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PREFÁCIO

CAMINHOS MOVENTES QUE SE  
ENCONTRAM E DESENCONTRAM

Este livro é resultado das investigações amplamente de-
batidas e apresentadas no GT Estudos de Televisão, Strea-
ming e Ficção Seriada no XIV Seminário Internacional de 
mídia, cultura, cidadania e informação do programa de 
Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Infor-
mação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás. 

Bergson (2006) nos oferece uma ideia de tempo, que se 
desvincula da cronologia, que está atrelada a experiência 
realizada, uma vivência flutuante e potencialmente criado-
ra, que ele nomeia duração. O autor também alerta para 
a capacidade indissociável das vivências que nos afetam. 
Nunca é demais lembrar que nossas pesquisas são movidas 
e traduzem aquilo que nos afeta. Recorremos à reflexão ber-
gsoniana para resgatar a importância de encontros como o 
que realizamos nesse XIV SEMIC. Como coordenadores do 
GT Estudos de Televisão, Streaming e Ficção Seriada, juntos 
pela primeira vez nessa função, mas com uma vivência de 
mais de 20 anos de amizade, sabíamos bem como gosta-
ríamos de conduzir o trabalho, pautado num momento de 
(re)encontros, trocas e críticas que nos auxiliassem a seguir 
pelas veredas da pesquisa, com entusiasmo.
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Consideramos (e esperamos que os colegas que também 
tecem a composição desse livro) que foi um instante de 
vivência frutífera e prazerosa e esperamos que de algum 
modo tenha afetado positivamente nossos estudos e/ou 
nossas vidas. 

O título do livro – Streaming e Ficção Seriada: encontros 
e desencontros – foi inspirado (Não só no filme da Sofia 
Coppola (Encontros e Desencontros, 2003)), mas, também, é 
claro, no teor dos textos elencados, que apontam para os 
modos como as narrativas seriadas estão se reconfiguran-
do no atual cenário comunicacional, assim como sinalizam 
que ainda há alicerces que resistem as mudanças, algumas, 
necessárias.

O livro está dividido em três blocos. O primeiro deles – 
Formatos Narrativos: os percursos da ressignificação – se 
compõe de textos que percorrem temas contemporâneos e 
discutem uma diversidade de formatos. São eles: A inter-
textualidade em Wandavision, uma reflexão proposta por 
José Abrão acerca da experiência dialógica proporcionada 
pela série ficcional; em Deuses Célebres: modernização  
mitológica e cultura de convergência no webcomic Lore 
Olympus, Dayane C. O. da Silva e Alexandre Tadeu dos 
Santos colocam em discussão o universo dos webcomics, 
observando um objeto empírico que faz uma incursão a 
distintos textos culturais ao longo da história, reconstruin-
do e atualizando mitos; Infancias en la TV latinoameri-
cana: la serie animada Siesta Z é uma contribuição das 
investigadoras argentinas, Cristina Andrea Siragusa e Luján 
Ailen Martinez, em que traçam um panorama da produção 
animada audiovisual no país, destacando as mudanças e as 
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boas práticas da programação infantil na televisão desde 
a implantação da nova lei de audiovisual, em 2010; Nueva 
serialidad ficcional y narrativa transmedia: la inmersión 
diegética en la serie Skan (España) do professor e pesqui-
sador, também argentino, Erik Muzart, analisa a versão es-
panhola da série norueguesa voltada para o público jovem, 
que articula de modo ousado diferentes recursos transmí-
dia; o texto seguinte Traduções Semióticas em webséries 
da RTP /Rádio e Televisão de Portugal de autoria de Adria-
na P. Coca relata e observa teoricamente, sob a perspectiva 
da Semiótica da Cultura, como a experiência da emissora 
pública portuguesa sinaliza transmutações nos modos de 
contar histórias de ficção, dando sobrevida a essas narrati-
vas no ambiente digital.

Seguimos com o bloco que trata da – Representativida-
de no Audiovisual Contemporâneo – essa parte do livro 
leva luz a questões de suma importância para as narrativas 
atuais. Em discussão, a afetividade das mulheres negras 
na telenovela (Deusas do Amor: mulheres negras e afeti-
vidade em Amor de Mãe de Juara Castro da Conceição e 
Luciene de O. Dias); o capítulo destaca, ainda, o funciona-
mento e a relevância da plataforma - Todes Play: relações 
entre streaming e aquilombamento e cuida de apresentar 
o universo feminino das artesãs mineiras transposto pelo 
olhar documental de uma jornalista canadense, reportado e 
observado cientificamente por dois autores profundamen-
te afetados pela história que estavam contando/analisando 
(Representação das mulheres artesãs do Vale do Jequiti-
nhonha no documentário canadense Brésil-Minas Gerais 
de Bruna Souza Silva e Franco Dani Araújo e Pinto). O bloco  
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se finda com uma proposta ousada de jovens pesquisa-
dores, orientados pela professora e investigadora Sandra 
Nodari, Documentário Surdo: ensaio sobre o audiovisual 
acessível aos surdos, defendido por Lívia Mie A. Soares e 
Lucas André V. Vichinheski.

O bloco derradeiro que coincide com os trabalhos apre-
sentados na terceira e última sessão do nosso encontro do 
XIV SEMIC tem como título Narrativas de Fatos e Ficção 
e foi assim nomeado porque evoca narrativas ficcionais e 
outras que vão além da ficção e direcionam olhares para 
a publicidade, o caso do capítulo que abre o bloco (Narra-
tiva, semiótica e estética da hipervenção: análise da pu-
blicidade da Skol de Thiago G. Martins); sobre teleficção 
há a análise da Série Sob Pressão: a realidade inserida 
na ficção (Vivian Kellen S. S. Silva e Franco Dani Araújo 
e Pinto); Pós-humanos e a aceitação da violência: o medo 
como recurso narrativo em Westworld texto escrito por 
Robinson Samulak Alves e orientado por Valquíria Michela 
John que revela uma metodologia cuidadosa que destaca 
personagens e categoriza elementos que orientam a análise, 
que, evidente, tem como propósito pensar a constituição do 
medo na tessitura narrativa da série supracitada e Pande-
mia, ficción seriada y TV Pública: toda oferta es política, 
pesquisa de notoriedade sobre os caminhos percorridos 
pela TV pública na Argentina que se cruzam/fundem com 
as decisões políticas transcorridas no país, de Alejandra 
Pia Nicolosi. E, por fim, Victória Sampaio e Sandra Nodari 
nos recordam do papel fundamental da televisão, sobretu-
do, do telejornalismo no contexto atual com o capítulo –  
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A televisão sobreviveu ao início dos anos 2000, mas como 
está a audiência hoje? 

Desejamos a todos uma ótima leitura e convidamos os 
colegas que têm pesquisas sobre Televisão e Narrativas 
para os próximos encontros do SEMIC, um espaço dedica-
do à construção de conhecimento.

Alexandre Tadeu dos Santos e Adriana Pierre Coca

Referência

BERGSON, H. O pensamento e o movente. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006. 304p.



BLOCO I

FORMATOS NARRATIVOS: OS PERCURSOS DA RESIGNIFI-
CAÇÃO.



A INTERTEXTUALIDADE EM WANDAVISION

José Abrão1

1 INTRODUÇÃO

Desde 2008, a construção e expansão do Universo Ci-
nematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês) chama 
atenção como um dos maiores e mais lucrativos exemplos 
de narrativas complexas e transmidiáticas potencializadas 
pela nova era de redes sociais, serviços de streaming e da 
convergência de dispositivos somada à expansão do fan-
dom (JENKINS, 2008). As características, inovações e estra-
tégias de “transmidialidade” do MCU já foram notadas em 
diversos artigos publicados anteriormente no Brasil e no 
exterior. 

Assim, o que nos motivou a escrever este texto, por sua 
vez, é o, digamos, “twist” mais recente da Marvel Studios. 
Após uma narrativa majoritariamente cinematográfica que 

1 Mestre em Performances Culturais pela Faculdade de Ciências Sociais 
(FCS-UFG). jgabrao@gmail.com.
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se estendeu por mais de 20 filmes em mais de uma década, 
o atual passo desta enorme narrativa mudou o foco para a 
televisão, mais especificamente para o serviço de streaming 
Disney+. Sendo assim, os próximos capítulos do MCU se 
desenrolarão, por ordem, nos seriados WandaVision, Falcão 
e o Soldado Invernal e Loki.

Neste capítulo iremos abordar especificamente Wanda-
Vision (2021) que, além dos aspectos de autorreferência já 
presentes em todo o MCU, por se tratar de uma narrativa 
contínua, incorpora agora características de intertextuali-
dade, não apenas conduzindo a estória e os personagens 
do cinema para um outro meio e formato, mas principal-
mente por homenagear e referenciar explicitamente pro-
gramas e linguagens associados à história da televisão nos 
EUA. Como cada capítulo da primeira temporada de nove 
episódios remete a um período específico desta história, 
daremos um panorama superficial para então focarmos no 
episódio 7, chamado “Quebrando a Quarta Parede”, que 
por sua vez não apenas o faz, como dialoga com alguns se-
riados contemporâneos já finalizados da comédia que têm 
a quebra da quarta parede como ponto central.

2 DESENVOLVIMENTO 

Primeiramente, é necessário estabelecer alguns conceitos 
sobre intertextualidade, narrativa complexa e transmídia. 

A citação, a alusão, a referência, a paródia, o pastiche e 
até o plágio podem ser considerados, em um sentido am-
plo, uma forma de intertextualidade. É, grosso modo, a pre-
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sença, o entrelaçamento, incorporação ou diálogo de um 
texto anterior dentro de outro texto, conforme explica Sa-
moyault: “a retomada de um texto existente pode ser alea-
tória ou consentida, vaga lembrança, homenagem explícita 
ou ainda submissa a um modelo, subversão do cânon ou 
inspiração voluntária” (SAMOYAULT, 2008, p. 9 e 10).

Destes, nos é particularmente interessante a conceitu- 
ação de paródia conforme Gerárd Genette (apud Samoyault, 
2008), que, ao contrário do que o senso-comum entende 
como paródia, é mais ampla e sem conotação pejorativa 
inerente, podendo ser, inclusive, admirativa. Nesta forma 
de intertextualidade, há uma evocação do texto anterior 
que será então transformado, sem ser citado diretamente. 
Para o autor, a paródia precisa ser necessariamente eviden-
te para que seja reconhecível pela audiência e para que a 
audiência possa interpretar corretamente sua intenção: se é 
de humor, crítica ou homenagem. Esta é a principal forma 
utilizada por WandaVision para referenciar e homenagear 
outros programas de televisão, como veremos logo mais.

Para Julia Kristeva, que cunhou o termo intertextualida-
de, “todo texto se constrói como um mosaico de citações, 
todo texto é absorção e transformação de um outro texto” 
(KRISTEVA apud SAMOYAULT, 2008, p. 16). Posterior-
mente, a autora estreitou essa definição, cunhando que a 
intertextualidade “designa essa transposição de um (ou de 
vários) sistema(s) de signos em um outro, (...) a passagem 
de um sistema significante a um outro exige uma nova arti-
culação” (KRISTEVA apud SAMOYAULT, 2008, p. 17). 

Nisso entra a peneira do leitor (SAMOYAULT, 2008) e 
que é de grande importância para a construção e susten-
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tação do MCU como um todo, mas também para as novas 
referências televisivas feitas em WandaVision. A peneira do 
leitor implica que a intertextualidade precisa ser filtrada por 
um arcabouço cultural previamente estabelecido para que 
seja compreendida pela audiência. No caso de WandaVision, 
sem o conhecimento prévio dos filmes Marvel, quem assis-
te certamente enfrentará alto grau de confusão. Da mesma 
forma, quem não está familiarizado com os programas de 
TV que a série homenageia também não irá captar algumas 
piadas, referências e escolhas estéticas inseridas no progra-
ma contemporâneo. 

Aliado a isso, a autora também determina a recepção da 
audiência como um aspecto decisivo para uma intertextua-
lidade bem-sucedida, especialmente para obras como Wan-
daVision que envolvem repetição, retomada ou reescrita de 
uma obra anterior. Desta forma, um texto perpassado pela 
intertextualidade se torna naturalmente híbrido em um ou 
mais aspectos. A hibridez do texto pode ter vários níveis, 
como a heterogeneidade de formatos e estilos ou mesmo 
acomodar discursos diferentes e até mesmo contraditórios.

A hibridez também se manifesta ao brincar com a fron-
teira entre o real e o ficcional. Somado à linguagem cine-
matográfica, veremos que WandaVision traz esta hibridez ao 
misturar elementos como formato, tons e gêneros narrati-
vos, assim como com o real e o ficcional.

Enquanto o MCU em geral possui uma intertextualida-
de explícita (os eventos, cenário e personagens retratados 
não apenas são os mesmos como há uma ordem a ser se-
guida), WandaVision vai além da autorreferência ao somar 
tipos de intertextualidade sutis, como a alusão, a referência 
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e a homenagem. No aspecto explícito, para ver WandaVision 
e acompanhar a narrativa, é recomendado que a audiência 
esteja a par dos acontecimentos anteriores do MCU: a tra-
ma não gastará nenhum segundo estabelecendo mundos 
e personagens introduzidos em filmes anteriores. Porém, 
dentro do aspecto sutil, a intertextualidade se torna menos 
rígida. Embora ela apele para o arcabouço de cultura pop 
de quem assiste, não reconhecer as referências e homena-
gens não irá afetar a compreensão geral da trama, mas vai 
afetar a compreensão de seus detalhes e minúcias, como a 
ligação entre os personagens e os eventos passados dentro 
daquele mundo ficcional.

A ascensão de narrativas complexas e/ou transmidiáticas 
é um fenômeno ligado à convergência das mídias. Jenkins 
(2008) vê como uma consequência inevitável que as novas 
histórias contadas em filmes, séries ou livros não fiquem 
conformadas a um único produto nem a uma única mídia. 

Cada vez mais, as narrativas estão se tornan-
do a arte da construção de universos, à medi-
da que os artistas criam ambientes atraentes 
que não podem ser completamente explo-
rados ou esgotados em uma única obra, ou 
mesmo em uma única mídia (p. 161). 

Uma narrativa transmídia portanto se desdobra em mais 
de uma mídia e cada novo produto midiático se torna uma 
peça que complementa um todo narrativo muito maior e 
mais complexo.

Este naturalmente é o caso de WandaVision desde a sua 
inserção: a trama acompanha personagens principais ini-
cialmente introduzidos em Vingadores: A Era de Ultron 
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(Avengers: Age of Ultron, 2015), assim como pelo menos uma 
coadjuvante, Darcy (Kat Dennings) introduzida no MCU 
ainda antes, em Thor (2011), ou a versão mais velha de uma 
personagem apresentada anteriormente, como é o caso de 
Monica Rambeau (Teyonah Parris), introduzida em Capitã  
Marvel (Captain Marvel, 2019), além de acrescentar novos 
personagens ao MCU, como Agatha Harkness (Kathryn 
Hahn). São diversas conexões antes mesmo de se conside-
rar o fator adaptação: todos estes personagens fazem parte 
do Universo Marvel nos quadrinhos.

Jenkins argumenta que uma narrativa transmídia bem-
-sucedida também precisa conferir autonomia a cada mídia: 
nessa lógica, uma série de TV Marvel precisa ser diferente 
e autônoma o suficiente para que a audiência não se sinta 
obrigada a ver os filmes e vice-versa. Isso pode ter sido ver-
dade para o MCU no passado: a Marvel concretizou e agora 
encerrou pelo menos sete seriados em plataformas e canais 
diferentes (Demolidor, Justiceiro, Punho de Ferro, Luke Cage, 
Jessica Jones e Os Defensores, apenas na Netflix, assim como 
Agentes da SHIELD, Manto e Adaga, Os Fugitivos e Inumanos 
em outros canais). Porém, embora estes seriados tivessem 
suas narrativas inseridas dentro do MCU, nenhum deles 
dava continuidade direta aos filmes nem se inserem como 
parte vital da cronologia canônica, o que de fato lhes confere 
um grau elevado de autonomia: para acompanhar os filmes, 
não é necessário ter visto qualquer uma das séries até então.

Porém, WandaVision encerra este formato ao trazer os 
personagens e a continuidade dos filmes para o streaming. 
Ao invés de ser uma história paralela, a série é a primei-
ra da fila na sequência direta dos acontecimentos após  
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Vingadores: Ultimato (Avengers: Endgame, 2019), a ser segui-
da, como falamos, por Falcão e o Soldado Invernal e Loki, todas 
na Disney+. Portanto, WandaVision não possui a autonomia 
que os seriados anteriores tinham: uma audiência que não 
esteja a par dos acontecimentos do MCU, especialmente 
dos filmes lançados em 2018 e 2019, terão dificuldade em 
entender o desenrolar da trama do seriado.

Mesmo assim, Jenkins destaca que, em uma narrativa 
transmídia de grande escopo, o grande motivador é a possi-
bilidade de lucro, ao mesmo tempo em que o público se in-
teressa mais por novidades e menos por repetição: “a com-
preensão obtida por meio de diversas mídias sustenta uma 
profundidade de experiência que motiva mais o consumo” 
(JENKINS, 2008, p. 138). Assim, seria do interesse de uma 
empresa tão grande quanto a Marvel Studios, por sua vez 
parte da Disney, construir a narrativa mais vasta e interli-
gada possível, com experimentação e inovação o suficiente 
para encorajar o consumo da comunidade cativa de fãs.

Concorda Mittel: “os espectadores querem ser surpreen-
didos e desbancados ao mesmo tempo em que satisfeitos 
com a lógica interna da história” (MITTEL, 2012, p. 49). A 
convergência e a transmídia favorecem também, portanto, 
a construção de narrativas complexas. Mittel (2012) percebe 
um crescimento de narrativas audiovisuais deste tipo espe-
cialmente na televisão: se antes a TV era marcada por episó-
dios com pouca ou nenhuma conexão entre si, tramas mais 
leves para toda a família e baixo orçamento, isso mudou 
drasticamente nos últimos vinte anos, com episódios pro-
fundamente conectados, temas maduros e grandes orça- 
mentos se tornando a marca de séries como Breaking Bad ou 
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Game of Thrones. Assim, a convergência das mídias permite 
que a audiência escolha quando e o que vai assistir, assim 
como também pode rever episódios ou cenas quando qui-
ser em busca de pistas ou outros elementos narrativos “es-
condidos” (MITTEL, 2012).

Tanto Mittel (2012) quanto Jenkins (2008) se referem à 
construção de uma inteligência coletiva da audiência. Isto 
é, conforme as narrativas se tornam mais complexas e devi-
do à convergência das mídias, a audiência não apenas au-
menta o seu engajamento como aumenta o seu arcabouço 
cultural. Isto está relacionado diretamente com a peneira 
do leitor de Samoyault (2008) e o crivo da audiência segun-
do Kristeva (1988): para ser bem-sucedida, a intertextua-
lidade precisa que a audiência perceba e entenda que ela 
está ocorrendo.

