que a sede pelo real 

só aumenta e mesmo com a ação dos novos meios digitais, ainda se faz interessante levar essas 

narrativas para a novela, para a televisão. 

 

4.3 Relevância da proposta e exemplos do impacto: a repercussão.  

 

Sendo assim, de agora em diante não será seguida tanto a ordem biográfica ou da trama, 

mas sim trazidos os pontos em que biografia adaptada a novela geraram repercussão junto ao 

público, quando foi visível a identificação dos espectadores de fato. 

Bibi se torna perigosa na trama. A última cena aqui destacada, além de representar 

fielmente a realidade, também mereceu destaque aqui porque marca esse momento. É claro que 

essa mudança de Bibi que a tornou Bibi perigosa não foi automática, e sim gradativa, porém 

em virtude da saturação teórica não convinha abordar na íntegra todos esses momentos no 

trabalho porque não é o foco da pesquisa. Mas foi perceptível que a cada vez que Bibi Perigosa 

assumia o caráter de Fabiana Escobar na trama o público se alvoraçava cada vez mais, 

identificando-se em ver o real temperamento do esteriótipo da mulher brasileira de classe 

media-baixa que representa uma maioria do país. 

A cena em que Bibi ateia fogo na moto de um colega de Rubinho, outro personagem mais 

secundário da trama, além de ter realmente ocorrido e sido narrada na biografia de Fabiana 

Escobar, foi fielmente retratada e gerou muita polêmica tendo em vista que todo o fato ocorreu 

porque Bibi estaria desconfiada que Rubinho a estaria traindo. Apesar de não ser algo 

extremamente comum mesmo para o esteriótipo brasileiro, a cena empolgou bastante os 

espectadores porque está instrínseco ao imaginário de muitas pessoas, ou seja, demonstra um 

desejo incumbido em muitas pessoas que, pensando nos prejuízos, não o cometem.  
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Fonte:  Site ‘Audiência da TV Mix’. Acesso em 03/12/2019.48 

 
48 Disponível em: https://audienciadatvmix.wordpress.com/acervo-mix/audiencia/novelas-finalizadas/novelas-da-

globo/novelas-das-21h00/ 

Figura 23 - Audiência em crescimento. 
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Fonte: A força do querer, capítulo 122 – Rede Globo.49 

Como dito na revisão teórica, a necessidade em assistir relatos de experiência acontece 

na busca de se inspirar ou, caso tal ação (como no caso) não possa se fazer na vida de quem 

assiste, ao menos o espectador pode se realizar nas telas. Tendo em vista, que na atualidade, 

boa parte de tudo que é feito por meio online tem a mesma validade das ações presenciais e 

físicas, e que surgiram várias frases sobre tal cena que traduziam os pensamentos intrínsecos 

ao que a cena representava e ao que os espectadores no âmago de seu íntimo talvez viriam a 

desejar, é possível, novamente, rebater a colocação de Paula Sibilia onde diz que a vida 

tampouco ambiciona imitar a arte. E mesmo que muitas destas frases sejam levadas para a 

vertente humorística, não tarda em retratar esses desejos inconscientes a moral da psique de 

cada um, condizente ainda com a teoria freudiana onde sugere que em virtude dos valores 

morais e sociais, determinados desejos e impulsos de ordem primitiva, na sua maioria impulsos 

agressivos, que são um tanto quanto repulsivos em sociedade, possam ser reprimidos, ou seja, 

hoje em dia, é possível que esses desejos sejam impressos no meio online através do meio 

humorístico sem julgamentos através da representação de um personagem como este em 

questão, que como uma em um milhão fez o uma boa parcela da população gostaria de fazer 

mas falta-lhe coragem por estarem sempre aprisionados a julgamentos. E é por isso que o 

biográfico se sobressai, tendo em vista que não trata-se de uma invenção que retrata um desejo 

socialmente reprimido, trata-se de uma experiência, o que preenche o público de forma mais 

 
49 Exibido em 23/08/2017. Disponível para assinantes em: https://globoplay.globo.com/v/6099586/programa/ 

Figura 24 - Bibi Perigosa vira meme: “na vida eu sou a Bibi”. 
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satisfatória como é possível acompanhar. E também não é como numa teoria hipodérmica que 

determina uma alienação, porque tudo depende ainda do repertório de quem assiste e de seus 

preceitos morais. 

