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Resumo 
 

O presente trabalho tem como objetivo demonstrar como a leitora participava dos enredos das 

fotonovelas. Estas produções eram construídas por diálogos acompanhados por fotogramas, 

de modo que deixavam espaços, onde os leitores sentiam a necessidade de preenchê-los, 

buscando, para isso, seus conhecimentos de mundo, assim como faziam os iletrados, no 

período em que um número pequeno de pessoas era alfabetizado e suas leituras eram feitas 

por meio de imagens.  
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As revistas de fotonovelas foram a preferência de leitura do público feminino em 

meados do século XX. Estas produções eram compostas por diálogos dos personagens que 

eram acompanhados por fotogramas e, a partir disso, o leitor tinha a possibilidade de conhecer 

o enredo e criar suas próprias interpretações. 

Ao se voltar diretamente às fotos que fazem parte da composição da fotonovela, 

percebe-se que entre os fotogramas são deixados espaços lacunares, nos quais o leitor tem a 
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oportunidade de criar e dispor as sequências da maneira que julgar necessário, ou seja, 

algumas informações que o leitor adquire por meio dos diálogos não vêm acompanhadas com 

as fotos correspondentes, criando a continuação das fotos que faltam para acompanhar 

determinados diálogos. 

De acordo com André e Mariângela Joanilho, os leitores de fotonovela buscam recriar 

a narrativa. Os autores afirmam que, além disso, os quadrinhos exigem dos leitores um 

preenchimento das elipses entre um fotograma e outro e se baseiam na ideias de Sullerot para 

afirmar que os quadrinhos e as fotonovelas demandam um movimento tríplice: 

 

O primeiro movimento seria simples: de um fotograma ao seguinte. Porém, no segundo 

movimento,entre um fotograma e outro há a elipse que será virtualmente preenchida. E, o 

terceiro movimento, a reconstituição da narrativa entre os fotogramas com a elipse solucionada 

imaginariamente. A história é recomposta na mente do leitor. Enfim, há um espaço lacunar nos 

fotogramas que é preenchido pelo leitor. As poses das personagens e o mise-en-scène deixam 

um espaço livre para a reconstituição de sentido por parte de quem lê, pois se pode imaginar 
tanto a seqüência anterior como a posterior até o próximo fotograma. (JOANILHO, 2008, p. 

538) 

   

A partir destas considerações, pode-se constatar que as fotos deixam possibilidades 

para que os leitores façam suas interpretações. Estes além de completarem estas elipses, 

podem também fazer hipóteses em relação às fotos, caso se interessem por fazer uma pré-

leitura do texto somente observando-as. Muitas vezes, antes que sejam mencionadas 

determinadas situações nos diálogos, ou até mesmo pelo narrador, os personagens 

demonstram expressões, cujos leitores podem tentar sugerir o que irá ocorrer nos enredos. 

Assim, nas fotografias que os acompanham, de acordo com a expressão do personagem, o 

leitor pode fazer suas próprias leituras criando hipóteses e atribuindo um sentido ao texto, 

mesmo que este não coincida com o que é dado pelo escritor, pois de acordo a afirmação de 

Manguel: “Tentar ler numa língua que não conheço [...] evidentemente não me revela nada. 

Mas se o livro é ilustrado, mesmo não conseguindo ler as legendas posso em geral atribuir um 

sentido, embora não necessariamente o explicado no texto.” (MANGUEL, 2004, p. 16).  

De acordo com Alberto Manguel, “a leitura começa com os olhos”, sendo assim, o 

leitor de fotonovelas, pode iniciar sua leitura observando apenas as fotos que acompanham os 

diálogos. Por meio delas, mesmo que não haja a leitura dos diálogos que as acompanha, é 

possível reconhecer as mudanças das expressões dos personagens, tendo o leitor que ativar 

sua capacidade criativa, além de seu conhecimento individual de mundo para, a princípio, 

fazer a dedução dos acontecimentos do enredo e depois de uma leitura geral, pode confirmar 

se suas hipóteses são acertadas ou não. 



 Alberto Manguel discorre sobre a história de são Nilo, fundador de um mosteiro nos 

últimos anos do século IV, perto da antiga Ancira, que hoje, denomina-se Ancara, capital da 

Turquia. (2004, p 116) São Nilo sugeria para o bispo Olimpidoro, que o consultara para a 

construção de uma igreja, que a decorasse com cenas do Novo e do Velho Testamento ao lado 

da Santa Cruz, pois, estas serviriam para ensinar a história Bíblica para iletrados: 

 

São Nilo imaginava os crentes analfabetos aproximando-se dessas cenas em sua igreja 

funcional e lendo-as como se fossem as palavras de um livro. Imaginava-os olhando a 

decoração não mais constituídas de „adornos frívolos‟; imaginava-os identificando as imagens 

preciosas, ligando-as mentalmente umas às outras, inventando histórias para elas ou associando 

as imagens familiares associações com os sermões que tinham ouvido, ou então se não fossem 

totalmente „iletrados‟, com exegeses das Escrituras” (MANGUEL, 2004, p. 117). 

 

Neste período em que poucas pessoas sabiam ler, os indivíduos ouviam com 

freqüência os trechos mais importantes do Antigo e do Novo Testamento, sendo assim, 

mesmo sem saber decodificar palavras, todos tinham a oportunidade de escutar a leitura da 

Bíblia e obter o conhecimento de que um era complemento do outro.  

De acordo com as informações do estudioso Alberto Manguel, a “leitura” de figuras 

existe há muitos anos, mas com os antigos romanos, por exemplo, essa leitura acontecia de 

forma um pouco diferente, pois, utilizavam símbolos e representações, de modo que, tornava-

se possível a interpretação dos significados das ilustrações que, de acordo com Manguel, 

decoravam locais e objetos religiosos desde a época do templo de Salomão em Jerusalém. 

Cada leitor participava de forma individual na construção do significado das figuras 

que “liam”, pois cada um tinha um conhecimento específico. Pode-se imaginar, com isso, que 

as histórias que uns haviam escutado outros poderiam não conhecer por não ter tido a 

oportunidade de ouvi-las. Desta mesma forma, os leitores de fotonovelas também participam 

na construção dos significados de seus enredos de maneira individual e de acordo com a 

experiência de cada um especificamente. 

Alberto Manguel cita Marshall Mcluhan que considera as antigas impressões e 

gravuras , assim como as tiras de histórias em quadrinhos dos dias atuais, pois, acredita que 

oferecem pouquíssimas informações: “É relevante considerar que as antigas impressões e 

gravuras, tal como as tiras de humor e histórias em quadrinhos, ofereciam pouquíssimos 

dados sobre qualquer momento específico no tempo, ou aspecto no espaço, de um objeto.” ( 

Mcluhan Apud MANGUEL, 2004, p. 125.). Desta forma, o leitor tem como tarefa completar 

e interpretar as poucas informações deixadas nas poucas linhas do texto, assim como faz um 

telespectador que também tem um alto grau de participação pela necessidade que se tem de 

complementar o que fica apenas sugerido pelas imagens da tela. 
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