Desta forma, as narrativas se tornam mais interessantes 
e engajantes para a audiência: “o público tende a aderir a 
programas complexos de uma forma muito mais apaixona-
da e comprometida (...). Usam estes programas como base 
para uma cultura de fã fortalecida e podem dar uma res-
posta ativa à indústria” (MITTEL, 2012, p. 36). Conforme 
veremos mais adiante, isso é um dos resultados da poro-
sidade da fronteira entre as mídias conforme, neste caso, 
elementos da linguagem e da experiência cinematográfica 
saíram da sala escura do cinema e passaram para a sala de 
estar ou mesmo para a tela do celular na era do streaming.
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2.1 Linguagem cinematográfica e crise

Como metodologia iremos adotar o estudo de caso 
(DUARTE, 2005), tendo como critérios de análise os elemen-
tos da linguagem cinematográfica conforme Martin (2005) 
e Gaudreault e Jost (2009). Portanto, optamos por um mé-
todo qualitativo delimitando como caso a ser estudado os 
elementos intertextuais presentes no episódio 7 da primeira 
temporada de WandaVision (2021). Com base nos elemen-
tos da linguagem cinematográfica conforme serão determi-
nados, a perspectiva de análise é descritiva e comparativa,  
traçando paralelos entre os elementos intertextuais presen-
tes no objeto analisado e seus textos de origem.

Para Julia Kristeva (1988), a linguagem cinematográfica é 
uma realidade imaginada que envolve a projeção do sujeito 
para dentro da ficção, como uma narrativa que se vive ao 
se desenrolar em “tempo real”. Esta realidade imaginada é 
construída através do olhar da audiência que é direcionado 
através de sequências, ângulos, recortes e montagens, ten-
do a câmera e suas lentes como principal ferramenta (KRIS-
TEVA, 1988; MARTIN, 2005; GAUDREAULT e JOST, 2009). 

A construção de sentido se dá através da manipulação 
dessa realidade construída. Em Wandavision, isto ganha al-
guns aspectos metalinguísticos, conforme Wanda utiliza 
estes elementos da linguagem cinematográfica (enquadra-
mentos, cortes, planos, etc) para manipular a realidade den-
tro do seriado. Kristeva (1988) argumenta que elementos 
da linguagem cinematográfica não estão circunspectos aos 
filmes já há bastante tempo, tendo transbordado para ou-
tros formatos e mídias narrativas. Curiosamente, a autora 
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destaca as histórias em quadrinhos como um meio que se 
apropriou de tal linguagem utilizando planos, enquadra-
mentos e sequências cinematográficas para levar movimen-
to às imagens estáticas. E cá estamos falando de quadrinhos 
que fizeram o caminho inverso: do gibi para as telas.

Portanto, ângulos e enquadramentos são as ferramentas 
mais elementares da linguagem cinematográfica e para a 
construção de sentido da audiência. Os principais são o clo-
se, o primeiro plano, o plano médio, o plano americano e o 
plano geral (MARTIN, 2005). No caso de WandaVision, será 
também a principal maneira de manifestar sua intertextua-
lidade, assim como a cenografia. Embora Martin (2005) não 
considere o cenário um elemento específico do cinema, já 
que está presente no teatro, ele o considera parte impor-
tante da dramatização e como aspecto importante para a 
imersão da audiência nesta realidade imaginada.

Outra ferramenta são os aspectos sonoros: naturais, me-
cânicos e a música, assim como o silêncio. Martin (2005) 
destaca principalmente o uso da música e do silêncio para 
o desenvolvimento da narrativa, para a imersão e para a 
construção da tensão. A estes elementos, Gaudreault e Jost 
(2009) acrescentam alguns, como a estrutura narrativa, sen-
do a clássica com começo, meio e fim, que compõem um 
todo. Há também um fator temporal. Há dois tempos: o 
narrativo e o “real”, da audiência. Desse modo também há 
duas realidades: a narrativa e a “real”, interna e externa. 
Para além da cenografia e dos ângulos, há a questão maior 
dos espaços: aquilo que é mostrado na tela e aquilo que não 
é mostrado, ambos sendo utilizados como ferramentas ci-
nematográficas. Todos estes elementos compõem um dis-
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curso narrativo que será interpretado pela audiência para 
fazer sentido dessa realidade imaginada.

Na edição mais recente de A Experiência do Cinema (2018), 
Ismael Xavier faz uma crítica veemente à hegemonia de 
mercado e cultural das megaproduções hollywoodianas. 
Ele reconhece tais produções como o nexus da indústria 
cinematográfica, mas que cria uma estrutura narrativa ci-
nematográfica não apenas dominante, mas rígida desta 
realidade imaginada e construída conforme apresentou 
Kristeva (1988). Para Xavier, este tipo de cinema impede 
que uma experimentação ou abordagem artística legítima, 
real e nova chegue ao público.

Segundo Gaudreault e Marion (2015), o cinema já “mor-
reu” várias vezes ou ao menos passou por crises severas vá-
rias vezes. Eles argumentam, porém, que não é o cinema 
como linguagem ou mídia que morre, mas sim que certas 
estruturas cinematográficas tradicionais ou hegemônicas 
que entram em crise ou mudam e que, talvez, pós-revolução 
digital da internet e da convergência dos meios, talvez de-
vêssemos chamar o cinema contemporâneo de outra coisa.

Os autores defendem que na verdade passamos por uma 
emancipação e transformação da experiência cinematográ-
fica tão querida a Xavier: ela não está mais restrita à sala es-
cura e ao projetor, mas está em toda parte e em várias telas, 
simultaneamente. Como defende Jenkins (2008) através da 
convergência das mídias, as fronteiras, não apenas tecno-
lógicas, mas narrativas entre elas, se tornaram porosas ou 
talvez até mesmo inexistentes. A percepção do que é cine-
ma mudou e segue mudando radicalmente conforme o ci-
nema entra em contato com novas audiências e com novas 
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tecnologias. Sendo assim, a linguagem cinematográfica já 
está inevitavelmente presente em todas as demais práticas 
audiovisuais.

Devido à convergência, os autores retomam a ideia de 
hibridismo do texto, conforme a linguagem cinematográfi-
ca se torna presente e influencia outros formatos, no nosso 
caso, os seriados de televisão, que neste caso, por sua vez, 
nem é sequer de televisão no sentido literal, mas de strea-
ming, nativo da internet e, portanto, acessível em qualquer 
tela um dispositivo com conexão à rede. 

Como Jenkins, Gaudreault e Marion argumentam que 
até mesmo a experiência social da sala escura encontrou 
alguma forma de migrar para a internet através de fóruns, 
redes sociais e outras comunidades digitais compostas por 
fãs. Através da convergência, defendem, as pessoas podem 
ditar a própria experiência cinematográfica. Os autores, in-
clusive, remetem à McLuhan: o meio é a mensagem.

Isto apenas significa que as consequências 
sociais e pessoais de qualquer meio – ou seja, 
de qualquer uma das extensões de nós mes-
mos – constituem o resultado do novo estalão 
introduzido em nossas vidas por uma nova 
tecnologia (MCLUHAN, 2014, p. 21). 

As transformações tecnológicas trazem inerentemente 
mudanças na mídia, em como ela é produzida, distribuída 
e, principalmente, consumida e apropriada por sua audiên-
cia. Um filme na tela de um celular não é necessariamente 
“só” um filme e, mesmo na menor das telas, algo da lingua-
gem cinematográfica e da experiência cinematográfica per-
manece conforme estes aspectos se tornam profundamente 



STREAMING E FICÇÃO SERIADA ENCONTROS E DESENCONTROS

26

maleáveis devido à convergência das mídias. Ou, como os 
autores colocam: 

toda mídia está inevitavelmente envolvi-
da em um processo constante de evolução. 
A identidade delas, como resultado, deve 
sempre se ajustar e às vezes se redefinir  
(GAUDREAULT e MARION, 2015, p. 122, 
tradução nossa).

Por fim, eles resgatam Bazin (2018) em dois de seus en-
saios mais importantes: O Mito do Cinema Total e Por um 
cinema impuro: a defesa da adaptação. Mesmo nestes tex-
tos clássicos, o ponto central permanece de que a lingua-
gem cinematográfica e o cinema como mídia estão sempre 
em processo de transformação e adaptação a novas tecno-
logias e novas audiências: o cinema nunca está pronto. Ele 
defende a ausência de um determinante técnico para o ci-
nema: a tecnologia não define o que é um filme, tanto que o 
cinema hoje transcendeu a sala de cinema e a película para 
o formato digital e inúmeros meios de exibição. 

Em suma, podemos voltar a Mittel: 
O domínio dos procedimentos é um requisi-
to para o sucesso, e no uso da internet, (...). 
No caso da televisão, as narrativas comple-
xas contemporâneas apresentam as habilida-
des da compreensão narrativa e da literatura 
para a mídia que muitos espectadores desen-
volveram (MITTEL, 2012, p. 50). 

Gaudreault e Marion propõem, então, que na conver-
gência, vivemos um processo constante de intermídia: uma 
mídia se relaciona e influencia a outra, expandindo a fron-
teira do que é cinema, ou do que é televisão, e assim por 
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diante. Bazin (2018), ao defender a “impureza” do cinema 
em relação à literatura e a influência da linguagem narrati-
va tradicional oral, do teatro, do circo e a literária como in-
fluências presentes na linguagem cinematográfica, se torna 
pioneiro da intermidialidade ao estabelecer zonas comuns 
de diálogo entre as mídias.

2.2 Discussão e análise

Como apresentado anteriormente, iremos apresentar uma 
breve exposição de WandaVision (2021) para então voltarmos 
nossa atenção para os elementos intertextuais apresentados 
através da linguagem cinematográfica no sétimo episódio da 
primeira temporada, “Quebrando a quarta parede”. 

O programa tem como protagonistas o casal de super-
-heróis Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul 
Bettany). Ambos os personagens foram introduzidos em 
Vingadores: A Era de Ultron, de 2015, e são envolvidos amo-
rosamente dentro do cânone do MCU desde Capitão Améri-
ca: Guerra Civil, de 2016. Os dois acabaram dramaticamente 
separados ao final de Vingadores: Guerra Infinita (Avengers: 
Infinity War, 2018): Visão foi morto pelo super-vilão Tha-
nos e Wanda ficou desaparecida por cinco anos dentro do 
cânone do MCU devido ao Estalo ou Blipe, um fenômeno 
cósmico causado pelo mesmo vilão Thanos que apagou 
metade dos seres vivos da existência. Ao final de Vingado-
res: Ultimato, os efeitos do Blipe são revertidos, mas Visão, 
morto antes do fato, permanece morto.
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WandaVision se passa em uma cidadezinha inteiramen-
te sob o controle de uma Wanda enlutada pela morte de 
Visão. Dentro da própria realidade, ela aparenta ter con-
trole absoluto sobre todas as pessoas e objetos na sua área 
de influência. Ela usa então seus poderes de manipulação 
para forjar uma realidade idealizada baseada em diversos 
seriados de sitcom dos EUA ao lado de Visão (cujo retorno 
à vida é um dos grandes mistérios da trama) e posterior-
mente de seus dois filhos gêmeos, Billy e Tommy que, tudo 
indica, são frutos da imaginação da Wanda.

Essa realidade paralela é transmitida para a audiência 
e para a “realidade” ficcional daquele universo através de 
um seriado: WandaVision, que a cada episódio remete e é 
inspirado por uma era da TV dos EUA. O seriado começa 
homenageando os anos 1950 e 1960, com referências a seria-
dos como I Love Lucy (Figura 1) e A Feiticeira (Figura 2) até 
chegar aos dias contemporâneos.

Figura 1: Paralelo do primeiro episódio de WandaVision com I Love 
Lucy

Fonte: Disney+ e CBS.
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Figura 2: Paralelo do segundo episódio de WandaVision com A 
Feiticeira

Fonte: Disney+ e ABC.

Simultaneamente, do lado de fora, os agentes especiais 
Jimmy Woo e Monica Rambeau, auxiliados pela doutora 
Darcy Lewis, acompanham o seriado transmitido por Wan-
da e tentam desvendar uma forma de solucionar o problema.

No sétimo episódio, em que vamos analisar, WandaVision 
presta homenagem e sofre influência de, como o nome já 
diz, seriados contemporâneos de sitcom que rompem com 
a quarta parede. Nominalmente, iremos observar referên-
cias diretas à The Office e principalmente Modern Family. 

Primeiramente, a intertextualidade está presente neste e 
nos demais episódios através, é claro, da sua conexão com o 
MCU. O mero fato de o seriado ser uma sequência direta de 
Vingadores: Ultimato e de ter dois dos personagens daque-
le e de outros filmes como protagonistas já confere à série 
o status de produto transmidiático e intertextual por trazer 
tais personagens e enredo do cinema para o streaming e o 
formato seriado. Ao longo deste e de outros episódios, tam-
bém estão inseridas outras referências, algumas mais sutis 
e outras mais abertas ao MCU e ao Universo Marvel nos 
quadrinhos.
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No começo deste episódio, por exemplo, Wanda acorda 
ainda vestindo sua fantasia de Dia das Bruxas que é inspi-
rada no seu uniforme de super-heroína nos quadrinhos. Em 
nenhum momento a referência é endereçada, então dentro 
da categorização de intertextualidade apresentada por Sa-
moyault (2008), este aceno poderia ser considerado uma 
paródia leve ou talvez um pastiche, já que não há alteração 
ou fator transformativo significativo no texto referenciado 
(o uniforme) ao ser inserido no novo contexto.

No que se refere às séries de TV referenciadas, a principal 
forma de intertextualidade se dá através da paródia ao inse-
rir a principal característica em comum entre elas: a quebra 
da quarta parede. Tanto em Modern Family quanto em The 
Office os personagens rotineiramente conversam diretamen-
te com a câmera, sentados, como se dessem uma entrevista. 
Ocasionalmente, em situações cômicas, a câmera também 
pode dar um close nos personagens ou os personagens po-
dem se virar e encarar a câmera em um momento constran-
gedor. Todas estas ações são parodiadas neste episódio. 

Este é o ponto comum que liga WandaVision às duas sé-
ries. Esta ligação, com base na linguagem cinematográfica 
conforme Martin (2005), se utiliza do elemento mais ele-
mentar para fazer a ligação: ângulos e enquadramentos. É 
através do plano aberto e do formato de entrevista, assim 
como os closes momentâneos que a audiência, em sua inte-
ligência coletiva, poderá fazer a conexão entre WandaVision 
e os seriados mencionados.
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Figura 3: Wanda, Darcy e Visão dando seus testemunhos para a 
câmera

Fonte: Disney+.
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O absurdo da situação também é reconhecido dentro do 
próprio episódio, em uma cena que Visão percebe o ridí-
culo e vai embora da entrevista, removendo o microfone 
lapela e se levantando.

Além disso, é importante ressaltar a diferenciação entre 
as realidades dentro do universo ficcional. Através da lin-
guagem cinematográfica, essa diferença é deixada clara pela 
proporção da tela. Quando a audiência está acompanhando 
acontecimentos no mundo “real”, a proporção é widescreen 
de 2:35. Quando os acontecimentos são dentro do mundo 
de Wanda, a proporção muda para fullscreen 2:40.

É possível ver essa transição em tempo real: no final do 
sexto episódio, Visão consegue temporariamente escapar 
do mundo ficcional, mas desperta preso novamente. Por-
tanto, a cena começa em 2:35, com bordas negras horizon-
tais visíveis, e conforme o personagem compreende que 
estão de volta, elas somem, passando para 2:40.

Figura 4: Transição da proporção de tela

Fonte: Disney+.

Paralelamente, WandaVision utiliza outros aspectos da 
linguagem cinematográfica conforme determinados antes, 
especialmente a cenografia e a trilha sonora, para parodiar 
especificamente uma dessas três outras séries. 
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Há uma convergência de intertextualidades na abertu-
ra do episódio que usa outros recursos da linguagem cine-
matográfica para que o público consiga fazer a ligação. A 
principal delas é a trilha sonora. Nesta abertura, a música 
é derivativa, mas reconhecível o suficiente para lembrar a 
música tema de abertura de The Office. Da mesma forma, a 
abertura é composta por uma montagem rápida de objetos 
com a palavra “Wanda”. Muitos deles são materiais de es-
critório, como uma caneca de café, a tela de um computa-
dor, uma nota post-it, um teclado e um calendário, tudo isso 
uma intertextualidade também com The Office.

Figura 5: Abertura do episódio 7

Fonte: Disney+.
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A rápida sucessão de imagens e a repetição da palavra 
Wanda, porém, remetem a outro seriado, Happy Endings, 
exibida pelo canal americano ABC de 2011 a 2013. Na aber-
tura daquela série, a palavra “Happy” aparecia em vários 
objetos em sucessão da mesma forma que “Wanda”.

Figura 6: Abertura de Happy Endings

Fonte: ABC.

Porém, ao contrário de Modern Family e The Office, Ha-
ppy Endings não foi uma série tão conhecida e influente. 
É possível interpretar, então, que esta inserção no texto 
seja um aceno não à série, mas a um de seus diretores 
recorrentes, Anthony Russo. Ele e seu irmão, Joe Russo, 
foram os diretores de três filmes Marvel com a presença 
de Wanda: Capitão América: Guerra Civil, Vingadores: Guerra 
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Infinita e Vingadores: Ultimato. Esta intertextualidade, por-
tanto, seria algo como um “interna” da própria produção.

Por fim, ao encerrar a abertura, o cartão de título utiliza 
a mesma fonte e um esquema quase invertido de cores do 
cartão de título de Modern Family.

Figura 7: Cartão de título das duas séries

Fonte: Disney+ e ABC.

Outra presença de Modern Family está nas cenas de en-
trevista dentro da casa de Wanda. Novamente isto é feito 
através de ângulo e enquadramento, mas mesmo em pla-
nos mais abertos a intertextualidade está presente na ceno-
grafia, que remete ao outro seriado até em seu esquema de 
iluminação e cores.
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Figura 8: A sala em Modern Family

Fonte: ABC.

Figura 9: A sala em WandaVision

Fonte: Disney+.
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Por fim, o último elemento que vamos apresentar são os 
closes e olhares direcionados para a câmera. Embora diver-
sas séries utilizem este recurso para quebrar a quarta pare-
de, ele é mais reconhecível pela inteligência coletiva através 
do personagem Jim, de The Office. Neste episódio de Wan-
daVision, ao menos três personagens utilizam o recurso em 
algum momento: Darcy, Visão e Agatha.

Figura 10: Paralelos entre The Office e WandaVision

Fonte: NBC e Disney+.

Seguindo os critérios de análise conforme determinados 
anteriormente, percebemos que a intertextualidade das si-
tcons americanas está presente em WandaVision principal-
mente através da paródia conforme Samoyault (2008) em 
que o texto referenciado, no caso, outras séries de TV, estão 
inseridos em outro texto de forma explícita e são transfor-
mados para se adequar paralelamente ao mundo “real” 
ficcional da série. O formato dos seriados referenciados em 
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si, a sitcom, é usado como pano de fundo da trama prin-
cipal e é minimamente subvertido ao ser usado como um 
instrumento de horror: aquela vida engraçada e idealizada 
de subúrbio está na verdade sendo imposta dolorosamente  
às pessoas da cidade por Wanda, que controla todos os 
seus movimentos.

Percebemos, da mesma forma, que esta paródia é de ca-
ráter admirativo, pois os textos referenciados não são cri-
ticados, desconstruídos ou subvertidos e foram, portanto, 
escolhidos especificamente para compor a linha temporal 
destas séries de TV homenageadas ao longo dos sete pri-
meiros episódios de WandaVision.

Isto é evidenciado por uma cena posterior, exibida no 
episódio seguinte ao analisado neste capítulo. A partir 
do oitavo episódio, WandaVision abandona o formato da 
sitcom dentro do mundo “real” ficcional e é revelado ao 
público o motivo pelo qual a protagonista optou por usar 
este formato televisivo e narrativo específico para forjar a 
própria realidade: no passado, ela e seus pais assistiam se-
riados americanos contrabandeados e era o ponto alto de 
sua rotina, um ambiente familiar de segurança, antes da 
morte de seus pais.