Serão colocados alguns exemplos, mas em virtude da ética, não será divulgado nem o 

nome e nem o usernames dos usuários a não ser que sejam páginas públicas. 

Fonte: Screenshot do twitter feito pela autora em 21/10/2019.50 

Ou seja, também é possível explicar e justificar essa ânsia pelo real e ainda confirmar que 

a arte imita a vida para que a vida imite a arte, mesmo que chegando a conclusões divergentes 

ainda é possível notar isto também nos dizeres de Paula Sibilia – “essa crescente ficcionlização 

do real na mídia, bem como a gradativa naturalização do realismo na ficção, também 

contribuíram para mudar os contornos do mundo e da própria realidade” (SIBILIA, 2016, 

p.248). Até porquê, a credibilidade de algo que está na televisão tem grande relevância tendo 

em vista que a telenovela é um formato ditador de tendência desde a sua origem, como abordado 

no início da revisão teórica aqui apresentada. Quando fala a respeito de visibilidade e 

interioridade, Paula Sibilia ainda compartilha destes mesmos pensamentos e respostas 

justificando-se também na psicanálise (2016, p.126). E a partir de suas citações e novos 

exemplos acerca do caso que é aqui tratado, é possível dar cada vez mais razão as afirmativas 

impostas nesta pesquisa. 

 
50 Disponível em: https://twitter.com/MateusTargon/status/900551383258214404?s=20 

Figura 25 - tweet cena de ciúme 
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Certa tradição ocidental leva a pensar no ser humano como uma criatura dotada de 

uma pofundesa abissal e frondosa, em cujos obscuros meandros se esconde uma 

bagagem tão enigmática como imensurável: eu. Infinitos dados, acontecimentos 

vividos ou fantasiados, pessoas queridas ou esquecidas, desejos inconscientes, firmes 

ambições, vontades inconfessáveis, medos afetos, ódios, amores, dúvidas, certezas, 

dores, alegrias, lembranças traumáticas ou difusas... enfim, todos os sedimentos da 

experiência vivida e da imaginação de cada um. Se pudesse ser conhecida, acredita-

se que toda essa polpa resguardada sob a pele e agasalhada no âmago de cada 

indivíduo seria capaz de revelar o que cada um é. (SIBÍLIA, 2016, p.125, grifo nosso). 

 

 Fonte: Screenshot do twitter feito pela autora em 21/10/2019.51 

A cena em questão é a primeira experiência de Bibi com uma arma com real intenção de 

atirar. É a cena mais popular dos memes que circulam nas redes sociais e na trama também 

tratava-se de uma retratação de uma “crise” de ciúmes, por isso é muitíssimo associada na 

internet a frases que envolvem situações sobre relacionamento. 

Outra cena muito popular na internet (assim como todas as outras que envolvem essa ação 

nesse capítulo em questão) e que no dia de sua exibição gerou muito alarde é a da “surra” de 

Bibi na personagem Carine (Carla Diaz), também ocorrida na vida de Fabiana e extraída de sua 

biografia para a construção da cena. A ação ocorreu também em virtude do ciúme de Bibi por 

Rubinho que a havia traído com Carine. Foi perceptível o quanto este assunto rendeu na 

internet, tendo em vista que é algo muito popular no esteriótipo de mulher brasileira; através 

 
51 Disponível em: https://twitter.com/AmigoColorido/status/895097095174184961?s=20 

Figura 26 - Tweet sobre ciúme em página pública. 



85 
 

dos comentários é possível ter uma média da representação dessas opiniões. 

Fonte: Screenshot de página pública do Facebook feito pela autora em 22/10/2019.52 

Os dados de interação que surgiram com o envolvimento que a trama dispôs são muitos, 

mas até então já se faz possível a contatação da relevância em meio ao público de obras que 

lhes despertem identificação, e por conseguinte, de obras que se assemelhem cada vez mais 

com o cotidiano destes espectadores.  

Tal hipótese já é firmada por si só, visto que esta incessante busca pelo real não se dá 

sobre um fato isolado. Mas tendo em vista que esta ocorrência na telenovela se dá pela primeira 

vez, foi necessário trazer alguns exemplos para uma reafirmação, mas agora, sobre a proposta 

de levar essas biografias romanceadas para um novo formato: a telenovela, ficando atestada 

aqui a viabilidade e o resultado positivo a partir deste estudo de caso da narrativa de Fabiana 

Escobar em  A força do querer. 

 

4.4 O capítulo final de A força do querer: abrindo a conclusão.  

 

O capítulo final de a força do querer surpreendeu em alguns aspectos e a fim de concluir 

a análise, seria indispensável ressaltá-lo, além de aproveitar o fim desta para fazer alguns 

 
52 Disponível em: 

https://www.facebook.com/BibiPerigosaOfc/photos/a.313458829119262/359613727837105/?type=3&theater 

Figura 27 - cena da briga e apologia dos espectadores. 
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adendos esclarecedores. Enfim, o final desta novela reuniu toda a equipe de produção em uma 

festa com cobertura do Globo Repórter, para assistir aos desfechos finais que foram 

surpreendentes, e que uniram a ficção a realidade mais que nunca - Fabiana Escobar participou 

de uma cena do capítulo em questão, mas antes, se faz necessária uma ambientação de como o 

enredo direcionou à esta cena. 

A fidelidade a realidade foi realmente surpreendente e isso não impediu a romanceação 

tão esperada do último capítulo, o que deixou esse final com um quê de talvez, como se ainda 

tivesse algo por vir; um fim um tanto quanto incerto. Não deixando dúvidas, mas deixando 

abertura a outras possibilidades, incluindo as possibilidades de Bibi, que representou um 

personagem feminino em ascensão, algo que precisa de visibilidade na atualidade para que os 

espectadores sejam desvencilhados de que a ideia de sucesso da mulher na telenovela depende 

do encontro de seu par perfeito. De fato, a protagonista, mesmo que com esse fim incerto, tem 

sua última cena com indícios que estaria no seu típico final feliz com seu galã, no entanto o que 

impressiona é que quando o encontra ela já estaria no auge de sua ascensão social, e o fez 

estando solteira, reencontrando seu amor ideal apenas na última cena, sendo ela então, única 

responsável por esta ascensão de até então. 

Alguns outros clichês de ascensão também foram realizados na trama diferentemente da 

vida de real de Fabiana, em prol da romantização esperada para uma telenovela. Bibi passa toda 

a trama tentando retomar seus estudos, o que não faz em virtude de todos os acontecimentos, o 

que na vida real é um fato, no entanto na telenovela ela consegue se formar, o que não condiz 

com a realidade. Na trama também, Bibi foi presa, e por um crime que Fabiana na realidade 

não cometeu, então a narrativa também se diverge ai, sendo que, se Fabiana não cometeu, nem 

narrou este crime, logo não haveria porquê ser presa, do contrário, a Bibi personagem o fez, no 

início da trama – a intenção da romancista com tal crime também foi perceptivelmente em prol 

principalmente do entrosamento para com as tramas paralelas – e por isso respondeu a justiça 

no final, o que também contribuiu para que o drama fosse instalado no último capítulo. 