Fica evidente, portanto, que as séries que inspiram a rea-
lidade criada por Wanda são especiais para ela, uma forma 
dentro do texto de demonstrar que foram especificamente 
escolhidas pelos produtores da série, tornando tais referên-
cias uma lista de homenageados.
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3 CONCLUSÃO

Com este texto buscamos explorar a intertextualidade na 
nova fase da franquia transmídia do Universo Cinemato-
gráfico Marvel (MCU), especialmente na sua transição da 
narrativa fílmica e de seus personagens para o formato se-
rializado de televisão. Especificamente, buscamos destacar 
os elementos intertextuais pertinentes a outras séries de TV 
inseridos em WandaVision (2021), observando nominalmen-
te os textos inseridos no episódio 7 da primeira temporada, 
“Quebrando a quarta parede”. 

Através de nossa observação, foi possível concluir que a 
intertextualidade inserida em WandaVision é uma paródia 
de caráter admirativo ao utilizar ferramentas da linguagem 
cinematográfica como trilha sonora, enquadramentos, mon-
tagem e cenografia para homenagear séries influentes de TV 
desde a década de 1950 até programas contemporâneos. 

Tais homenagens tomam forma através da intertextua-
lidade explícita em relação aos textos referenciados com o 
objetivo de facilitar a conexão por parte da audiência atra-
vés da inteligência coletiva. Da mesma forma, embora não 
seja subversiva, o seriado experimenta com a realidade 
imaginada e construída pela linguagem cinematográfica, 
dividindo a narrativa entre o mundo “real” e mundo cons-
truído por Wanda, ligando e diferenciando os dois através 
destas mesmas ferramentas, utilizando especialmente a 
proporção de tela como fronteira entre as duas realidades 
no episódio observado.

Nos parece evidente que a intertextualidade presente 
nessa construção e no encontro das duas realidades imagi-
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nadas construídas a princípio separadamente e depois em 
choque é o principal fator que diferencia WandaVision dos 
processos intertextuais e transmidiáticos implementados 
anteriormente dentro do MCU. Narrativa e estruturalmen-
te, o programa não se afasta grandemente da estrutura nar-
rativa cinematográfica hegemônica, e a paródia em relação 
à televisão não é aprofundada ao ponto de subverter ou cri-
ticar de maneira significativa os textos referenciados. Fica 
aberta a questão de se e como essa intertextualidade será 
utilizada ou ampliada no caso de uma eventual segunda 
temporada ou sequência dentro de outro produto do MCU.
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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo apresenta uma reflexão acerca do webcomic 
Lore Olympus e como o mesmo, através de sua narrativa, 
moderniza aspectos da mitologia grega clássica, particular-
mente a história de Hades, deus do Submundo, e Perséfo-
ne, deusa da Primavera/rainha do Submundo. Assim, o tex-
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to configura-se como uma pesquisa bibliográfica de caráter 
qualitativo dividida em três tópicos: no tópico A moderni- 
zação mitológica em Lore Olympus, discute-se o que é webco-
mic, suas características enquanto formato e como, dentro 
disto, o corpus selecionado apresenta uma reimaginação de 
um mito. Em seguida, no tópico Deuses célebres, uma das fa-
cetas de tal reimaginação é apresentada: divindades gregas 
caracterizadas como celebridades na diegese do webcomic 
selecionado. Por fim, no tópico Lore Olympus no contexto da 
convergência, busca-se contextualizar o webcomic como ex-
poente de um possível desdobramento atual da Cultura de 
Convergência como proposta por Jenkins (2009). 

2 A MODERNIZAÇÃO MITOLÓGICA EM LORE 
OLYMPUS: O WEBCOMIC NA CULTURA E A 
REIMAGINAÇÃO DE NARRATIVAS

Uma donzela colhe flores em um jardim e inadvertida-
mente atrai a atenção de um temido deus que, desesperado 
para possuí-la, rapta-a e leva-a para seu lar: o submundo. 
A jovem, outrora inocente, transforma-se em uma temida 
rainha, governando o infame reino dos mortos ao lado de 
seu parceiro.

Datada da Antigüidade, a narrativa de Hades e Perséfone 
tanto busca ilustrar, a partir do mito, as estações do ano e 
os tempos de colheita, quanto apresenta de forma poética a 
frágil dinâmica entre a vida e a morte (CARVALHO, 2009), 
entidades diametralmente opostas porém interdependen-
tes. Dicotomias como vida e morte, luz e sombra, dia e noi-
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te, amor e ódio estão presentes na cultura do ocidente ao 
oriente,3 inspirando histórias nos mais diversos gêneros e 
estilos, seja em literatura, cinema e tv, ou quadrinhos. É nes-
te contexto que surge o objeto de investigação deste texto. 

Escrito e ilustrado pela neozelandesa Rachel Smythe, 
Lore Olympus (2018 - atualmente) é um webcomic (quadri-
nho de web) do gênero romance e de publicação semanal no 
site WEBTOON que reimagina o mito de Hades e Perséfone 
sob uma perspectiva contemporânea. Webcomics (também 
conhecidos por webtoons) tiveram sua gênese na Coréia com 
a adaptação dos manhwa (termo guarda-chuva para publi-
cações do gênero quadrinho/mangá na Coréia) para o meio 
digital, e diferenciam-se de outras formas de quadrinho di-
gital devido ao formato, desenvolvido para smartphones e 
tablets. Ao contrário da leitura horizontal quadro-a-quadro 
dos quadrinhos/mangás convencionais, a leitura do webco-
mic se dá de maneira vertical a partir da rolagem da tela do 
smartphone ou tablet. 

Outro aspecto importante do formato reside na perio-
dicidade: por serem, em grande parte, projetos indepen-
dentes resultantes da paixão de seus autores, o ritmo de 
publicação de webcomics diferencia-se de formas de ficção 
em quadrinhos mais consolidadas no mercado: aqui, mui-
tos autores trabalham no seu tempo livre, escrevendo e 
ilustrando quando é possível. Assim, estabelecem prazos 
para publicação de novos capítulos que contemplam o rit-
mo de produção individual do autor, o que afeta a perio-

3 Como visto na dinâmica yin/yang presente no taoísmo e na medicina 
chinesa, onde atributos opostos se complementam de forma a manter 
o equilíbrio.
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dicidade das histórias: ela pode ser semanal, quinzenal ou 
até mesmo mensal. 

Por fim, webcomics destacam-se pelo seu caráter expan-
sivo a nível global. Como apontam Jang e Song (2017)4, o 
mercado de webcomics atual é altamente lucrativo e em cons-
tante expansão: o que surgiu como uma atividade de nicho 
entre fãs de quadrinhos em um país específico (Coréia),  
cresceu vertiginosamente através da internet, sendo pu-
blicado em uma miríade de idiomas e transitando da lin-
guagem dos quadrinhos para o cinema e a televisão. Este 
caráter plural é extremamente relevante para compreender 
Lore Olympus, não apenas no que tangencia o processo de 
criação e publicação (um quadrinho criado por uma autora 
neozelandesa, publicado em formato/plataforma coreanos 
e difundido para o mundo todo pela internet), mas em sua 
própria narrativa. 

Em Lore Olympus, a autora explora questões da Anti-
guidade clássica de maneira original. Na narrativa, a sepa- 
ração entre deuses e humanos se dá a partir da tecnologia; 
enquanto os humanos, meros mortais, existem na Grécia 
Antiga com todas as limitações e dilemas do período his-
tórico em questão, os deuses residem em um Olimpo e um 
Submundo tecnologicamente avançados e apresentados 
como a sociedade atual. Neste novo Olimpo, os deuses são 
caracterizados como indivíduos sociais e dependentes da 

4 Os autores usam o termo glocalization para discutir aspectos da hibri-
dização cultural na contemporaneidade a partir dos webcomics. Neste 
pressuposto, uma cultura local (no caso do estudo consultado, a cultura 
coreana) responde à influência da globalização sobre si mesma e ela-
bora produtos culturais derivados de tal dinâmica (os webcomics), que 
embora sejam difundidos globalmente, ainda mantém resquícios locais.
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cultura midiática apresentada na diegese, ou seja, usam 
celular, navegam na internet, assistem filmes e séries, pos-
suem relações de consumo com objetos e marcas, entram 
em crise devido ao fluxo informacional e à pressão do am-
biente social, etc.

Neste contexto, Hades e Perséfone são co-protagonistas 
da narrativa. Após se conhecerem em uma festa, as duas 
personagens passam a trocar mensagens via celular, desen-
volvendo uma amizade e, eventualmente, um romance que 
impacta tanto o Olimpo/Submundo quanto o mundo dos 
humanos. Também é notável como a autora aborda temas 
delicados da mitologia, como o próprio rapto de Perséfo-
ne, de forma sensível, aproximando-os da audiência atual5. 
Desta forma, pode-se dizer que Lore Olympus é em uma 
Modern AU (em tradução livre, Universo Alternativo Mo-
derno) que reimagina a organização social da Grécia antiga 
a partir de uma contemporaneidade altamente estilizada, 
colocando Hades e Perséfone como centrais (Figura 1). 

5 No mito, Hades sequestra Perséfone e a leva para o Submundo, even-
tualmente transformando-a em sua rainha. No webcomic, Perséfone é 
drogada por Eros e Afrodite e colocada no carro de Hades sem que 
o mesmo perceba até chegar no Submundo. Tal plot não é gratuito 
ou grosseiro; nele, a autora discute as implicações de, por exemplo, 
aceitar bebidas oferecidas por desconhecidos em festas. Em outros 
momentos, temas ainda mais complexos, como estupro e relações 
abusivas, também são abordados com honestidade e sensibilidade. 
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Figura 1: Teaser trailer oficial de Lore Olympus

Fonte: LORE OLYMPUS (2019c).

Enquanto tropo, Modern AU’s possuem grande presença  
em trabalhos de fandom6 e consistem na transposição de 
personagens de suas histórias originais – geralmente de 
caráter histórico ou especulativo, como ficção científica – 
para um universo humano atual, no qual tais personagens 
podem interagir com o meio sociocultural e tecnológico vi-

6 O termo fandom abrange todo o sistema de produção/consumo asso-
ciado a fãs de produtos culturais midiáticos, onde tais fãs organizam-
-se a partir de interesses comuns e interagem de maneiras distintas 
com o conteúdo que os uniu. Desta união resultam fanfictions (ficções 
de fã), cosplays (ato de vestir-se como personagens), fóruns especí-
ficos e diversas outras dinâmicas que perpassam o ato de ser fã. Tal 
discussão é extremamente rica e complexa, porém devido ao escopo 
deste capítulo, no momento não será abordada. 
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gente, sendo limitados pelo mesmo (FANLORE, 2021), algo 
que não ocorre no cânone. A modernização7 usualmente se 
dá de forma mundana; personagens utilizando celulares ou 
computadores, seguindo rotinas banais (ir à escola, ao mer-
cado, ao trabalho) e apresentando dilemas sociais moder-
nos (medo de perder o emprego, falta de dinheiro, conflitos 
em redes sociais). 

Já no primeiro episódio, ao abrir o webcomic, o leitor é 
recebido com um excerto dos Hinos Homéricos, poemas ar-
caicos de origem desconhecida dedicados às divindades 
gregas (CARVALHO, 2019), seguido do título e da imagem 
de um carro em alta velocidade em uma cidade. A justapo-
sição entre o clássico (poema arcaico) com o atual (carro em 
movimento) reforça a modernização proposta pela autora, 
e reforça como o diálogo entre o arcaico e contemporâneo 
em produtos de caráter pop é capaz de construir uma nova 
experiência cultural (SILVA, 2019). 

Em termos quantitativos, no site de fanfictions Archive of 
Our Own, até a data da realização deste trabalho foram en-
contrados 199.164 trabalhos criados por fãs e indexados sob 
uma das tags do tropo/subgênero aqui chamada de Alterna-
te Universe - Modern Setting (ou, em tradução livre, Universo 

7 É preciso reforçar que, aqui, não se pretende falar de questões 
relativas à Modernidade histórica, tampouco adentrar em discussões 
no campo teórico sobre a natureza da modernidade. Neste texto, 
‹moderno› e ‹modernização› referem-se especificamente ao ato de 
reimaginar histórias clássicas para o tempo presente, utilizando-se 
a terminologia adotada por plataformas que publicam ficção, como 
WEBTOON e Archive of Our Own, e o próprio vernáculo dos autores e 
fãs que produzem/consomem tais narrativas. 
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Alternativo - Cenário Moderno) (Figura 2), demonstrando 
a expressividade da modernização de narrativas.

Figura 2: Quantidade de fanfictions presentes na tag de adaptações 
modernas

Fonte: ARCHIVE OF... (2021).

É importante ressaltar que a modernização de narrativas 
tradicionais não se restringe a produções de caráter 
independente (como webcomics) ou ambientes de fandom. 
Nos anos 90, As Patricinhas de Beverly Hills (1995) apresen-
tou uma reinterpretação moderna de Emma (Jane Austen, 
1815) para uma nova geração, sendo um produto cultural 
influente e de caráter memético, cuja estética, diálogos e tri-
lha sonora são ainda hoje referenciados em outros filmes, 
livros e clipes musicais (LUETKENHAUS e WEINSTEIN, 
2019). Já em produções da última década, tal recurso narra-
tivo é visto no premiado seriado Sherlock (2010 - 2017), que 
obteve êxito ao trazer os clássicos personagens Sherlock  
Holmes e John Watson para uma Londres moderna, reima-
ginando histórias seculares a partir da atualidade e seus 
aparatos tecnológicos, como smartphones (THORPE, 2010). 

É interessante observar a popularidade deste tipo de 
narrativa, que transporta personagens com forte presença 
no imaginário para novas situações. É neste contexto que 
o objeto aqui abordado floresce; até a data de escrita deste 
texto, em 26 de fevereiro de 2021, Lore Olympus era o webco-
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mic mais popular em seu site de publicação dentre todos os 
gêneros literários disponíveis, além de ser o mais popular 
entre mulheres dos 10 aos 30 anos de idade,8 ranking que se 
mantém consistente desde 2020 (REJTER et al., 2020). Cla-
ro, seria leviano afirmar que a modernização mitológica é a 
única razão para o sucesso do webcomic, tampouco pode-se 
dissociá-la de fatores aqui não abordados (subjetividades 
como qualidade da escrita e da arte), porém é importan-
te considerar a popularidade deste recurso narrativo como 
central para o impacto causado por Lore Olympus.

Ao retomar o próprio título do webcomic, é possível ob-
servar como essa reimaginação e transmissão de histórias 
(logo, essa comunicação)9 é um de seus elementos centrais. 
Etimologicamente, a palavra lore, que dá título ao webcomic, 
representa um conhecimento específico que, devido ao seu 
caráter tradicional e popular, é passado adiante de geração 
em geração através de histórias e anedotas (CAMBRIDGE, 
2021).10 Logo, Lore Olympus refere-se ao ato de transmitir 
um conhecimento (lore) acerca da mitologia grega (Olympus,  
de Olimpo) através de um novo formato, o webcomic. 

8 Os rankings são atualizados semanalmente e são divididos por gêne-
ro literário (“geral” e específicos, como comédia, romance, slice of life, 
etc.) e por faixa etária. Disponível em: https://www.webtoons.com/en/top. 
Acesso em: 26 fev. 2021. 

9 Parte-se da etimologia da palavra latina communicatïo, partilhar ou 
transmitir algo a alguém (VAAN, 2008).

10 Sem tradução literal para o português, o que mais se aproxima de 
lore é o vocábulo ‹tradição› dentro do contexto da cultura popular. 
Por exemplo: ‹tradições juninas›, indicando todo o conjunto de 
costumes, lendas e conhecimentos que perpassam o evento e ajudam 
a caracterizá-lo como tal no imaginário popular. 

https://www.webtoons.com/en/top
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Mas o que, de fato, vem a ser mitologia? Será que tais 
conceitos podem ser resumidos à transmissão de conheci-
mento a partir de histórias, ou existe algo a mais, algo mais 
específico que os caracterize? Estudos de diversas áreas do 
conhecimento buscam compreender o que, de fato, confi-
gura o mito e seu impacto na cultura, e seria inviável dis-
cuti-los com a profundidade necessária em um curto limite 
de páginas, tampouco é do interesse deste capítulo definir 
de maneira decisiva o conceito de mito. Porém, no que se 
refere a histórias (e, aqui, à modernização das mesmas), 
pode-se pensar na mitologia como um sistema comunica-
cional e, dentro deste, o mito atua como uma mensagem 
fluida capaz de permear as mais diversas camadas, perpas-
sando linguagens e ambientes (BARTHES, 2013) e poten-
cializar sua própria mensagem. Ainda, pode-se dizer que 
o que dá forma ao mito é o que faz parte da vida humana 
em sua totalidade, de forma que ele absorve as questões 
relevantes do momento no qual está inserido, ilustrando-o  
(CAMPBELL, 2015). 

Assim, o mito e a mitologia podem ser observados não 
apenas como conteúdo, mas como uma forma de comuni-
car mensagens representativas do espírito de seu tempo11, 
adaptando-as para além de seus propósitos e linguagens 

11 Espírito do tempo, também conhecido pelo termo alemão zeitgeist, 
remete à conjunção sociocultural de uma época e como a mesma rela-
ciona-se com o tempo vigente. Trata-se de um conceito trabalhado na 
cultura que data do romantismo alemão, perpassa a obra de Friedrich 
Hegel e encontra popularidade a partir de Edgar Morin. Neste momen-
to, as particularidades do espírito do tempo (enquanto conceito) não 
serão exploradas devido às limitações de um capítulo de livro, porém 
ressalta-se a sua importância. 
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tradicionais, e atualizando-os para as novas tecnologias tal 
como é visto em Lore Olympus.

2 DEUSES CÉLEBRES: A CARACTERIZAÇÃO DAS 
PERSONAGENS EM LORE OLYMPUS COMO 
UM DOS ELEMENTOS DA MODERNIZAÇÃO 
MITOLÓGICA

A modernização mitológica aqui discutida não deve ser 
resumida a aspectos de tecnologia e suporte (que serão 
discutidos no próximo tópico). A narrativa mítica, ao ser 
adaptada, adquire elementos peculiares do tempo em que 
se insere em sua própria diegese. Dentro do que é apre-
sentado em Lore Olympus, é possível observar tal fato na 
maneira pela qual a autora descreve costumes das perso-
nagens, especificamente no que se refere à figura da divin-
dade, retratada no webcomic como uma celebridade inseri-
da em uma cultura midiática ficcional similar à real, onde 
figuras públicas são alvo constante de especulações, idea-
lizações e escrutínio. É também interessante pensar como 
o webcomic deliberadamente trabalha a temática da fama e 
do sucesso, estabelecendo uma equivalência entre ‘celebri-
dade’ e ‘divindade’. 

Ainda na década de 1960, ao observar as dinâmicas cul-
turais existentes na figura da celebridade, Morin (2011) 
apontava o deslocamento de celebridades do âmbito ima-
ginário (aqui não relacionado ao conceito de imaginário, 
mas sim ao caráter ‘fábrica de sonhos’ do cinema) para o 
real. Para o autor, estrelas da era clássica de Hollywood 
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eram equiparáveis a olimpianos, figuras de caráter divino 
separadas dos meros mortais (a audiência), atuando como 
figuras de inspiração, adoração e até temor, transcendendo 
seus papéis no cinema e atingindo caráter sagrado também 
na vida cotidiana.

De forma criativa, Lore Olympus brinca com tal propo- 
sição, ainda que mantenha características desta dinâmica. A 
separação entre deuses e humanos é mantida (no webcomic, 
os deuses são seres evoluídos e tecnológicos, enquanto os 
humanos ainda estão no período arcaico), mas no trânsito 
da divindade para o real (a partir da figura de celebridade)  
ocorre o oposto; é a celebridade mundana que vai até o 
Olimpo e, a partir disto, torna-se divindade. 

Desta forma, diversos elementos da mitologia clássica 
que remetem às divindades são reinterpretados sob o pris-
ma da cultura de celebridades: o dodecateão grego (Zeus, 
Hera, Poseidon, Deméter, Hades, Héstia, Afrodite, Apolo, 
Ares, Artemis, Atena, Dioniso, Hefesto e Hermes) é repre-
sentado como uma ‘família real’ similar à realeza britânica 
contemporânea, em que escândalos interpessoais da famí-
lia são fontes de especulação de deuses menores e publica-
dos em revistas e jornais dentro da diegese. Em outro mo-
mento, a narrativa do rapto de Perséfone é recontada como 
uma pernoite da jovem no Submundo após uma festa, e tal 
ato é flagrado por um paparazzo. Eventualmente, a imagem 
é espalhada em tabloides, que referem-se a Perséfone como 
uma oportunista tentando acesso fácil à família real. (LORE 
OLYMPUS, 2018) 

Retomando Morin (2011), o autor aponta como a cele-
bridade, de certa forma, é um olimpiano (deus) humaniza-
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do. Curiosamente, em Lore Olympus, observa-se tal fluxo de 
maneira reversa; na diegese, as divindades foram promo-
vidas a celebridades e, a partir de características ali adqui-
ridas, foram humanizadas. Conflitos resultantes do status e 
da fama motivam as personagens, ali caracterizadas como 
divindades que, apesar de seus poderes, padecem perante 
sentimentos como melancolia, amor, medo, insegurança e 
raiva. Isto é, por sinal, fiel ao cânone mitológico real, em 
que os deuses sofrem por suas paixões e mesmo seus pode-
res mais servem para aumentar suas tragédias do que para 
diminuí-las. 

Assim, ao transformar divindades em celebridades, o 
webcomic coloca-as ainda mais próximas aos humanos, com 
uma miríade de conflitos resultantes da fama (aqui atuan-
do como uma metáfora para seu status enquanto deuses) 
motivando as personagens, que, apesar de imortais, pade-
cem perante fragilidades emocionais. Para Chappell (2019), 
é justamente a atribuição de humanidade aos deuses que 
torna o webcomic bem sucedido e popular perante o públi-
co; através da vulnerabilidade, as personagens tornam-se 
mais acessíveis, o que, em retorno, atrai novos leitores. Tal 
proposição dialoga com Rejter et al. (2020), que aponta:

Como uma história romântica para adoles-
centes, os quadrinhos trazem uma nova pers-
pectiva e apresentam a história de Hades e 
Perséfone como uma história de amor mútuo 
capaz de curar a contínua tristeza e melan-
colia dos protagonistas. A autora é delicada 
e discute abertamente tópicos difíceis, como 
depressão, trauma e violência sexual; não 
há didaticismo ou ultrasimplificação. O web-
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toon, sendo criado em tempo real durante um 
longo período de tempo, possui um final em 
aberto e invoca bastante empatia e envolvi-
mento de seus leitores, como é evidente pelos 
numerosos comentários elogiosos. (REJTER 
et al., 2020, p. 141, tradução livre)12

Lore Olympus, ao apresentar deuses como celebridades 
e, neste contexto, celebridades como indivíduos passíveis 
de falha, conseguiu capturar de maneira original e lúdica 
a nova forma pela qual indivíduos relacionam-se com a 
cultura de celebridades. Isso tem consonância com o que 
Lipovetsky e Serroy (2011) apontam sobre a cultura de cele-
bridades atual (chamada por eles de star-system, ou sistema 
de estrelato). Trata-se de um conjunto de relações e valo-
res expansivo que não reside apenas nos campos outrora 
observados por Morin (2011), como o cinema clássico de 
Hollywood, expandindo-se para locais de cultura tornados 
acessíveis em massa graças aos meios de comunicação tec-
nológicos. Hoje, celebridades permeiam diversos ambien-
tes e linguagens, como “a política, a religião, a ciência, o 
business, a arte, o design, a moda, a imprensa, a literatu-
ra, a filosofia, o esporte, até a cozinha” (LIPOVETSKY e  
SERROY, 2011, p. 81-82). No caso de Lore Olympus, isso é 
visto de forma pontual na diegese e traduz, em parte, a ex-

12 “As a romantic story for teenagers, the comics shift the perspective and 
present the story of Hades and Persephone as one of mutual love as the 
treatment for the prolonged sadness and melancholy of the protagonists. 
The author is delicate and openly discusses difficult topics, depression, 
trauma, and sexual violence; there is no didacticism or oversimplifying. 
The webtoon, having been created in real-time during an extended peri-
od, holds an open ending and evokes much empathy and involvement of 
the readers, as is evident from the numerous acclamatory comments.”
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periência cotidiana do real, povoada por celebridades de 
estaturas diversas, e presentes em cenários múltiplos e por 
vezes inesperados. 

3 LORE OLYMPUS NO CONTEXTO DA 
CONVERGÊNCIA: A DINÂMICA DAS TELAS E A 
TRANSPOSIÇÃO DE LINGUAGENS 

Ao abordar a reimaginação de uma narrativa clássica 
para tempos atuais, é inevitável que se discuta a questão da 
linguagem na qual está inserida e suas dinâmicas midiáti-
cas. Quando se discute ficção contemporânea, Lipovetsky 
e Serroy (2011) apontam que, embora cinema e televisão 
ainda possuam extrema relevância, cada vez mais dividem 
espaços com outra tela: a do computador. 

Passou-se das mídias emissoras às mídias 
interativas (blogs, fóruns comunitários, re-
des sociais), que permitem a indivíduos do 
mundo inteiro partilhar, discutir, divertir-se 
sem jamais ter se encontrado. Nessa galáxia 
comunicacional, todo mundo pode produzir 
conteúdo, cada um pode tornar-se fotógrafo, 
realizador de vídeos, até mesmo jornalista 
difundindo informação. (LIPOVETSKY e  
SERROY, 2011, p. 78).

Extrapolando os autores e adaptando tal proposição 
para 2021,13 observa-se que tal dinâmica se mantém mas 

13 É importante apontar que os autores descreveram tal dinâmica entre 
as telas em 2011, e que na última década, smartphones e tablets torna-
ram-se extremamente populares. Portanto, neste texto, busca-se atua-
lizar a proposta dos autores, embora de maneira breve. 
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não está mais restrita ao computador; telas menores e mais 
portáteis, como as vistas em smartphones e tablets, possuem 
expressividade cada vez maior na cultura.14 O próprio web-
comic surge como um desdobramento do quadrinho dentro 
da especificidade destas novas telas, adaptando a maneira 
pela qual se lê uma narrativa em quadrinhos para as mes-
mas. Entretanto, isso não significa que as telas mais ‘anti-
gas’ estejam obsoletas. Não só uma série para televisão está 
em pré-produção (BOUCHER, 2019), como trailers foram 
oficialmente produzidos pela plataforma WEBTOON e di-
vulgados no YouTube com o intuito de promover novos 
episódios, utilizando o estilo gráfico original do webcom e 
transformando-o em desenho animado. Nos trailers, Persé-
fone e Hades se apresentam para a audiência, e explicam de 
forma sucinta como vieram a se conhecer e, eventualmente, 
se apaixonar um pelo outro. (Figura 3, Figura 4).

Seguindo os trailers animados, em 2020, a atriz Sydney  
Sweeney, conhecida por papéis nas séries Everything  
Sucks! (Netflix, 2018) e Euphoria (HBO, 2020 - atualmente), 
interpretou Perséfone em um vídeo oficial produzido para 
o YouTube, onde a jovem divaga sobre a natureza de seus 
sentimentos por Hades e, a partir daí, questiona sua pró-
pria identidade, representada pela dualidade donzela vs 
Rainha do Submundo (Figura 5). Portanto, novamente esta-
beleceu-se uma transição do quadrinho para o audiovisual, 
desta vez com a utilização de recursos cinematográficos e 

14 Por exemplo, pensar aqui na popularidade de tais dispositivos e seus 
respectivos aplicativos, como por exemplo o Instagram, que modificou 
a forma pela qual interage-se com conteúdo fotográfico.
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de uma atriz reconhecida pelo público-alvo15 ao invés de 
animações. Assim, observou-se um deslocamento de lin-
guagens, todas conversando entre si: do webcomic para o 
vídeo, inicialmente animado e depois em live action. 

Figura 3: Teaser trailer oficial de Lore Olympus apresentando 
Perséfone

Fonte: LORE OLYMPUS (2019a).

15 Os trabalhos mais populares de Sydney Sweeney, Everything Sucks! 
quanto Euphoria consistem em séries voltadas para adolescentes e 
jovens adultos, com temáticas direcionadas para tais faixas etárias: 
relacionamentos afetivos, identidade de gênero, dinâmicas em am-
bientes escolares e profissionais, relações sexuais e saúde mental na 
juventude, entre outros. Assim, percebe-se que a escolha da atriz para 
interpretar Perséfone é deliberada, pois o público-alvo de Lore Olym-
pus também se encaixa nesta faixa etária. 
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E:

Figura 4: Teaser trailer oficial de Lore Olympus apresentando Hades

Fonte: LORE OLYMPUS (2019b).

Figura 5: Teaser trailer oficial de Lore Olympus estrelando Sydney 
Sweeney

Fonte: LORE OLYMPUS (2020).
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Partindo do que foi aqui exposto, chega-se à parte do fi-
nal do texto, onde propõe-se pensar em Lore Olympus como 
um exemplo de desdobramento atual do que Jenkins (2009) 
define como Cultura de Convergência, pautada pelo trân-
sito de pedaços de um conteúdo através de várias frentes, 
mas em como a mensagem, hoje, tornou-se mais fluida e 
disseminável, capaz de abranger temas mais amplos e en-
contrar públicos de maneira muito mais eficaz. Nas pala-
vras do autor,

Por convergência, refiro-me ao fluxo de con-
teúdos através de múltiplas plataformas de 
mídia, à cooperação entre múltiplos merca-
dos midiáticos e ao comportamento migrató-
rio dos públicos dos meios de comunicação, 
que vão a quase qualquer parte em busca de 
experiências de entretenimento que desejam. 
(JENKINS, 2009, p. 30)

E ainda:
A circulação de conteúdos – por meio de dife-
rentes sistemas de mídia, sistemas administra-
tivos de mídias concorrentes e fronteiras na-
cionais – depende fortemente da participação 
ativa dos consumidores. Meu argumento aqui 
será contra a ideia de que a convergência deve 
ser compreendida principalmente como um 
processo tecnológico que une múltiplas fun-
ções dentro dos mesmos aparelhos. Em vez 
disso, a convergência representa uma trans-
formação cultural, à medida que consumido-
res são incentivados a procurar novas infor-
mações e fazer conexões em meio a conteúdo 
de mídia dispersos. (JENKINS, 2009, p. 30) 
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Para o autor, tal convergência reside não apenas no ca-
ráter tecnológico, mas também sociocultural, envolvendo 
tanto o aspecto de consumo quanto o aspecto de produção 
(criação de conteúdo, marketing, etc). Aqui, convém apontar 
que esses apontamentos foram realizados há mais de uma 
década,16 antes do boom dos dispositivos móveis (smartphones 
e tablets), que modificaram de forma significativa o consumo 
de narrativas ficcionais e, subsequentemente, as estratégias 
transmidiáticas adotadas por marcas e empresas. Quando 
se observa o caso de Lore Olympus, tal mudança é notável e 
pauta a própria dinâmica de produção e consumo. Trata-se, 
hoje, de produzir conteúdos cujas bases não são mais dadas 
pela mídia convencional (como cinema e televisão), pois já 
existe um repertório imenso de material de boa qualidade 
produzido e disponibilizado fora desta lógica. 

Este repertório serve, ele próprio, como ponto de partida. 
No lugar de uma cultura de apenas preencher lacunas de 
forma simples ou pressionar os produtores por sequências 
e desdobramentos, dinâmica apontada como Jenkins (2009) 
dentro de uma lógica de demanda de mercado midiática, 
estabelece-se com os smartphones e tablets a prática de re-
pensar o mainstream de maneira profunda. A convergên-
cia, portanto, deixa de ser pensada pelos grandes centros 
e vendida como tal, ela passa a emanar dos consumidores 
tornados produtores e, então, captada pelos grandes pro-
dutores e transformada em produtos de alcance global.

16 Considerando a publicação da primeira edição de Cultura da Conver-
gência, em 2006.
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4 CONCLUSÃO

Por se tratar de uma pesquisa em andamento, optou-se 
por, neste texto, uma apresentação sucinta tanto do corpus 
escolhido quanto do fenômeno cultural e comunicacional 
que o permeia. Lore Olympus representa não só uma nova 
forma de consumir quadrinhos a partir do webcomic, mas 
também uma nova experiência ficcional que transita entre 
diversos suportes e reimagina narrativas de maneira criati-
va. Tal complexidade exige um maior aprofundamento teó-
rico que ocorrerá na pesquisa central da autora. Também é 
preciso reiterar que os temas aqui abordados não apenas 
são interessantes, mas também altamente complexos, o que 
torna impossível esgotá-los dentro de um curto limite de 
páginas. Conceitos como ‘mito’, ‘mitologia’ e até mesmo 
‘celebridade’ podem, cada um, ser objetos de infindáveis 
artigos e discussões. Ainda, webcomics ainda são terreno 
pouco explorado nos estudos da Comunicação, o que abre 
um leque para novos trabalhos originais acerca do tema. 

Desta forma, como recorte, optou-se por apontar bre-
vemente a modernização de aspectos da mitologia grega 
como vistos em Lore Olympus, não em termos altamente 
descritivos, mas contextualizando tal modernização com 
elementos da cultura atual. Narrativamente, ao trazer  
Hades e Perséfone para a atualidade, Lore Olympus con-
segue estabelecer um eficiente trânsito entre o arcaico e o 
contemporâneo, cada vez mais observável na cultura atual 
(SILVA, 2019). 

Em termos de caracterização das personagens, o web-
comic é perspicaz ao apresentar divindades gregas como 
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celebridades, humanizando-as de forma bem-humorada e 
sutil. Neste sentido, ao modernizar um mito grego clássi-
co, Lore Olympus estabelece um trânsito entre o arcaico e o 
contemporâneo que é cada vez mais prevalente na cultura 
atual (Silva, 2019), permitindo que a narrativa mítica não só 
atinja um maior número de indivíduos em termos quanti-
tativos, mas para que a mesma possa ter seu caráter mítico 
reforçado e adaptado para o espírito do tempo atual. 

Por fim, ao observar o deslocamento de mito para web-
comic e de webcomic para audiovisual inseridos no contexto 
da Cultura de Convergência, pode-se, futuramente, pro-
por que tal conceito seja revisto e adaptado, especialmente 
quando considera-se que a convergência, hoje, permite que 
se construa momentum mesmo em mídias diferentes. Não se 
trata portanto de mera ‘complementação’ de um conteúdo 
central, como proposto por Jenkins (2009), mas sim da men-
sagem, aqui suportada pela narrativa ficcional, abraçando 
várias frentes e formas. 
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INFANCIAS EN LA TV LATINOAMERICANA: 
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1 INTRODUCCIÓN

El complejo proceso de transformación de la producción 
audiovisual en Argentina, especialmente entre los años 2010 
a 2015, condujo a la ampliación de los horizontes de posi-
bilidad para la creación de contenidos para televisión en el 
marco de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunica-
ción Audiovisual Nº 26.522 (LSCA). En ese contexto dos as-
pectos de la política pública se destacaron: uno, vinculado 
1 Dra. en Semiótica, Universidad Nacional de Villa María, siragusasocio-

logia@yahoo.com.ar. 

2 Licenciada en Diseño y Producción Audiovisual, Universidad Nacional 
de Villa María. Becaria en Beca Estímulo a las Vocaciones Científicas 
otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional (EVC-CIN), 2018-
2020. Estudiante de Maestría en Comunicación Digital Interactiva 
(UNR), lujanailencomunicacion@gmail.com. 



STREAMING E FICÇÃO SERIADA ENCONTROS E DESENCONTROS

68

al modo en el que la LSCA contempló a los programas in-
fantiles y educativos con especial cuidado a cómo las obras 
televisuales abordaban a las infancias como destinatarias; 
otro, arraigada a lo formal y a la manera en el que el lengua-
je de la animación fue empleado como un modo particular 
de contar historias. 

Con respecto a la televisión como medio se asume como 
premisa que el espectador actual está acostumbrado al con-
sumo de contenidos en múltiples plataformas. Se entiende 
que la televisión contemporánea es multipantalla, los conte-
nidos están vinculados y expandidos a la web y son consu-
midos en distintos dispositivos. La televisión actual es casi 
necesariamente interactiva, las redes sociales se han vuelto 
una plataforma de interacción vital para estar en contacto 
con las audiencias, cada vez más extensas y diversas; y para 
testear la respuesta sobre sus gustos. Se alude de este modo 
a la inter-tv (LÓPEZ ORTIZ, 2016) en función a las nuevas 
dinámicas de creación de contenidos para televisión, apoya-
das específicamente en las nuevas pantallas inteligentes. 

¿Cómo reconocer las derivas de la producción de 
sentido y las representaciones sobre las infancias en la 
televisión seriada nacional? A partir de un recorrido 
histórico (SIRAGUSA Y GONZÁLEZ, 2017) se advierte 
que la animación, como lenguaje y dispositivo, es parte de 
las textualidades televisivas desde los orígenes del medio, 
adoptando modalidades propias del espacio lúdico de 
entretención (FUENZALIDA, 2007) y convirtiéndose, al 
mismo tiempo, en un mecanismo publicitario. Es parte de 
esa memoria histórica los cartoons de Manuel García Ferré 
que en los 60s incluyeron dibujos animado en las tandas 
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publicitarias de Anteojito y Antifaz o la serie Las Aventuras 
de Hijitus y la pléyade de personajes vinculados, tras lo cual 
se expandieron universos narrativos no sólo en la comuni-
cación de la época dedicada a los niños (gráfica, cinema-
tográfica, como las más relevantes) sino también a través 
del tiempo, convirtiéndose en emblemáticos para amplias 
generaciones de públicos infantiles. 

La TV por aire de Argentina fue proclive a la inclusión 
de dibujos animados norteamericanos desde los 60s vin-
culados a la productora Hanna-Barbera tales como Tom y 
Jerry (Tom and Jerry), Los Picapiedras (The Flintstones), Don 
Gato y su Pandilla (Top Cat), Los Autos Locos (Wakcky Ra-
ces), Capitán Cavernícola (Captain Caveman and the Teen An-
gels), Los Supersónicos (The Jetsons), el Oso Yogui (O Yogui), 
Scooby Doo, entre otros. En la década de los 90s el fenóme-
no expansivo de la televisión por cable, y su segmentación, 
provocó un giro en la oferta de programas para el público 
infantil instituyéndose una tendencia ligada a la presencia 
de canales específicos para las niñeces tales como Cartoon 
Network, Nickelodeon, Discovery Kids, The Big Channel, 
Magic Kids, Cablin, Fox Kids, Disney Channel. 