O último capítulo foi ao ar no dia 20 de Outubro de 2017 e reprisado no dia 21 na Rede 

Globo no horário nobre, completando o ciclo de quase 7 meses de exibição da telenovela em 

questão, e traz algo já pós-biográfico em relação ao livro, representando o seu lançamento com 

a ilustre presença de Fabiana Escobar, a autora, na fila de autógrafos que, na ficção, seriam 

dados pela personagem de Juliana Paes, mas em todo caso, foi relevante ver que em momento 

algum a narrativa televisiva se negou a biografia, apesar de algumas desordens fatídicas ou até 

mesmo da criatividade colocada em alguns momentos que findaram em algumas invenções, 

mas em todo caso, promove este momento final em que ficção e realidade se encontram. 
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Figura 28 - "Qual o seu nome? – Fabiana Escobar.” 

Fonte: A força do querer, capítulo 172 – Rede Globo.53 

Algumas curiosidades sobra a tamanha semelhança com o real foram reveladas na 

biografia e não foram citadas até então, como por exemplo a associação do nome Rubinho para 

o par romântico de Bibi, o apelido do companheiro de Fabiana Escobar era Robinho Pinga, que 

por si só já apresenta toda a semelhança como justificativa para o nome fictício. Além disso, 

também é fato que existiu uma “Carine” na vida de Fabiana Escobar, na verdade, não apenas 

uma, e que inclusive uma das cenas mais populares na novela que retrata sua briga, já citada 

acima, também foi um fato narrado no livro. Outra realidade foi a separação do casal, o que 

nunca foi segredo, e também a publicação da autobiografia, que também foi retratada na ficção, 

que deságua também nesta última curiosidade que justifica a causa de Fabiana Escobar não se 

referir ao ex-marido na biografia por seu verdadeiro nome Saulo de Sá Silva, nomeando-o de 

Paulo em seu livro, no intuito de não atribuir-lhe nenhum crédito na obra. 

Mas de fato não se pode negar a semelhança com a realidade, e a fidelidade mantida com 

a narrativa biográfica, ainda tendo como afirmação da continuidade da essência biográfica na 

narrativa, mesmo após a ficcionalização, atestada pela própria Fabiana Escobar, que classifica 

em 80% a fidelidade ao real e concorda que, ainda que romanceada, tratava-se de sua vida sendo 

interpretada na televisão, assim como, concorda com extrema pertinência em seu local de fala, 

a real possibilidade de que outras biografias sejam romanceadas para a telenovela.  

 
53 Exibido em 20/10/2017. Disponível para assinantes em: https://globoplay.globo.com/v/6233452/programa/. 

Acesso em: 31/10/2019. 
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Ainda se faz necessário reiterar que, a identificação, não se dá em virtude dos fatos 

ocorridos na vida da personalidade, mas em como a história foi conduzida por ela, suas ações 

e reações, seus sentimentos demonstrados na personagem, podem ser intrínsecos a muitos 

espectadores em diferentes situações de vida, e o inspirador, encontra-se na vitória desta vida 

apesar de toda a sua conturbação em relação ao amor, que, mesmo que não desta maneira, aflige 

muitas pessoas que se veem sem saída por este mesmo motivo mas em vários outros contextos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mais do que falar a um sujeito, a narrativa na atualidade, especialmente a biográfica, 

permite que o ser humano se renda a uma de suas necessidades naturais que é a de contar 

histórias, além do mais, numa era de conexões como a atual, narrar a própria história permite 

comungar experiências, compartilhar os sucessos e insucessos com o outro, e se auto promover, 

algo que sempre foi objeto de desejo de muitas pessoas. É possível perceber que este momento 

chegou, os dias de fama vangloriaram. Que todos têm uma história para contar não é novidade, 

mas o movimento desta época promove que as pessoas contem suas histórias e sejam ouvidas, 

e tenham espectadores, ou seja, todos são influenciadores porque promovendo suas ações 

podem gerar identificação em alguém, e independentemente do número de pessoas impactadas, 

haverá alguém a repetir ou evitar tal ação em lembrança da experiência do próximo. 