Fue por ello que Canal Encuentro (2007) y Paka-paka 
(2010) representaron la instauración de una nueva etapa en 
el devenir de la televisión argentina. Ambas señales se con-
cibieron como canales educativos dentro del Sistema de Me-
dios Públicos bajo la órbita del Ministerio de Educación de 
la Nación. De este modo se articuló una voluntad de vincu-
lar lo didáctico con la entretención recuperando en ese mo-
vimiento la dimensión lúdica en la construcción de saberes 
en el público infantil (SIRAGUSA Y GONZÁLEZ, 2017). 
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A partir de Encuentro, en cambio, se busca 
construir un enfoque de exposición de te-
máticas en el que se articularan ciertos con-
tenidos con modalidades estéticas capaces 
de atraer a muy diversas audiencias con una 
alta calidad técnico-estilística. Estas señales, 
al tiempo que construían su discurso apelan-
do a los públicos como sujetos de derechos, 
dotaban de espesor a la responsabilidad de 
la comunicación pública (y al sistema de me-
dios públicos) en pos de afianzar procesos de 
divulgación científico-artística para que plu-
rales saberes circularan de manera ampliada 
en la sociedad (SIRAGUSA Y GONZÁLEZ, 
2017, p. 16-17).

La fuerte presencia que tiene la televisión en la dimen-
sión íntima de los espectadores, la vuelve de gran relevan-
cia si se tiene en consideración que los mensajes generados 
por los distintos medios impactan en los discursos e imá-
genes empleados por las personas en el devenir cotidiano. 
La televisión opera directamente en el entorno privado del 
espectador, en el núcleo de ese ámbito, por lo que los es-
tereotipos se fusionan con las concepciones personales del 
individuo, y esa confluencia no deja de ser fruto de comple-
jas relaciones de poder que interactúan en el proceso.  La 
producción sígnica de los medios no es indiferente en los 
procesos de configuración y reproducción de identidades y 
alteridades individuales y colectivas. 

La televisión, 
como desarrollo tecnológico determina y es 
sobre-determinada por el devenir cultural, 
esto puede leerse en clave de usos y apro-
piaciones; en definitiva, por los rituales que 
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alrededor de ella se construyen (MUROLO, 
2014, p. 7). 

En este marco, su probada efectividad como medio de 
comunicación masivo la ubicó en un sitio de importancia 
en la planificación de políticas públicas. El surgimiento de 
la tv digital abrió un nuevo abanico de posibilidades a la 
producción y circulación de contenidos y, en consecuencia, 
a nuevas formas de consumirlos e interpretarlos.

Se asume, entonces, que la ficción televisiva tiende a 
construir universos amplios en donde convergen persona-
jes y conflictos que responden a diversos modos de repre-
sentación en los cuales se amalgaman formas estereotipa-
das de construcción del mundo, entre las cuales se incluye 
la dimensión del género. Se advierte en nuestra contempo-
raneidad que la pregunta por la inclusividad, la diversidad 
y la empatía, se ha convertido en un debate que ha estado 
presente en “la mesa de guion” por lo que las historias de-
bieron confrontar fórmulas clásicas de la construcción de 
personajes, en particular caracterizaciones que respondían 
a modelos de configuración social ligados al binarismo se-
xual que ya no son suficientes para interpelar a una audien-
cia en plena transformación. 

2 DESARROLLO 

Siesta Z es una serie de animación infantil creada para la 
televisión digital. El proyecto fue desarrollado por la pro-
ductora El Perro En La Luna, empresa también responsable 
de la exitosa serie Zamba; y resultó en una co-producción 
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entre el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales  
argentino (INCAA), Educa (Ecuador), Señal Colombia y 
Red Animation (Perú). La primera temporada consta de 
veinticuatro (24) episodios, cada uno con una duración de 
trece (13) minutos; en donde se aborda la adaptación de una 
obra clásica de la literatura universal. En ese proceso, se rea-
liza una priorización del núcleo del conflicto en donde el 
personaje de Siesta adquiere un rol de participación central. 

Como objeto de estudio se seleccionó la primera tempo-
rada, ya emitida y finalizada, construyendo un corpus en 
función de los episodios disponibles de manera continuada 
en la plataforma online de YouTube del canal Paka-Paka. 
Este medio es el primer canal público de contenido infantil 
de la República Argentina, nacido en el año 2010. Siesta Z 
también posee un anexo en la página oficial de Paka-Paka 
en donde los niños pueden acceder a juegos y material de 
impresión vinculado a los contenidos de la serie. 

Se propuso un análisis del discurso ficcional distinguien-
do tres dimensiones de la construcción audiovisual (VALE, 
1996): la puesta formal (que incluye las características for-
males de la serie donde se prioriza el nivel de la expresión 
estética y narrativa); el relato (cuyo énfasis recae en la in-
dagación del contenido de la narración); y la construcción 
dramática (donde la atención se dirige hacia el modo de la 
representación según la forma particular de lo audiovisual 
interrogando los efectos que provoca en el espectador). 

Desde el punto de vista narrativo se exponen las situa-
ciones en las que se involucra Siesta, una niña que sufre de 
narcolepsia, en cuyos trances, experimenta una historia de 
la literatura clásica junto a sus protagonistas. El personaje 
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atraviesa la narrativa junto a héroes y villanos, visitando 
exóticos mundos que se gestan en su imaginación y que 
habilitan una reflexión final sobre lo que ha vivido.

3 LAS FORMAS EXPRESIVAS EN SIESTA Z

La observación de la puesta formal permitió apuntar, 
en principio, cómo los decorados tienen una intención me-
tafórica dentro de la serie. A través del espacio se retrata 
no sólo el contexto en el que se sitúa la historia, propo-
niendo elementos que aluden a los vínculos o emociones 
de los protagonistas, sino que también se busca reflejar el 
estado de ánimo general de la trama. Por ejemplo, el rei-
no de Tebas donde rige Edipo, se encuentra encerrado en 
una esfera de cristal rota que, con un sentido agregado, 
es mecida peligrosamente por la brisa en lo alto de una 
montaña. La trama de Edipo Rey en el episodio focaliza su 
narrativa sobre el secreto familiar, aquello que está oculto 
amenazando la estabilidad del reino, que literalmente, está 
a punto de desmoronarse. El quiebre del cristal cerca de las 
bases de la esfera de Tebas funciona como un símbolo de 
esa suerte de infiltración inconsciente. Otro ejemplo podría 
ser el de los Sangurimas, la familia gira alrededor de la 
voluntad del abuelo Nicasio, amo y patrón de las tierras, 
por lo que casi toda la trama se desarrolla en torno a él, 
que funciona como personaje y como decorado, al ser re-
presentado como un inmenso árbol en el que habitan los 
demás miembros de la familia, una serie de insectos vola-
dores que recuerdan a las abejas. 
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En relación a la representación física de los personajes se 
advierten recursos que responden a estereotipos de género 
tales como la amplia musculatura en ciertos personajes que 
se destacan por su osadía, presentados como luchadores, 
respondiendo al arquetipo del héroe clásico (son ejemplos 
de esta modalidad Sandokán, Gilgamesh, Aquiles), o la fe-
mineidad de las princesas que tienen una función pasiva en 
el relato, construida a través de románticos vestidos, deli-
cados maquillajes y cuerpos esbeltos (la princesa de Issum-
boshi o Ada Corishant); la delgadez, la postura lánguida o 
cierto rasgo púber/ juvenil en personajes indecisos y emo-
cionalmente vulnerables (Hamlet, Fausto, David, Salvador 
Ramírez); o una sexualidad exaltada en protagonistas fe-
meninas que poseen una  relevante fuerza física y tenaci-
dad (Diosa Atenea, la Tigra). 

En algunos casos se introducen rasgos que vuelven más 
ambiguos y complejos a los personajes como en el caso de 
Sandokán que se emociona hasta las lágrimas, o Gilgamesh 
quien llora continuamente y Siesta trata de calmarlo. De 
este modo, es posible afirmar que a lo largo de la tempo-
rada se busca producir estos contrastes internos entre lo 
que el personaje expone superficialmente y lo que devela 
de su interior, permitiendo construir contrapuntos entre 
el estereotipo físico y el carácter psicológico y el desenvol-
vimiento social. En este sentido, el contraste interno en la 
caracterización es recurrente en los personajes masculinos, 
mientras que los femeninos poseen mayor corresponden-
cia entre el arquetipo físico y la actitud asociada. Paralela-
mente, también pueden observarse personajes que más allá 
de su correlato literario, no es posible encuadrarlos en el 
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plano físico como específicamente femeninos o masculinos, 
puesto que su representación se sitúa en una hibridación 
fantástica entre figuras humanoides, entidades abstractas, 
objetos o animales, sin vestuarios sugerentes o rasgos es-
tereotípicos que los inclinara en una u otra dirección tales 
los casos del fantasma Simón de Canterville, o Talo una vez 
transfigurado en ave.

Tanto la música, como la iluminación, y la puesta de 
cámaras, tienen una función expresiva al exaltar o dismi-
nuir la emoción experimentada por los protagonistas, y el 
estado de tensión que atraviesa la trama. La música y la 
iluminación contrastante contribuyen a la creación de pasa-
jes melodramáticos que habilitan efectos humorísticos, sus-
penso, y drama, a los cuales la cámara contribuye utilizando 
el movimiento y los ángulos inclinados como conductos de 
la inestabilidad y vulnerabilidad, acercándose con zooms 
y re-encuadres sobre los rostros de los protagonistas para 
reforzar sus expresiones. 

La exageración y la reiteración funcionan como recursos 
que determinan una impronta cómica en el relato a pesar 
de la sucesión trágica de acontecimientos que pueden de-
venir. Otra función de la cámara es la de alinearse con el 
punto de vista del espectador, empleando planos semisub-
jetivos, escorzos, o encontrándose con la mirada directa de 
los protagonistas. La mirada del espectador pareciera estar 
representada por esa cámara que participa activamente en 
la aventura de Siesta, permitiendo cierta interactividad. 

Finalmente, en el plano estético, la tecnología y los en-
tornos digitales parecieran influenciar todo el criterio de 
la puesta, en la que abundan sonidos sintetizados, objetos 
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y espacios metamórficos en donde confluyen lo mecánico 
con lo orgánico; emulando en reiteradas oportunidades a 
las pantallas de videojuegos.

4 ACERCA DEL RELATO Y LA CONFIGURACIÓN DE 
TEMÁTICAS UNIVERSALES

En Siesta Z las historias que se narran son de índole muy 
diversa desarrolladas por autores de distintas nacionalida-
des, en donde puede observarse la presencia de solo una 
autoría femenina, Mary Shelley con su novela Frankens-
tein; y la ausencia de obras de autores argentinos. En tér-
minos generales, todos los relatos destacan las relaciones 
humanas, los modos de vincularse unos con otros o de 
descubrir el propio destino, la narrativa trascurre entre el 
deseo y el deber. 

En estas circunstancias, Siesta actúa siempre como una 
aliada para que se concrete una trama “del deseo”, alejando 
a los protagonistas de sus temores, enfundándoles excita-
ción y coraje para descubrir el mundo. La determinación de 
Siesta a vivir y explorar lo que la rodea excede las limitacio-
nes impuestas por sus circunstancias de salud en el mun-
do real, y termina demoliendo los muros de posible inercia 
erigidos por los protagonistas con quienes se identifica. Las 
intenciones tanto de ella como de los otros personajes pue-
den ser egoístas, lo cual no anula la compasión o la flexibi-
lidad de sus caracteres para cambiar de punto de vista tras 
la experiencia. 
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Los personajes se muestras abiertamente reflexivos y ana-
líticos, de modo que el espectador y sus semejantes pueden 
comprender el devenir de sus pensamientos, volviéndose 
claros los motivos para el accionar y la lógica que traspone 
ese comportamiento. Lejos de censurar el devenir de esas 
circunstancias, el relato les da espacio para desarrollarse sin 
otro juicio que el que los protagonistas puedan articular a 
medida que transcurre la acción, incluso aunque Siesta no 
esté enteramente de acuerdo. Se instala de esta forma una 
premisa de tolerancia bajo la cual construye sus propias 
opiniones, que no teme manifestar y que tampoco impiden 
que muestre su frustración llegado el caso, aunque tenga 
que ceder momentáneamente frente a la voluntad de otros 
protagonistas. En cuanto a las dificultades, puede apuntarse 
que la predominancia recae sobre las contraintenciones de 
otros personajes. Al margen de esta oposición, los villanos 
en escasas ocasiones son construidos sin una mínima articu-
lación de sus motivos o sin cierta flexibilidad en la caracte-
rización que impide percibirlos como rotundamente malos. 

No se busca justificar las acciones dañinas, pero puede 
comprenderse en qué términos cada personaje actúa como 
lo hace y, paralelamente, estos mecanismos no eximen al 
villano de tener afinidad emotiva con otros personajes de 
su interés. Un factor destacable, es que las intenciones no 
siempre alcanzan el ajuste, lo cual equivale a que no todos 
los finales son felices. Pero en el final “no feliz”, también 
existe una moraleja, una opinión sobre lo experimentado 
que Siesta acaba por articular esté de acuerdo o no con la 
postura compartida por el autor hacia el final del episodio. 
Los finales “no felices” no son tomados nunca como deter-
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minantes, sino que Siesta tiene una segunda posibilidad de 
elección, y es la de manipular su sueño para obtener otra 
conclusión más favorable. Más allá de poseer este poder, 
no siempre la protagonista decide utilizarlo. En ocasiones 
acepta que las circunstancias son como debieron o pudie-
ron ser para que un mensaje más importante llegase hasta 
ella. De este modo se pone en evidencia una intención pe-
dagógica y no moralizante de esta ficción seriada.

De este modo se advierte que el carácter que Siesta deve-
la al espectador es el de una niña decidida, valiente, curiosa 
y desprejuiciada, cuya pasión por los nuevos descubrimien-
tos y emociones que puede ofrecerle la vida es en enorme 
medida mayor que su temor, o su condición de salud en el 
plano real – la narcolepsia – que no parece funcionar para 
ella como un impedimento para satisfacer sus deseos de ex-
ploración en el universo onírico. 

En ocasiones es egoísta, rebelde, malhumorada, y hasta 
malvada; pero ninguno de esos rasgos le impide la compa-
sión, la tolerancia o el arrepentimiento. Siesta es consciente 
de que está experimentando su propio sueño, en ese pla-
no, la posibilidad de ejercer o sufrir daño real para ella es 
nula, interpreta que lo que atraviesa es una ficción fruto de 
su imaginario, y sus acciones se ven amparadas para esa 
seguridad. Sin embargo, si bien esto le permite ejecutarlas 
sin culpa inmediata o mayores complejos éticos cuando las 
circunstancias de la historia se mueven en direcciones de-
batibles; cuando el daño es explícitamente manifestado por 
otros personajes, Siesta pareciera tomar precaución en su 
disposición, llegando a arrepentirse de sus previas decisio-
nes. El daño en sí mismo no es nunca el objetivo de Siesta.
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Es así como la caracterización de la protagonista se cons-
truye desde una perspectiva realista, que exhibe no solo 
sus virtudes y victorias, sino también sus debilidades y su 
vulnerabilidad. Su caracterización la vuelve contradicto-
ria como cualquier ser humano, la acerca al mundo de los  
tele-espectadores infantiles, cuya perspectiva sobre la vida 
y los vínculos aún está en construcción, erigiéndose entre 
los pasajes del deseo personal y la convivencia colectiva.  

En consideración a los estereotipos de género, siguien-
do como referencia la taxonomía de arquetipos femeninos 
apuntada por Caldevilla Dominguez (2010), una variedad 
de ellos fue identificada en la representación de personajes 
femeninos, tales como los de mujer objeto o mujer trofeo, 
mujer víctima, mujer mala, mujer feminista, reina del ho-
gar, elastic woman o la super woman. Estos arquetipos no 
se mantienen necesariamente estáticos, sino que puede pro-
ducirse la evolución entre uno y otro en un mismo persona-
je según el trasfondo de la historia personal que delinea sus 
motivos, y las circunstancias en desarrollo que organizan 
las intenciones. Algunos personajes muestran una acción 
explícitamente pasiva, otros no poseen intenciones propias. 

En todos los casos la representación estereotipada no 
busca pasar desapercibida en el relato, Siesta interpela a las 
demás mujeres protagonistas ya sea cuestionando su falta 
de motivación, incentivándolas a la acción o asistiéndolas 
en sus planes. La actitud de Siesta, para quien tomar inicia-
tiva sobre las propias circunstancias pareciera manifestarse 
como el curso obligado, la lleva a interpelar esos modelos 
con los que se encuentra contrastada, en algunos casos con 
más énfasis que en otros, según el nivel de acuerdo que la 
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niña tenga con sus actitudes. De este modo, si los persona-
jes masculinos presentan un contraste interno en la cara- 
cterización, entre lo que determina el estereotipo físico y un 
estado emocional más o menos vulnerable; los personajes 
femeninos, también hallan una flexibilidad frente a la clau-
sura del estereotipo en el intercambio con Siesta. Los per-
sonajes que devienen del universo literario, ocupan en mu-
chos casos, roles diseñados bajo relatos concebidos en otras 
circunstancias y paradigmas socio-históricos. Pero la actua-
lización de los mismos, que avala la interpretación e imagi-
nación de Siesta, articula el contraste, establece un diálogo 
entre la herencia y el debate contemporáneo, que permi-
te interpelar la representación a medida que trascurre. El 
relato adquiere diversidad y flexibilidad permitiendo que 
confluyan representaciones diversas, en donde la presen-
cia del estereotipo y su ruptura son puestos en evidencia, 
desafiando los posibles condicionamientos de la audiencia 
con una mirada humorística que invita a la reflexión sobre 
aquello que se daba por naturalizado.

5 SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DRAMÁTICA DE 
SIESTA Z

Cada una de las historias del universo literario son adap-
tadas al formato audiovisual, con los consecuentes cambios 
que esto habilita. No se busca realizar una adaptación com-
pletamente fiel, sino que el relato es expuesto desde la pers-
pectiva de la experiencia de la niña que los sueña. Su ima-
ginación es la que gobierna el modo en que los personajes y 
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los entornos cobran vida. Ante lo cual, la expresión formal 
se vuelve de gran importancia, pues devela el modo en que 
los componentes narrativos originales se entrelazan con la 
interpretación de la niña, dando como resultado decorados 
y personajes exóticos, que fusionan lo real con la fantasía. 

La representación busca en todos los casos capturar lo 
distintivo de ese personaje, reflejando o amplificando rasgos 
de su carácter, profesión y actitud ante las circunstancias 
(por ejemplo, no funciona del mismo modo la presentación 
de un cuerpo musculoso de gran porte y postura rígida, o 
con barba y cabellos largos; que un cuerpo lánguido y del-
gado; o la expresión suave en contraposición a las voces en 
tonos elevados, la duda en oposición a la determinación, 
etc.). En este proceso de correlación entre el antecedente li-
terario y la experiencia de Siesta, diversos elementos que 
aluden a la identidad de la niña se introducen en su reela-
boración de los relatos. Por un lado, modelando esos espa-
cios y esas interacciones, en donde puede observarse una 
clara influencia del mundo digital y de la tecnología en la 
puesta en escena, elementos que pueden hallar su correla-
ción en la vida “real” de esa niña contemporánea que lee en 
su tableta digital, y atraviesa el mundo actual mediatizado 
por esas tecnologías. 