Essa promoção da própria vivência é algo que vem culminando ao redor do ser humano 

há tempo, o atingindo vagarosamente, não é como se somente agora houvesse ocorrido uma 

explosão, o fato na verdade é como um alagamento, que vagarosamente veio tomando conta do 

interesse do espectador e agora se mostra em grande escala, porque o que importa ao ser humano 

de fato é ter onde ou em quem se inspirar. 

No início da história da propagação de conteúdo não haviam muitas personalidades 

inspiradoras (apesar de considerarmos muitas desta época atualmente), então a fantasia 

adentrava todos os espaços no intuito de oferecer uma melhor imagem da vida, melhores 

aspirações, o que promoveu muito do que é conhecido hoje no entretenimento, e adentrando ao 

que diz respeito a esta pesquisa, a telenovela não foi esclusa a isso. O dramalhão, o folhetim, 

ambientaram por muito tempo este formato, e com eles vieram incríveis produções, porém 

depois algum tempo de tanto avanço tecnológico, de tantas novidades a todo tempo e da 

quantidade de gente conectada em todos os cantos do mundo, tornou-se difícil superar a 

realidade, e depois de tanto tempo sonhando com o que estava nas novelas mas que raras vezes 

ocorriam na vida, o desânimo também chegou até os espectadores e a vida real foi tornando-se 

muito mais interessante e digna de receber audiência, já que também se encontrava ali, aberta. 

 E foi perceptível o quanto essa migração do ficcional para o real não foi automática. 

Analisando a história da telenovela no Brasil, foi possível notar que este formato veio se 

transformando e evoluindo rumo a realidade logo após a sua estreia. Em cada era classificada 

é possível ter a percepção de que a cada momento seu intuito de transmitir o que a sociedade 

vivenciava ia aumentando. A força do querer, como analisado, foi mais um passo nessa linha 

evolutiva e o primeiro de uma nova era para a telenovela, tendo em vista inclusive que, na atual 
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novela do horário nobre da Rede Globo, também está sendo novamente contado um caso real. 

 Sendo assim é possível concluir que de fato foi promissora a proposta de levar biografias 

para a telenovela, até porquê, trata-se na verdade de um passo inevitável a se tomar em virtude 

do rumo que o interesse pelo biográfico vêm tomando, talvez até tardio, tendo em vista o quanto 

a média da audiência no horário nobre caiu após a ascensão das redes sociais que mantém os 

relatos biográficos como carro chefe, lembrando que trata-se de um meio que é retro 

alimentado. Enfim, aceitar que a proposta em análise faz parte de um futuro inevitável, também 

resulta numa presunção de que tal tática vá continuar sendo utilizada, tanto é que, o caso de A 

força do querer até então era único, porém agora, essa tática abordada já se alastra e se repete 

também com boa repercussão.  

Contudo, concluindo que a proposta é viável em termo de ascender o entretenimento 

televisivo visto que de fato o biográfico vem chamando uma atenção especial, é possível 

concluir também que a adaptação é necessária para que a narrativa biográfica ainda assim tome 

o formato do belo que acerca a telenovela e que determinadas alterações se incluem na 

adaptação sem alteração de sentido da história original, sem que o teor biográfico se perca, ou 

seja, foi possível constatar que sim, mesmo após a adaptação, a narrativa não perde o seu caráter 

biográfico quando representada, fazendo com que o público se identifique com o que vê 

também em cena pois tem conhecimento de que as peripécias narradas são possíveis à vida. E 

se há identificação com a trama, consequentemente haverá audiência, resultando em mais 

investimento para que a TV se mantenha. 