Por otro lado, a través de la interpelación de esos relatos 
bajo una óptica actualizada, que buscaría develar una pos-
tura en Siesta, un modo de pensar su rol dentro de la socie-
dad, y el de sus congéneres; conllevando un consecuente 
cuestionamiento de estructuras ideológicas anteriores. El 
aspecto más importante en ese pasaje es la migración de 
una actitud pasiva y periférica del personaje protagonista 
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femenino (Siesta) hacia una actitud activa, eje de la acción. 
Desde esa premisa se articula la operación de todos los ele-
mentos en la trama, dando como resultado un personaje 
que cuestiona a los personajes aledaños (que representan 
modelos heredados de otros tiempos y otras concepciones 
sociales en cuanto al deber ser de los individuos), que in-
duce el movimiento del relato, que posee y responde a su 
deseo, y se constituye como una fuerza creadora (crea y ex-
perimenta un mundo lo suficientemente coherente y cohe-
sivo para captar al espectador).

6 UNIVERSOS FICCIONALES: MAPA DE 
REPRESENTACIÓN

Cada una de las historias corresponde a una obra clásica 
de la literatura universal, en las que se recuperan obras de 
William Shakespeare, Oscar Wilde, Emilio Salgari, Sófocles, 
Homero, Samuel (antiguo Testamento), Jonathan Swift, 
Johann Wolfgang von Goethe, Jack London, José Eustasio 
Rivera, Herman Melville, Mary Shelley, Bram Stoker, Juan 
León Mera, Luis Alfredo Martínez, José de la Cuadra, y au-
tores anónimos. Las historias escogidas tienen un cierto ni-
vel de reconocimiento en función de haber trascendido los 
marcos territoriales y epocales.  

En la entrada de cada episodio se provee una informa-
ción anticipatoria que opera como un mecanismo de con-
textualización ubicando al tele-espectador en la antesala de 
la ensoñación de Siesta. Como el destinatario de la serie es 
infantil, ese saber cultural-literario no se da por sentado, 
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por lo que se introduce un anclaje en el relato a través del 
diálogo de los personajes, y de forma implícita a partir de la 
representación. La reiteración es un recurso ampliamente 
utilizado, no sólo como fuente de información, sino en la 
construcción de viñetas humorísticas o en la reafirmación 
dramática de ciertas escenas. La expresión de los persona-
jes busca ser explícita y melodramática, ahondando en las 
emociones con un acento que las envuelve de un tono cómi-
co. La música revela paralelamente una importante función 
expresiva, reforzando esos estados de ánimo, las tensiones 
y/o distensiones de la trama. De este modo, la experiencia 
emotiva se construye colaborativamente en la confluencia 
de los distintos elementos. 

Sumado a esta claridad expresiva en cuanto al posiciona-
miento y el sentir de los personajes, los episodios mantie-
nen una estructura estable, que emplea placas gráficas para 
guiar al espectador a través de la trama, presentando a los 
protagonistas del relato, las situaciones de enfrentamien-
to, o brindando la titulación de la historia junto al dato del 
autor.  En cada episodio, Siesta se descubre en un universo 
nuevo, en donde se observa la reiteración de ciertos objetos 
o personajes que generan cierta sensación de continuidad y 
pertenencia en el transcurso de la temporada. Allí conoce al 
o los protagonistas de la historia en curso, y con los cuales 
asumirá su primera identificación (que puede continuar o 
romperse con el devenir de los acontecimientos); este per-
sonaje le ofrecerá un mapa de sus circunstancias actuales 
(qué es lo que está haciendo y hacia dónde se dirige). Siesta 
responderá a esa realidad, motivando al personaje a tomar 
acción en función de lo que desea, en muchas circunstan-
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cias, le motivará a realizar una acción (cualquiera sea) en 
pos de provocar que algo (cualquier cosa) suceda y salir así 
del estado de inercia. Una vez iniciada la aventura, el grupo 
se enfrentará con la dificultad, pudiendo ser esta de distinta 
índole. Al concluir, Siesta se encuentra con el autor de la 
obra literaria, con quien puede debatir sobre la historia y 
los personajes, manifestando su punto de vista y aclarando 
dudas sobre los motivos que no ha comprendido. Posterior-
mente, Siesta continúa su sueño en la dirección que más le 
place o vuelve a quedarse dormida. La permanencia de esta 
base estructural para todos los relatos, así como la comuni-
cación franca sobre lo que acontece y lo que se siente, ayu-
da al espectador a anticiparse a lo que ocurrirá, pudiendo 
identificar rápidamente a los distintos actores en la trama, 
y las circunstancias que los envuelven (en términos de mo-
tivación, intenciones y objetivos).

Cuando algo pareciera estar por encima de las herra-
mientas de comprensión del destinatario, Siesta tampoco lo 
comprende y se muestra igualmente confundida mirando 
a cámara o verbalizándolo en preguntas retóricas. De este 
modo, ella se pone en el lugar de la audiencia, empatiza 
con ella, restándole importancia a aquellas situaciones que 
exceden lo que para ese espectador sería fundamental per-
cibir y comprender en el devenir del relato. En esa misma 
línea, las preguntas son un elemento clave, Siesta es tan 
niña como sus espectadores, por lo que comprende lo que 
le rodea basándose en las preguntas (que disipan los otros 
protagonistas) y la experiencia que le permite elaborar sus 
propias conclusiones. 
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7 EL DEVENIR DE LAS HISTORIAS

El motivo central del relato recae sobre la condición pre-
via de que Siesta está afectada por la narcolepsia, desde ese 
punto de partida, se establece la base sobre la cual se desen-
cadenará la cadena de probabilidades. La literatura médica 
considera a la narcolepsia como un trastorno crónico del 
sueño que induce lapsos repentinos de sueño, uno de sus 
efectos son las alucinaciones y la pérdida de tono muscu-
lar. En el terreno de su imaginación, Siesta es libre de este 
condicionamiento físico, y siendo la osadía y la curiosidad 
los rasgos típicos de su carácter, el personaje sostiene la in-
tención de accionar, de provocar el movimiento de la trama 
hacia adelante. Actuando como impulso para esta progre-
sión, y con el apoyo de la información sobre el contexto de 
la historia que brindan los demás personajes, se teje aserti-
vamente la condición de probabilidad. 

La relación entre causa y efecto es un factor predominan-
te a lo largo de la temporada, el eje de las acciones no re-
cae sobre una resolución mágica, sino que hace hincapié en 
cómo las diferentes decisiones van construyendo el destino 
de los personajes. Incluso cuando en el relato se incorporan 
elementos sobrenaturales, como las profecías, la aparición 
de espectros o dioses, o la contraintención de criaturas mi-
tológicas; la fuerza del conflicto se centra en como la volun-
tad de los protagonistas puede alinearse con ese destino o 
responder a él, más allá del ajuste positivo o negativo. 

En este marco, el carácter fantástico de la serie induce los 
elementos mágicos como disparadores, herramientas con 
las cuales los personajes tienen que operar. El interés del 
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relato despoja al elemento mágico de un rol activo, migran-
do ese poder a los protagonistas. Es decir, que al margen de 
que deben culminar un propósito en el relato original di-
señado por el escritor, en la adaptación audiovisual, se in-
tenta representar al personaje no como un sujeto condicio-
nado pasivamente por esa fuerza sobrenatural, sino como 
un sujeto que activamente responde a esa circunstancia to-
mando decisiones que inducen una sensación de libertad y 
no de predestinación. Esa licencia poética viene dada jus-
tamente por el motivo principal de todo el relato, y es que 
Siesta está soñando, y allí en el intersticio entre la creación 
literaria y su interpretación, tiene un poder creador que le 
permite manipular los acontecimientos. 

Los personajes también son actualizados bajo esta mi-
rada, revelando actitudes que coinciden con arquetipos 
identificables en la sociedad, con lo cual la distancia entre 
la correlación literaria y las posibles audiencias del relato 
audiovisual se acortan. Los protagonistas se tornan cotidia-
nos, los héroes de los clásicos encuentran su correlato en 
el paisaje contemporáneo preservando distintas posturas 
ideológicas y rasgos expresivos que Siesta pone en discu-
sión. De este modo la probabilidad se hace más alta, puesto 
que el choque cultural, cuando se manifiesta, no se oculta 
ni se diluye; sino que abre la posibilidad de la (re)lectura. 
Siesta devela una actitud muy contundente en torno a sus 
posturas, más paralelamente, la empatía la lleva a cambiar 
de opinión cuando las circunstancias implican un aleja-
miento de sus valores. De este modo Siesta es contradicto-
ria, traviesa, y en ocasiones egoísta, pero también es leal, 
protectora, y compasiva. Esta caracterización la acerca a la 
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realidad, la vuelve más humana, y más resonante con los 
espectadores infantiles, que son incorporados a través del 
movimiento de la cámara y de la interacción de los perso-
najes con ella, en la experiencia del relato. 

8 PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN EN EL RELATO: 
POLÍTICAS DE GÉNERO

Siesta construye un vínculo de cercanía con la audiencia 
potencial, no sólo a través de la puesta en escena, sino refle-
jando las contradicciones propias de las infancias, en donde 
las fronteras entre el bien y el mal son difusas, en donde el 
aprendizaje cotidiano influye fuertemente en la acción indi-
vidual y delinea las dinámicas de relacionamiento con los 
pares. Siesta invita a los demás personajes a concretar sus 
deseos y sueños, a ser valientes, a explorar el mundo. No 
acepta pasivamente las circunstancias, sino que las utiliza 
a su favor para vivir aventuras, sean buenas o malas, por-
que le dejan un aprendizaje. A través de lo que experimenta 
y atestigua va delineando sus valores, sus reacciones, sus 
herramientas para enfrentarse a las dificultades. El perso-
naje resulta en una heroína con vulnerabilidades y defec-
tos, en la misma medida con la que posee osadía, curio-
sidad y proactividad. Se muestra predispuesta a adquirir 
conocimientos sobre lo que la rodea, busca comprender los 
motivos e intenciones de sus co-protagonistas, y aunque a 
veces no está de acuerdo con la dirección que toman los 
acontecimientos, se muestra tolerante. 
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En este marco, se proyecta sobre el espectador una mira-
da flexible sobre los estereotipos de género que Siesta inter-
pela a lo largo de los episodios, avalando la visibilización 
de nuevas masculinidades en donde la vulnerabilidad no 
es vista como un factor debilitante o excluyente; y en don-
de la femineidad es representada desde distintos puntos 
de vista, que siempre hallan en la protagonista un reflejo 
o un contrapunto con el cual volver consciente la diversi-
dad. Nada se queda en los opuestos en el mundo de Siesta, 
entre los protagonistas se despliegan las zonas grises, las 
confluencias que los vuelven más humanos, más allá del 
sexo biológico o de la identidad de género.   

Siesta Z pareciera venir a colmar esa necesidad de una 
audiencia consabidamente heterogénea, por mayor repre-
sentatividad en las pantallas. A la luz de los debates sociales 
históricos en cuanto a los estereotipos de género, en torno 
a los roles preconcebidos que cada individuo debe asumir 
bajo una estructura de orden patriarcal, que ha condena-
do las fragilidades masculinas y subordinado a la mujer a 
una esfera de acción secundaria, estereotipos aún vigentes 
en la pantalla y en las dinámicas de relacionamiento social; 
las nuevas representaciones abren la puerta para discursos 
más realistas, que se hagan eco de las demandas sociales 
por mayor flexibilidad y tolerancia sobre las disidencias. 
De este modo, Siesta Z viabiliza la identificación de niños y 
niñas permitiéndoles una expresión sensible, desafiante, de 
mayor apertura con sus propias emociones y con las de los 
demás, a través del humor, la excentricidad, y la elasticidad 
de la representación. 
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9 CONCLUSIÓN

En el desarrollo de este estudio se propuso identificar 
aquellas operaciones narrativas y formales que se articulan 
en la construcción de la identidad de Siesta, personaje feme-
nino protagonista de la serie de animación infantil homóni-
ma. Con este objetivo se realizó un análisis de cada uno de 
los episodios propuestos, considerando la puesta formal, la 
configuración del relato y el rol que los personajes femeni-
nos ocupan en él; y la construcción dramática que conside-
ra la posición del espectador frente a esos contenidos.  

La serie animada no adopta una estrategia moralizante, 
se evidencia por el contrario que la identidad del personaje 
de Siesta se nutre de las zonas grises, aquellos puntos in-
termedios del carácter en donde un personaje no está ses-
gado por el deber o la moralidad, sino que se escuda en 
torno a su deseo. Siesta está motivada por su deseo, que 
es siempre el de vivir alguna experiencia nueva y emocio-
nante; y al amparo de un contexto onírico en donde nada 
irreparable puede ocurrirle. La maldad convive con la bon-
dad, la solidaridad con el capricho o el egoísmo, la ternu-
ra con las travesuras, la fortaleza y la debilidad. Siesta se 
hace preguntas a lo largo de sus vivencias y de sus vínculos 
con otros personajes, terminando por proponérsele al tele- 
-espectador, un personaje protagonista que va hilvanando 
su opinión en la narración, a medida que va descubriendo 
por sí misma aquello con lo que acuerda y aquello con lo 
que no. Este proceso fluctuante no se le oculta al destinata-
rio de esta obra. 
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Los relatos recuperados de la literatura universal dan 
fuerza a las dinámicas de relacionamiento que se establecen 
entre los personajes, y a la búsqueda de la concreción de un 
objetivo que tensa el deseo con el deber. Siesta actúa como 
un elemento de motivación desencadenante de esa búsque-
da, empujando a los otros protagonistas a emprender ese 
desplazamiento. Los personajes son presentados como enti-
dades reflexivas y analíticas, que culminan su destino litera-
rio gracias a la influencia y participación de la protagonista. 
Lo mencionado no les impide el desacuerdo, y de producir-
se, Siesta cede al deseo de los otros personajes no sin expre-
sar su frustración o su vaticinio de malos resultados. 

Llegados al momento del conflicto, las intenciones no 
siempre alcanzan el ajuste positivo, lo que equivale a que 
los finales “no felices” tomados de las tragedias literarias 
son respetados, invitando a Siesta a reflexionar sobre lo 
inherente de la tragedia, y sobre el mensaje transmitido 
por el autor (intercambio y/o debate que se permite entre 
la niña y él o la escritora). Sin embargo, Siesta posee una 
alternativa, que deviene de su carácter de co-creadora del 
relato, ocurriendo este en su mundo onírico: así como in-
terpreta las historias a la luz de su contexto de vida, puede 
efectuar modificaciones sobre aquello que no le gusta. Es 
destacable que esta opción no es la primera elección ni la 
habitualmente elegida, para enfrentarse a cierres que no se 
condicen con su deseo. 

Otro aspecto que resuelta del análisis concierne a los mo-
dos de representación de los personajes y su vinculación a 
políticas de género. Pudo observarse la presencia de perso-
najes tipificados según estereotipos de género a pesar de lo 
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cual se propone un contraste entre lo que se expone y lo que 
el personaje devela de su interior, volviendo la tipificación 
relativa y desarticulando en consecuencia el arquetipo. Es 
recurrente el contraste interno en la caracterización en los 
personajes masculinos, mientras que se devela una mayor 
correspondencia entre el arquetipo físico y la actitud aso-
ciada de los personajes femeninos. En este último caso, el 
contraste se traslada al exterior, siendo evidenciado por el 
accionar y la interpelación de Siesta. 

También pueden reconocerse personajes que migran de 
su correlato literario hacia un terreno no binario, en donde 
la representación no responde ni a un personaje femenino 
ni a uno masculino. Los elementos de música, iluminación, 
y puesta de cámaras cumplen una función expresiva y dia-
lógica, exaltándose o matizándose las emociones de los per-
sonajes y los estados de tensión de la trama. De esta forma 
se activa el humor, la acción y/o el suspenso, manipulando 
los elementos para que orienten el visionado de ese espec-
tador niño sin grandes precipitaciones, especialmente en 
aquellos relatos que despliegan situaciones de alta carga 
dramática. La cámara adquiere además otra función, la de 
alinearse con el punto de vista del espectador, encontrán-
dose con la mirada de los protagonistas (que dan cuenta 
de ese espectador tácito), o recurriendo a planos semisub-
jetivos y escorzos. Los movimientos de cámara, planos y 
angulaciones, permiten cierta identificación con esa mira-
da externa, apuntando a una vocación interactiva. Ligado 
a lo anterior, se advierte una variedad de estereotipos de 
lo femenino (conocidas como mujer objeto o trofeo, vícti-
ma, mala, feminista, reina del hogar, elastic woman o super 
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woman) pero su representación no se mantiene estática. 
Cuando algunos personajes son expuestos de forma pasiva, 
sin intenciones propias, Siesta cuestiona su motivación, o la 
falta de ella, incitándolos al movimiento o respaldando sus 
intenciones. 

Para finalizar, es indispensable reconocer que la sociedad 
contemporánea se encuentra en el epicentro de una trans-
formación histórica en donde decantan décadas de debates 
sociales y políticos que han pugnado por ámbitos más in-
clusivos, diversos, y equitativos. Estos procesos, sumados 
al desarrollo tecnológico que ha pasado a formar parte cen-
tral de los esquemas de comunicación modernos, han dado 
lugar a audiencias con una alta demanda y capacidad de 
interacción con los contenidos, lo cual ha impactado a su 
vez en los modelos de representación. 

En la televisión latinoamericana, Siesta se propone como 
un personaje disruptivo de los modelos tradicionales del 
héroe o heroína infantil. No es perfecta ni intachable, sino 
que su representación la acerca a la contradicción humana, 
a veces valiente, a veces temerosa; a veces vulnerable a ve-
ces no, a veces generosa, a veces mezquina y egocéntrica. 
En todos los contextos, Siesta no oculta sus sentimientos ni 
la progresión de los mismos, no teme equivocarse, ni teme 
cambiar de opinión, no le teme al mundo, sino que lo ve 
como un espacio ilimitado, en donde todo es posible, y en 
donde cada individuo encuentra su condición de posibili-
dad. Lo mencionado asienta un patrón de tolerancia, pero 
también de movilización, tanto en el personaje como en los 
espectadores; que son invitados a acompañar ese vaivén al 
compás del crecimiento de la niña, y que en esencia alude 
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al de la infancia en sí misma. En el mundo de Siesta no hay 
adultos con la autoridad para censurar o condicionar ese 
descubrimiento, sino que ese se vuelve un proceso privado 
y libre. Siesta coexiste con la fragilidad, pero tiene una pos-
tura muy pronunciada en favor de la acción y de la toma de 
decisiones.

En este estudio los personajes que devienen de la litera-
tura producida en otros contextos socio-históricos, encuen-
tran en la adaptación de Siesta un diálogo que enlaza la 
tradición, la herencia, y los debates contemporáneos, habi-
litando un contraste que permite cuestionar la representa-
ción a medida que se hilvana. La observación crítica en tor-
no a las disparidades en las representaciones audiovisuales 
contemporáneas, y a sus mecanismos de transformación, 
ocupa un lugar relevante puesto que da –y dará- cuenta de 
los procesos de cambio y de resistencia que instan a la so-
ciedad global, cada vez más estimulada a la convergencia.

El estudio de la forma animada, en este contexto, fun-
ciona como alternativa para abordar las singularidades que 
cimientan la investigación de la serialidad televisiva, y de 
los constructos del relato destinado a las nuevas infancias.
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NUEVA SERIALIDAD FICCIONAL Y 
NARRATIVA TRANSMEDIA: LA INMERSIÓN 

DIEGÉTICA EN LA SERIE SKAM (ESPAÑA)

Eric Muzart1

1. INTRODUCCIÓN

En un contexto de convergencia mediática, en el sentido 
que propone Jenkins en Convergence Culture (2006), se confi-
gura un ecosistema de coexistencia de medios tradicionales 
con los nuevos medios y los contenidos circulan por acción 
de las mismas audiencias que favorecen su propagabilidad 
a partir de las posibilidades de intercambio e interacción de 
diversas plataformas y redes sociales digitales. Con esta ló-
gica, los contenidos audiovisuales en general comenzaron 
a adaptar sus particularidades estético-narrativas, su modo 
de circulación y formas de consumo.

1 Licenciado en Diseño y Producción Audiovisual, Universidad Nacional de 
Villa María - Universidad Nacional de Rosario, eric.muzart@gmail.com.
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Desde el planteo que propone Paula Sibilia acerca de las 
subjetividades alter-dirigidas que se multiplican y sostie-
nen en el ciberespacio como narrativas del “yo” (Sibilia, 
2008), se busca definir las características de una serialidad 
disruptiva de la ficción audiovisual a partir de la narrativa 
de efectos especiales, tal como la define Mattel (2015). En 
este cruce entre relatos de la intimidad y nuevas serialida-
des, también se establece un diálogo con abordajes del rol 
de los/las usuarios/as en una función de espectadores/as 
activos/as o teleusuarios/as como define Scolari, su impli-
cancia en una diégesis que propone nuevas dinámicas para 
generar inmersión desde la perspectiva de Arnau Gifreu 
(2016), y la empatía que se construye entre estos/as especta-
dores/as como parte de una comunidad que comparte iden-
tidades digiciales (digitales y sociales) según Vilchez (2013).

A partir de esta matriz teórica, se desarrolla un aborda-
je analítico-interpretativo de la serie de ficción transmedia 
SKAM (España), analizando sus particularidades como 
formato  disruptivo cuya narrativa propone una serialidad 
que se derrama por diversas plataformas, siguiendo sus 
propias lógicas espacio-temporales. En este sentido, se pre-
tenden reconocer y caracterizar formas narrativas y modos 
estéticos que evidencian la convergencia de un relato clási-
co propio de los medios tradicionales que se traslada a las 
nuevas plataformas modificando sus formas de consumo 
en primera instancia (serie web), y explorando las posibi-
lidades que emergen de los nuevos medios digitales, sus 
interfaces, las modalidades de interacción y el estrecho vín-
culo con las audiencias en segunda instancia.
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2. DESARROLLO

2.1. El formato Skam

El formato de la serie es originario de Noruega, produ-
cido por NRK3 una subdivisión de NRK, la televisión pú-
blica noruega, y su creadora es la guionista y directora Julie 
Andem. El título de la serie significa “vergüenza” y cuenta 
la historia de un grupo de adolescentes que viven en Oslo 
y asisten a una escuela secundaria en un barrio de alto ni-
vel socio-económico. La trama aborda los conflictos de su 
vida cotidiana: identidad, relaciones, diversidad sexual, re-
ligión, abuso, acoso y violencia sexual, salud mental, cyber-
bullying, autoestima y trastornos alimenticios, etc.

Comenzando a abordar la particularidad narrativa y es-
tética de Skam, nos encontramos con un formato de una 
identidad y estructura fuertemente definidas y fácilmente 
diferenciables de cualquier otra serialidad en medios tra-
dicionales (e incluso en medio digitales). Para pensar este 
contenido en su dimensión de formato se pueden conside-
rar todas las acepciones posibles a las que se refiere este 
concepto según la descripción de Chalaby (2016). Es decir 
que puede considerarse como una licencia que se comercia-
liza para generar nuevas versiones de un mismo contenido, 
como una receta o fórmula que se debe seguir a nivel narra-
tivo y estético, como un concepto probado que asegura de 
cierta manera el éxito del contenido, como un método de 
producción de un contenido que se ha ido perfeccionando 
y probando en sus diversas versiones. En el caso de Skam, 
es importante destacar su valor como formato ya que si-
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guiendo la estructura narrativa singular y la dinámica de 
producción que esta implica, se realizaron numerosas ver-
siones alrededor del mundo, donde se han introducido al-
gunas particularidades propias de cada país de acuerdo a 
sus contextos sociales, políticos y/o culturales. A la actuali-
dad cuenta con las siguientes adaptaciones:

• SKAM Francia (2018 - 2020)
• DRUCK (Versión alemana, 2018 - 2019)
• SKAM Austin (2018 - En curso)
• SKAM Italia (2018 - En curso)
• SKAM España (2018 - En curso)
• SKAM Holanda (2018 - 2019)
• wtFOCK (Versión belga, 2018 - En curso)
La teen serie en su versión española presenta una parti-

cularidad para nada menor en relación a la versión original: 
ya no es a través de una emisora de televisión tradicional 
donde se emite el episodio central de la semana, sino que 
se estrena en una plataforma de video on demand (VOD):  
Movistar +. En este sentido, la serialidad del formato ya no 
solo se aleja del relato tradicional televisivo por la conver-
gencia de contenidos en redes sociales, sino que también 
asume las particularidades del consumo audiovisual en 
plataformas VOD: los espectadores definen cómo y cuan-
do los ven, están disponibles en la plataforma para verlos 
cuando lo deseen y cuántas veces lo deseen (la plataforma 
VOD reemplaza en cierto punto la función de la web de la 
serie original), y al mismo tiempo hay una restricción ya 
que para poder acceder a los capítulos el espectador debe 
ser usuario y pagar para poder verlos.
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2.2. Disrupciones entre stories, clips y webisodios

Lo novedoso del formato, no es tanto lo que cuenta sino 
cómo lo cuenta. Basado en la web como plataforma cen-
tral, la serialidad del contenido tiene una estructura de epi-
sodios que se estrenan de manera semanal en el canal de 
televisión y luego están disponibles en el sitio web oficial 
de la emisora. Pero esa serialidad posee diversas instancias 
que derraman contenido en diversas plataformas: específi-
camente redes sociales como Facebook e Instagram. Cada 
personaje de la serie tiene un perfil propio en las menciona-
das plataformas digitales, donde socializa en el ciberespa-
cio como un usuario más, pero manteniendo sus caracterís-
ticas de la diégesis de la serie y generando contenidos que 
impactan en la trama. Estos contenidos se publican en sus 
redes emulando una lógica sincrónica, a eventos de su la 
vida cotidiana de cualquier adolescente. Los espectadores 
pueden estar atentos a estas publicaciones a lo largo de la 
semana, chats de whatsapp entre los personajes y clips bre-
ves en la web, que van desarrollando el relato audiovisual y 
luego se complementan con el episodio semanal (que oscila 
entre los 20 y los 45 minutos de duración) en la televisión.

Se desarrolla casi como una serialidad líquida, que no 
mantiene una forma particular, sino que va tomando forma 
casi como suceden las narrativas cotidianas de cualquier 
adolescente en sus perfiles de redes sociales. Esta estructu-
ra puede asociarse a una evolución de la narrativa seriada 
que se ve atravesada por las articulaciones entre medios 
tradicionales y nuevos medios digitales, entendiendo este 
fenómeno como una convergencia mediática, en el senti-
do que lo propone Jenkins (2006). Es decir, observamos la 
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configuración de un ecosistema de medios tradicionales 
con los denominados nuevos medios que coexisten, y en 
esta lógica los contenidos circulan por acción de las mismas 
audiencias que favorecen su propagabilidad a partir de las 
posibilidades de intercambio e interacción de diversas pla-
taformas y redes sociales digitales. 

El caso de Skam como formato, en general, define una 
narrativa serializada que se vincula estrechamente con nor-
mas de engagement con su público objetivo. El relato adop-
ta una forma narrativa de efectos especiales (Mittel, 2015), 
donde en el entramado complejo de las nuevas serialidades, 
esta se caracteriza por proponer modos disruptivos dentro 
de las propias convenciones narrativas que cada contenido 
propone, sorprendiendo a los/las espectadores ya no desde 
el virtuosismo visual (únicamente) sino desde la compleji-
dad de las construcción diegética y como se presenta narra-
da. La configuración del relato seriado de Skam España se 
compone de las siguientes piezas:

• Web: es la plataforma que incluye casi todos los con-
tenidos (menos los episodios semanales) de la ficción 
transmedia y facilita todos los enlaces a otras plata-
formas y redes sociales.

• Episodios serie web: de emisión semanal, se publi-
can en la plataforma Movistar+ y los/las espectado-
res/as deben tener suscripción para poder verlos.

• Perfiles en redes sociales o plataformas de conteni-
dos: Los personajes de la diégesis poseen perfiles en 
distintas redes sociales. Casi todos/as coinciden en 
Instagram, pero otros/as poseen perfiles en la red so-
cial TikTok, 
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• Plataformas de contenidos: Uno de los personajes es 
youtuber por ende tiene su propio canal de YouTube 
con contenidos exclusivos que se vinculan a su rol en 
la diégesis, y algunos/as están vinculados a playlists 
de Spotify.

• Clips diarios: Son contenidos breves que funcionan 
como adelantos del episodio semanal (sin frecuencia 
estable, pueden ser cada dos días o cada uno), y refe-
rencian no solo al día en que se ponen en circulación 
sino al horario en que sucede la acción que muestran. 
Se vincula a la idea de “tiempo real” de los conteni-
dos de redes sociales de los personajes.

• Capturas de chats de Whatsapp: Se intercalan con 
los clips y publicación de Instagram en la web oficial 
de Skam España. Son capturas de chats de los perso-
naje entre ellos/as.

• Eventos en vivo: Casi como un contenido excepcio-
nal pero de fuerte impacto en la dinámica de enga-
gement con la audiencia, el formato incluye eventos 
donde interactúan espectadores/as de la ficción con 
los personajes en una situación que funciona a la vez 
como escena que luego será incluida en la trama de 
un episodio.

Desde esta descripción de la estructura de Skam como 
relato transmedia, y sobre todo en este último contenido 
mencionado, podemos observar la generación de un espa-
cio en la narrativa que ubica a los espectadores/as en un rol 
que redefine su identidad como tales. En este sentido, es 
pensada a partir de la evolución de la televisión conectada 
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y la televisión.com (Vilchez, 2013), que habilita la aparición 
de la ficción transmedia donde los/as usuarios/as refuerzan 
su dimensión identitaria a partir del uso del video en es-
pacios web, y con la irrupción de las redes sociales emerge 
la posibilidad de gestión y administración casi sin filtros 
y sin autoridad de las propias subjetividades que se verán 
reflejadas en los contenidos creados y/o puestos en circula-
ción. En ese marco de las redes sociales, Vilchez destaca el 
refuerzo de las identidades digiciales (digitales y sociales), 
algo que surge a partir del intercambio conversacional y 
la creación de comunidades. Este proceso, en el caso del 
transmedia, supone  una identificación narrativa en tanto 
el usuario asume el punto de vista del narrador, generando 
una mayor identificación con personajes o historias. Ambas 
posibilidades de construcción identitaria e identificación 
pueden reconocerse fácilmente en la configuración narrati-
va e interactiva de Skam.

2.3. Más allá del dispositivo y la interfaz: experiencia 
inmersiva intradiegética

Haciendo particular foco en el evento en vivo con los 
personajes caracterizados y actuando como tales junto a 
parte de los espectadores formando parte de la diégesis, 
se distingue una lógica inmersiva hiperrealista. La versión 
española de Skam ha incorporado en la narrativa un nodo 
más a la trama a partir de lo que llamaron #FiestaSuperviaje, 
un concierto como parte de la trama dramática de la serie  
al que fueron invitados a participar los/las espectadores/as 
como parte de la historia ficcional. El evento fue emitido en 
vivo y se incluyó luego en uno de los episodios semanales.
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Con esta acción se establece una dinámica de construc-
ción colaborativa de la diégesis de la ficción seriada, donde 
los límites espacio-temporales definidos por la narrativa 
televisiva tradicional se esfuman, dando lugar a una nue-
va dimensión de lo inmersivo que incluso termina prescin-
diendo de la mediatización como instancia de vinculación 
entre los espectadores y el universo construido en el relato 
ficcional. Al mismo tiempo la interactividad también supe-
ra la instancia del dispositivo y la interfaz, y presenta una 
dinámica que fusiona lo performático situacional donde los 
cuerpos presentes de personajes y espectadores confluyen 
en un mismo espacio y tiempo, pero como parte de la mis-
ma construcción narrativa ficcional.

El grado de inmersión que posibilita Skam facilita el acto 
bidireccional que esto implica, ya que la obra recoge una 
intención de sus autores/as de generar una experiencia in-
mersiva pero al mismo tiempo cuenta con la cooperación 
directa por parte de los receptores (Gifreu-Castells, 2016). 
En vínculo estrecho con esta posibilidad de cooperación, 
en una narrativa donde el audiovisual es el contenido cen-
tral, lo que se busca es una interacción con las interfaces 
por donde este contenido circula, pero al mismo tiempo se 
generan espacios que superan la dimensión de interacción 
mediatizada y se lo sumerge en la diégesis. En este sentido 
los/las espectadores/as ya no solo deben decodificar e inter-
pretar lo que propone el relato de manera obvia, sino que 
deberán (y podrán) buscar más allá (Eco en Gifreu-Castells, 
2016), y para hacerlo se necesita de su participación física 
(Gifreu-Castells, 2016).
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La vinculación que los/as espectadores/as con el conteni-
do de Skam permite pensarlos/as en términos de teleusua-
rio/a (Scolari, 2019), un concepto que busca definir al sujeto 
que interactúa con la pantalla en una especie de fusión en-
tre las experiencias de consumo de contenidos en medios 
tradicionales y los usos de dispositivos y medios digitales. 
Hay una convergencia de experiencias como televidente y 
como usuario, que en el caso de la versión española de la 
ficción transmedia Skam es válida para pensar y analizar las 
formas en que se puede recorrer/consumir la narrativa que 
se propone con distintos niveles de interactividad y parti-
cipación, incluso formando parte de su universo narrativo 
audiovisual.

En simultáneo, y como se menciona anteriormente, esta 
serialidad disruptiva propone una dinámica inmersiva sin-
gular que potencia la identificación, ya que las particulari-
dades estético-narrativas del relato emulan las intimidades 
expuestas de las autonarrativas de los mismos/as usuarios/
as. La estructura transmedia de Skam descrita anteriormen-
te expone como la nueva ecología de medios repara en las 
imágenes de lo cotidiano y su creciente protagonismo en 
espacios comunicacionales abiertos y colectivos como las 
redes sociales (Renó, 2015). Se jerarquiza la producción del 
“yo mismo”, evidenciando una apropiación expresiva de 
los nuevos medios e instalando una capacidad de cons-
trucción narrativa y estética entre los/las usuarios/as. Skam 
busca emular estos códigos narrativos y particularidades 
estéticas, proponiendo una alto grado de identificación de 
la audiencia con los personajes, el universo y la forma del 
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relato en una poética del registro de los momentos persona-
les cotidianos, de la intimidad.

El modo del relato de esta ficción transmedia genera 
una prolongación de las auto-narrativas que producen ha-
bitualmente sus propios/as teleusuarios/as en los procesos 
comunicacionales de su vida cotidiana, lo cual favorece un 
sentido de continuidad entre sus universos personales pú-
blicos-privados y la diégesis ficcional. La ficción y los dis-
positivos donde circula son en cierto modo prolongaciones 
perceptivas de sus realidades y narrativas (McLuhan, 1967). 
Y en esta lógica de continuidades entre el audiovisual y las 
formas de la narrativa del “yo”, se refuerza no desde las 
estéticas y las temáticas que se asocian directamente con 
las subjetividades alter-dirigidas en el sentido que lo plan-
tea Paula Sibilia (2008): prácticas de visibilización del yo 
a través de las pantallas, donde el objetivo primero es la 
aprobación de un Otro. La forma en que se consumen las 
historias de Skam, la caracterización de sus personajes y la 
vinculación que propone entre el público y la diégesis están 
directamente definidas por estas lógicas de “la mirada de 
Los Otros” que identifica a la auto-narrativas de las redes 
sociales, con particularidades formales que las plataformas 
digitales y sus diseños imponen, y en algunos casos logran 
ser apropiadas y reformuladas por los/las mismos/as usua-
rios/as.
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3. CONCLUSIÓN

En un contexto comunicacional que cada vez genera 
mayores posibilidades de producción de contenidos y una 
aparente democratización creciente de las pantallas, emer-
gen nuevas serialidades en la ficción audiovisual que se ven 
atravesadas por las particularidades estéticas, narrativas 
e interactivas de las redes sociales. En este sentido, casos 
como Skam España se presentan como contenidos o forma-
tos que imponen una disrupción en la creación de univer-
sos transmedia a partir de una búsqueda de mayor y mejor 
vínculo con el público.

Casi como un intento desesperado de abarcar todas las 
lógicas que adoptan los relatos en la contemporaneidad, 
esta ficción propone una estructura narrativa que se der-
rama por una diversidad de plataformas nunca antes vis-
ta. Y no se trata de una configuración diegética donde los/
las teleusuarios/as pueden consumir de manera ordenada 
y opcional cada contenido en cada plataforma. La simulta-
neidad es lo que impera en este continuum narrativo que 
busca involucrar al público desde sus propias reglas, las 
elaboran y de las que se apropian cada día en el registro de 
sus propias cotidianidades. 

Con una fuerte intención de identificación, la narrativa 
de Skam propone un vínculo de prolongación de formas 
del lenguaje audio-visual, donde los personajes se cuentan 
a sí mismo con los mismos dispositivos e interfaces que 
se cuentan los/las teleusuarios/as. Hay un engagement de 
identificación estética, hay una nueva serialidad que coin-
cide en un (des)orden y en una fragmentación propia de la 
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visibilización pública de las extimidades (Sibilia, 2008). En 
la lógica de difuminación de las barreras entre lo privado 
y lo público, donde el ciberespacio se nutre de microfrag-
mentos de cotidianidades de millones de personas, y don-
de los relatos anónimos (y no tanto) ofrecen serialidades 
del día a día, esta ficción transmedia solo se dedica a contar 
tal y como nos contamos minuto a minuto.