Além da semelhança com a história original e consequentemente com o relato do real, é 

preciso lembrar que o ato de romancear a biografia à torna atraente, por isso a adaptação da 

biografia para esse molde torna-se importante, tanto em relação ao preceito da adaptação que 

compete a propagação da narrativa de um meio a outro, quanto ao que se refere ao processo 

criativo de fato, o trabalho do romancista em romancear uma narrativa que possivelmente tem 

alta carga emocional negativa tratando-se de uma biografia, de modo a saber como realizar a 

codificação desta narrativa para que seja recebida de forma que o público se identifique e não 

se assuste. 

Logo, é conclusivo que A força do querer de fato trata-se de uma biografia romanceada 

visto a tamanha fidelidade a biografia. Sabendo o quanto as narrativas dessa espécie vêm sendo 

aclamadas pelo público em mídias em geral e podendo vislumbrar o sucesso do caso em 

questão, também é conclusiva a viabilidade de que histórias biográficas possam ser adaptadas 

para a telenovela, além de sua excelente recepção. 
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Ao que corresponde esses processos de engajamento que foram promovidos com a trama, 

na análise, também foi perceptível o quanto o público se identificou com a história de Fabiana 

Escobar através de Bibi Perigosa tendo em vista todo a interação nas redes sociais, levando a 

público a expressão de suas próprias aspirações através dos trejeitos da personagem. 

Ao que se refere a necessidade do final feliz, lembrando que se as histórias servem de 

inspiração, é bem provável que este fator continue sendo importante para o sucesso de uma 

narrativa, no entanto, como a pesquisa não compreendia diretamente este fator e como depende 

da análise de outros casos para que este seja definido, ainda não foi possível corresponder com 

certeza se ainda se faz uma necessidade para as próximas tramas ou não, mas de toda forma, 

como não houve ainda casos com um final negativo, é possível intuir que ainda se faz necessário 

que os finais sejam felizes, no entanto, não é algo certo pela falta de exemplos, sendo de grande 

importância que fossem feitos testes acerca disso para esclarecer tais dúvidas enfim, mas até 

então, como histórias de inspiração, ainda parecem precisar terminar bem até para fazerem parte 

dessa classe de histórias. 

Por fim, a entrevista de Fabiana Escobar para esta pesquisa, consente todas as hipóteses 

da relevância e viabilidade de que outros discursos biográficos promulgados nas redes sociais 

possam ser adaptados e consequentemente, tornarem-se biografias romanceadas para a 

telenovela tendo em vista a propriedade de sua afirmação enquanto autora da biografia e 

personalidade base para uma trama completa de grande audiência e repercussão. Além disso, a 

pesquisa, com base na análise promovida por meio do estudo de caso com foco na narrativa 

biográfica por trás de A força do querer, conseguiu também alcançar os objetivos propostos, 

vislumbrando a viabilidade da estratégia, a qualidade biográfica de uma adaptação deste 

parâmetro e a identificação promovida no público seguida da repercussão positiva e 

memorização de personagem, o que faz desta hipótese, além de inevitável, muito possível se 

atenta a escolha de narrativas biográficas por si só envolventes, por isso é destacado a relevância 

da coleta dessas biografias nas redes sociais, onde sua relevância perante o público já haverá 

sido testada. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Entrevista/questionário com Fabiana Escobar. 

 

E quando a TV imita a vida: a convergência narrativa das biografias romanceadas adaptadas a 

telenovela.  

Bruna Toledo de Melo  

Entrevista com Fabiana Escobar  

Roteiro de questões  

  

1. Como foi a resposta do público da novela diretamente para você? Chegaram 

muitas pessoas até você querendo saber mais da sua história durante e depois da novela?  

A novela teve bastante repercussão sim, aumentou muito o número de pessoas 

interessadas em saber o que realmente foi real. O lado negativo que de forma resumida, a novela 

tem seu tempo e muitas vezes alguns detalhes importantes se perderam. Isso causou em algumas 

pessoas uma impressão contorcida da história.   

 

2. Mesmo que a sua história não tenha sido somente coisas boas, acredito que o auge 

da fama do sonho de todos é se ver interpretado numa novela. Como você se sentiu ao ver 

a sua história em rede nacional e interpretada por ninguém mais, ninguém menos do que 

Juliana Paes? Foi algo tipo: “Zerei a vida, to na novela!” ou essa “fama” de se ver lá não 

era algo que você almejava?  

Foi um processo natural, não foi planejado. Eu escrevi no blog, já teve bastante 

repercussão e depois lancei como livro. Cada passo foi aumentando o publico. Isso acabou 

atraindo o olhar da Gloria Perez. Eu sempre olhei tudo com muita naturalidade, pois não 

planejei. Sobre o sucesso, fama, visibilidade, eu sou muito equilibrada quanto a isso, pois o 

meio artístico se parece muito com o meio do tráfico em relação a jogo de interesses, bajulação,  

empolgação. Eu já sou vacinada. E por já estar exposta antes fa novela,  já sabia o preço disso. 

Não vem só coisas boas com a exposição.  É pra mim foi como perder 60 % do dominio da 

minha propria vida, pois vc passa a ser o que as pessoas entendem e contam e recontam. Eu 
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fico assistindo as pessoas debatendo, achando isso ou aquilo da minha vida como se não fosse 

minha. É estranho.   

 

3. Em que nível você classificaria o que “passou na novela” como sua vida? Quer 

dizer, no seu ver, em uma porcentagem o quanto a novela foi fiel a sua realidade?  

80 % foi fiel ao livro, inclusive palavras que está no livro está na novela.  

 

4. Você acha que o Caio do início da trama tinha um pouco do Nem? Acha que de 

certa forma o Nem foi uma inspiração para Gloria perez elaborar o Caio como um 

primeiro amor da Bibi personagem assim como você contou do seu primeiro amor na 

biografia?  

Exatamente isso. Porem contar sobre o Nem, ficaria confuso. Teria q ser 2 novelas.   

 

5. A força do querer foi um sucesso que a Globo não via há algum tempo. No meu 

ponto de vista isso aconteceu porque as pessoas buscam cada vez mais se inspirar no real 

hoje em dia. Quanto mais palpável for a história mais será inspiradora. Daquele jeito 

mesmo que a gente pensa “fulando fez isso e deu errado, então não vou fazer”. Na sua 

opinião, o sucesso da novela foi por tratar de uma história real de forma tão fiel a 

realidade ou foi um acaso apenas por tratar-se de uma história muito interessante?   

Acho que foi por contar algo qur muitas e muitas pessoas passam. Houve uma 

identificação instantânea. E por envolver muito a parte emocional, mexe muito com as pessoas. 

É a contradição do que e certo e errado.   

 

6. Eu trabalho com o termo de biografia romanceada para tratar da sua história na 

novela, porque não foi mais uma história inventada, mas de toda forma passou por uma 

ficcionalização. Ao seu ver, continuou se tratando da sua biografia mesmo com as 

modificações feitas por Gloria Perez?  

Sim. Foram poucas modificações. Poucas mesmo. E ela captou muito bem a carga 

emocional do livro.   

  

7. Você acredita que seja possível que a história de superação de mais pessoas torne-

se trama de novela? Se sim, qual a sua opinião sobre isso – Histórias reais na novela?  
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Sim. Na verdade toda ficção é inspirada em pessoas, fatos, vivências observadas pelo 

escritor. A possibilidade de adaptar obrar biograficas pra ficção,  novela é sim muito facil de 

acontecer.   

 

8. Você acha que a sua história representada na novela conseguiu alcançar alguém 

que passava por uma situação semelhante e ajudou de alguma forma? Teve algum 

depoimento? Se sim, pode cita-lo? 

Sim. Muita gente. Muita mesmo. Muita gente ate hoje me procura pra desabafar, pedir 

conselhos pq sabem que eu não vou julgar e vou falar por experiência própria.  Mas sem julgar 

ou condenar.   