En una apuesta que no solo se configura como una mí-
mesis de los nuevos relatos cotidianos, Skam también esta-
blece condiciones de inmersión que rompen los límites del 
universo ficcional, potenciando las identidades digiciales 
(Vilchez, 2013) a partir de procesos orgánicos y comunita-
rios. Los espacios y los tiempos de la ficción se vuelven ha-
bitables, palpables, lúdicos y presenciales.
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TRADUÇÕES SEMIÓTICAS EM WEBSÉRIES 
DA RTP/RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL

Adriana Pierre Coca1

1 INTRODUÇÃO

Neste artigo, nos dedicamos, especialmente, à televisão 
generalista em Portugal, direcionando o olhar para a pro-
dução das webséries disponibilizadas pela RTP (Rádio e 
Televisão de Portugal), que é um serviço público de mídia.2

1 Doutora, pesquisadora das Universidades Federais do Rio Grande do 
Sul e de Goiás, Brasil.

2 O investimento na expansão dos conteúdos televisuais de ficção se-
riada para mídias digitais nos canais de televisão de Portugal não se 
restringe à RTP, evidente, as estações privadas portuguesas SIC e TVI, 
por exemplo, também têm investido nesse sentido, ao que nos parece, 
de modo mais pontual. Destacamos o exemplo da websérie destinada 
ao público jovem Aposta Que Amas (2015), realizada com prioridade 
para as plataformas digitais da SIC Radical e a iniciativa da TVI com 
a plataforma de streaming TVI Player, que desde 2016 disponibiliza, 
além dos conteúdos da emissora, vídeos, séries e filmes realizados por 
produtoras de audiovisual nacionais vinculadas ao canal. Informações 
disponíveis em: [https://shifter.sapo.pt/2016/06/o-tvi-player-quer-
-os-teus-videos-series-filmes/] e [https://www.dn.pt/media/sic-radi-
cal-aposta-em-serie-web-para-publico-jovem-4929811.html]. Aces-
sados em 02 jan. 2021.
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A inquietação principal da investigação foi pensar como 
a ficção seriada contemporânea atualiza o modo de contar 
histórias na televisão, diante de um cenário multifacetado 
em distintas telas/dispositivos. Nosso objetivo, portanto, 
se centrou em compreender em quais aspectos a lingua-
gem televisual ficcional se reconfigura diante do ambiente 
de convergência das mídias (JENKINS, 2009). Partimos do 
pressuposto de que as histórias de ficção audiovisuais, mes-
mo se expandindo ou sendo criadas exclusivamente para 
ambientes digitais, ainda não dispensam as regularidades 
da mídia-televisão, o que nos leva a crer que, embora sejam 
exibidas aquém da televisão convencional, essas narrativas 
se constituem como textos televisuais. 

Para tanto, elegemos como objeto empírico as webséries 
disponibilizadas pela RTP, Amnésia e Appaixonados, por 
compreendermos que essas narrativas apresentam elemen-
tos que sinalizam o modo como a linguagem audiovisual 
ficcional, no que tange, principalmente, o modo de narrar e 
o formato, se atualiza no ambiente digital.

Ambas as webséries foram escolhidas através do projeto 
institucional RTP Lab, que teve suas atividades iniciadas em 
2017. O RTP Lab é “(...) um laboratório criativo e experimen-
tal, com novas formas de produção de conteúdos, pensadas 
numa lógica multiplataformas.”.3 É uma iniciativa que nas-
ceu no Departamento de Multimédia da RTP e visa antes 
de tudo a inovação, voltada para a produção de ficção se-
riada e humor para um público jovem. Na primeira seleção,  
quatro webséries foram eleitas, a partir de uma consulta pú-

3 Informação disponível em: [http://media.rtp.pt/rtplab/o-que-e/]. Aces-
sado em 02 jan. 2021.
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blica, aberta a toda gente, que privilegiou roteiros de ficção, 
pensados para ambientes exclusivamente digitais e que, de 
alguma maneira, revelassem novas possibilidades de con-
tar histórias. Além de Amnésia e Appaixonados, que serão 
analisadas nesse texto, #CasaDoCais4 e Subsolo5 foram os ou-
tros dois projetos selecionados nessa fase, que também fo-
ram produzidos e disponibilizados na web (RTP Play) e/ou 
via aplicações móveis, redes sociais e YouTube. Atualmente 
(Fevereiro de 2021), dezoito webséries estão disponíveis na 
plataforma, algumas em sua segunda temporada.6

Essa ação do canal público português está de acordo 
com os desígnios do seu contrato de concessão (RTP, 2015),7 
que prevê, entre outras recomendações, o engajamento de 
jovens na produção de conteúdos e presença do serviço  

4 A websérie #CasaDoCais é uma comédia que conta a vivência e os con-
flitos de cinco jovens excêntricos que dividem a mesma casa, em Lis-
boa. Temas como: o consumo de álcool e drogas, o sexo e a procura do 
primeiro emprego são abordados na trama, que é a segunda produção 
do projeto RTP Lab, disponibilizada para o público. A segunda tempo-
rada de #CasaDoCais estreou em 20 de janeiro de 2020. Informações 
disponíveis em: [http://media.rtp.pt/extra/ficcao/subsolo-a-nova-we-
bserie-da-rtp/]. Acessado em 20 jan. 2021.

5 Em seguida a primeira versão de #CasaDoCais foi realizada a websérie 
Subsolo, que narra a história de cinco jovens de uma mesma geração, 
nascidos após os anos 1990, que buscam corresponder à sociedade 
em que vivem, submersa em uma Lisboa marginal, ao mesmo tempo 
em vão sobrevivendo e descobrindo a si próprios. Informações dispo-
níveis em: [http://media.rtp.pt/extra/ficcao/subsolo-a-nova-webserie-
-da-rtp/]. Acessado em 20 jan. 2021.

6 [https://media.rtp.pt/rtplab/projetos/page/3/]. Acessado em 27 fev. 
2021. 

7 Acesso ao Contrato de Concessão do Serviço Público de Rádio e Tele-
visão em: [http://media.rtp.pt/empresa/informacao/contrato-de-con-
cessao-publica-radio-etelevisao/]. Acessado em 30 jan. 2021.
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público em distintas plataformas de mídia, atendendo a 
uma demanda dos novos tempos. Também está em sinto-
nia com estratégias de outras emissoras de televisão ao re-
dor do mundo que, cada vez mais, investem na produção 
de conteúdo para a internet, a exemplo da TV Globo, canal 
hegemônico na área no Brasil, o que mais produz e exibe 
ficção seriada no país. No entanto, no caso da TV Globo 
“Percebe-se a predominância das webséries ligadas às nar-
rativas televisivas (...)” (MUNGIOLI; LUSVARGHI; PEN-
NER, 2018, p. 121), que são disponibilizadas na plataforma 
de streaming da emissora, a GShow, o que se difere da pro-
posta da RTP, que está a investir em produção inédita e, até 
então, exclusiva para as mídias digitais, por meio de uma 
distribuição diversificada, que contempla além da platafor-
ma RTP Play, aplicações/aplicativos, redes sociais e o canal 
de vídeos YouTube. 

Exemplos como esses da RTP, em Portugal e da TV Globo, 
no Brasil, demonstram, ainda, que as TVs generalistas estão 
atentas ao aumento no número de usuários de internet em 
todo o mundo. Segundo o Anuário do OBITEL (Observatório 
Ibero-americano de Ficção Televisiva) de 2019, informações  
do Instituto Nacional de Estatística (INE) de Portugal re-
velam que 75% dos portugueses com idades entre 16 e 74 
anos usam a internet e a maioria, cerca de 81%, desses 75%, 
consultam à internet em um dispositivo móvel, sendo o 
Facebook (95%) a rede social preferida deles, seguida pelo 
Instagran (60%). Isso indica um dos porquês das empre-
sas de audiovisual se preocuparem, cada vez mais, com a 
produção de conteúdo para multiplataformas, “(...) apesar 
de o primeiro ecrã ser sempre a televisão (...)” (BURNAY;  
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LOPES; SOUSA, 2019, p. 330), em Portugal e, talvez, possa-
mos dizer, por enquanto. 

Peixinho (2017) reafirma essa tendência à pulverização 
de conteúdo, especialmente, da ficção seriada no século 
XXI, que é “(...) não se encerrar num modelo único de di-
fusão e dispersar-se por meio de múltiplos suportes, indo 
ao encontro dos públicos onde eles estejam, seja num smar-
tphone, num ipad ou em frente ao televisor.” (PEIXINHO, 
2017, p. 53). 

Importante que se diga que projetos com objetivos se-
melhantes ao RTP Lab, que privilegia a indústria criativa, 
dando oportunidades a jovens criadores e com orçamen-
to reduzido, são comuns nas TVs europeias, a exemplo 
dos canais britânicos Channel 4 e BBC e do espanhol TVE  
(FÉLIX, 2018). E há projetos que seguem linhas de desenvol-
vimento parecidas também no Brasil, como o Globo Lab e o  
NETLABTV (MATSUZAKI, 2018).

Diante desse contexto, para compreender as experiên-
cias realizadas pelo RTP Lab nosso aporte teórico principal 
foram os conceitos de tradutibilidades (tradução) e semios-
fera, sugeridos pelo semioticista da cultura Yuri Lotman 
(2013). Segundo Lotman (1978; 2013), a linguagem da ficção  
seriada pode ser pensada como um texto da cultura, por-
que para o autor (LOTMAN, 2013), a cultura é como um 
texto complexo, que acolhe “textos dentro de textos”, textos 
culturais que juntos coabitam um espaço abstrato denomi-
nado semiosfera, onde acontecem as semioses, os processos 
de significação. A semiosfera se compõe de um centro, um 
núcleo duro composto de elementos invariantes e no qual 
os códigos, as regras dos sistemas da cultura são mais rígi-
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das. É onde se concentram, por exemplo, os textos televi-
suais hegemônicos, como as narrativas de ficção pautadas 
por elementos regulares, a exemplo das telenovelas da TV 
aberta brasileira em sua maioria. Por outro lado, as fron-
teiras (margens) das semiosferas se compõem de elemen-
tos variantes, que permitem as remodelações dos sistemas 
culturais. No entanto, a informação que está fora do espaço 
da semiosfera só pode se integrar ao que está dentro se for 
“traduzida”, logo, a fronteira funciona como um mecanis-
mo de semiotização que transforma informações externas 
(não-texto) em texto (MACHADO, 2003). Essa é a impor-
tância cabal da tradução dos textos da cultura entre os sis-
temas, unidos e separados pelas fronteiras, uma espécie de 
membrana que os envolve e que permite a “tradução” do 
que é externo para o interior (COCA, 2019). 

Com o intuito de verificar em quais aspectos as webséries 
disponibilizadas pela RTP, de alguma maneira, são “tradu-
zidas” e atualizam a linguagem televisual das narrativas de 
ficção seriada, adotamos um percurso teórico-metodológi-
co, que privilegia a observação dessas narrativas e a seleção 
de aspectos pontuais que, a nosso ver, possam indicar esses 
momentos/aspectos. Também adotamos como metodologia 
o levantamento de informações paratextuais, advindas de 
reportagens sobre os bastidores das produções analisadas 
e do site do RTP Lab, que nos auxiliaram a determinar o 
contexto em que esses trabalhos se inserem e que deve ser 
levado em conta, como sugerem os pressupostos da Semió-
tica da Cultura.

Um contexto que, como já mencionado, submerge em 
um cenário comunicacional em ebulição e impreciso. Por 
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isso, acreditamos que esta pesquisa se justifica por tratar 
de questões contemporâneas sobre as reconfigurações das 
histórias de ficção seriada nesse cenário de convergência 
mediática, mais especificamente, por refletir sobre as we-
bséries, um formato emergente que vem despontando ao 
redor do mundo, como indicam alguns estudos levantados 
no Estado da Questão/Arte. Embora, ainda sejam raras as 
investigações que coloquem as narrativas desse formato 
produzidas em Portugal no centro das discussões, talvez, 
porque os estudos narrativos sejam carenciados no país, 
ainda que relevantes, como afirma Peixinho (2017). Este es-
tudo também importa porque se distingue pela abordagem 
teórica da Semiótica da Cultura sustentando à pesquisa so-
bre audiovisual. Conforme dados do Estado da Questão, 
essa é uma conexão poucas vezes realizada.8

No levantamento privilegiamos os indexadores: Google 
Scholar, Scielo e Scopus, consultados em janeiro de 2021, fo-
ram detectadas pesquisas sobre o formato webséries, como 
resultados de estudos de mestrado, na Espanha, na França 
e no Brasil. Em Portugal, destacamos um estudo, também 
de mestrado, realizado na Universidade de Aveiro sobre 
formatos narrativos para a web, a investigação de 2009 já 
alertava para a importância da segmentação dos formatos 
e do público na web (LEMOS, 2009). Mais recentemente, 

8 Como aponta o levantamento realizado em: Coca, A. (2017). Processos 
de telerrecriação na ficção seriada da TV aberta brasileira: uma cartogra-
fia das rupturas de sentidos na obra de Luiz Fernando Carvalho (p. 284-
-289). Tese de doutoramento. Faculdade de Biblioteconomia e Comu-
nicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Disponível em: 
[https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/172433]. Acesso em 06 de 
jan. 2021.
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um relatório de estágio de 2018 sobre a função do produ-
tor multimédia, traz relatos sobre as rotinas produtivas 
do Departamento de Multimédia da RTP e mostra como 
algumas decisões acerca do projeto RTP Lab são tomadas 
(FÉLIX, 2018). Conforme sinaliza Hersegel (2018), o tema 
era visto com certa timidez na academia e era tratado de 
modo pontual, mas, nos últimos anos, as publicações sobre 
webséries são cada vez mais recorrentes e consistentes, já 
que o formato vem despertando paulatinamente o interesse 
dos estudiosos e da indústria do entretenimento. No cen-
tro das discussões a expansão transmídia das narrativas de 
ficção (ALTAFINI; GAMO (2010); HERNÁNDEZ-GARCÍA 
(2011)); a experimentação, voltada à produção independen-
te e interativa, que pode ser acionada por grupos de fãs, 
assim como a possibilidade de interação entre os criadores/
produtores dessas narrativas e os espectadores/usuários da 
internet (ÁLVAREZ (2011); BARBOSA (2013)); além de ou-
tras abordagens, é claro, algumas, inclusive, que dão supor-
te a esta pesquisa. 

O presente capítulo foi dividido em três momentos, além 
desta introdução. A seguir serão delineados os conceitos 
basilares da Semiótica da Cultura (SC) em consonância com 
a produção de narrativas ficcionais no subitem - Pressupos-
tos teóricos da semiótica da cultura: tradução e semiosfera; 
na sequência, realizamos a análise propriamente dita das 
webséries Amnésia e Appaixonados, orientados pelas consi-
derações teóricas, no subitem – Traduções semióticas em 
webséries do RTP Lab – e encerramos com as conclusões.
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2 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA SEMIÓTICA DA 
CULTURA: TRADUÇÃO E SEMIOSFERA

Antes de adentrar as considerações teóricas acerca da 
Semiótica da Cultura (SC) se faz necessário esclarecer que 
compreendemos as webséries como narrativas de ficção 
seriada audiovisual criadas e produzidas para a internet 
(HERNÁNDEZ GARCIA, 2011). Hernández García (2011) 
propõe três tipos distintos de webséries, segundo o grau de 
interação que apresentam, são: as webséries tradicionais, 
que herdam as regularidades da linguagem televisual no 
que diz respeito aos argumentos, cenários, perfil de perso-
nagens, temáticas e outros elementos; as webséries consi-
deradas videoblogs que, em geral, privilegiam uma câmera 
estática, em que há um único protagonista que narra a his-
tória e as webséries que preveem a participação do usuário 
na composição da trama, por meio de recursos exclusiva-
mente digitais, é neste último perfil de narrativa que se en-
quadram as webséries analisadas neste texto.

Segundo a Semiótica da Cultura, as linguagens se consti-
tuem a partir de códigos específicos, o código é “(...) o voca-
bulário mínimo da cultura, sempre em movimento.” (MA-
CHADO, 2003, p. 156), isto quer dizer, os códigos culturais 
funcionam, de alguma forma, como reguladores, uma vez 
que asseguram certa regularidade na transmissão da in-
formação de um sistema cultural para outro. Pois é o reco-
nhecimento dos códigos, através dos sentidos, que permite 
a comunicação de determinado texto da cultura. Lotman 
(2013) enfatiza que esse processo sofre do “vício da trivia-
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lidade” (2013, p. 13)9 e que há, além dessa, uma outra via 
de produção de sentidos que se dá pelo mecanismo oposto, 
o do não reconhecimento, desencadeado pela imprevisibi-
lidade do código, pelas rupturas de sentidos, que podem 
ser mais amenas (processos graduais) ou mais agressivas 
(explosões semióticas). 

É a descontinuidade desses aspectos, da regularidade 
dos sentidos impostos, que e impõe ao espectador novas 
maneiras de perceber os textos da cultura. E é o que nos 
parece que acontece no caso das webséries do RTP Lab, 
uma vez que este formato audiovisual “(...) apresenta 
uma grande variedade de possibilidade temática, formal e 
linguística (...)” (LINO, 2016, p. 12).10 

No movimento de atualização da cultura, as reconfigu-
rações de determinado texto cultural não se realizam ape-
nas pelo viés das rupturas de sentidos, drásticas (explosões 
semióticas) ou não. “Pelo contrário, esferas inteiras da cul-
tura podem realizar seu próprio movimento somente atra-
vés de mudanças graduais.” (LOTMAN, 2013, p. 19).11 Os 
processos graduais são mudanças e transformações mais 
lentas e que, embora não causem estranhamentos com a 
mesma intensidade provocada pelas rupturas de sentidos, 
acabam também por promover transmutações na cultura. 
No entanto, ambos os processos, graduais e explosivos, são 
fundamentais para o desenvolvimento cultural.
9 “Vicio de la trivialidad” (LOTMAN, 2013, p. 13).

10 “(...) presenta una grande varietà di possibilità tematiche, formali e lin-
guistiche (...)” (LINO, 2016, p. 12).

11 “Por el contrario, esferas enteras de la cultura pueden realizar su pro-
pio movimiento sólo bajo la forma de cambios graduales.” (LOTMAN, 
2013, p. 19).
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Os diálogos entre os textos culturais são processos de-
sencadeados no interior da semiosfera, espaço propício 
para as semioses. O enlace entre os distintos sistemas cul-
turais garante que “(...) todo e qualquer sistema da cultu-
ra jamais poderá ser entendido como um sistema isolado 
e rigorosamente acabado.” (MACHADO, 2003, p. 51). É 
nesse sentido que as webséries podem ser pensadas como 
textos ficcionais audiovisuais que carregam características 
advindas da teledramaturgia, mas que se atualizam no 
ambiente digital, em um processo de reconfiguração que 
incorpora novos sentidos, gerados, por exemplo, pela in-
teração com o público ou pelas reformulações em relação 
ao formato, como o encurtamento das histórias, que adere 
a uma agilidade própria da web. Como sustenta Zanetti 
et al. (2014), as webséries por vezes são distribuídas “(...) 
diretamente pelos próprios produtores/criadores em sites 
de disponibilização de vídeos, como YouTube ou Vimeo, 
e utiliza estratégias narrativas já consolidadas nas séries 
televisivas, mas incorporando os recursos de interativida-
de oferecidos por essas plataformas.” (ZANETTI; SILVA; 
GALANTE, 2014, p. s/n).

Isso acontece, porque nenhum sistema da cultura deve 
abandonar totalmente os seus códigos. Lotman (1978) con-
sidera que, embora um texto incompreensível seja “(...) 
uma etapa obrigatória para uma nova compreensão.”  
(LOTMAN, 1978, p. 170), as regularidades e as irregula-
ridades coexistem e precisam ser dosadas, porque a total 
intradutibilidade dos códigos pode criar um texto que não 
permita a comunicação. 
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Acreditamos que nesse momento as narrativas seriadas 
audiovisuais realizadas pelas emissoras de televisão, ex-
clusivamente para o ambiente digital, estão em busca da 
sua própria estruturalidade que é “(...) à busca da grama-
ticalidade como fenômeno organizador da linguagem.”  
(MACHADO, 2003, p. 363). 

Nessa busca por uma identidade/linguagem própria o que 
está em processo são as semioses (processos de significação) 
que se realizam de modo mais assertivo na zona de frontei-
ras, as fronteiras semióticas dos textos da cultura. As nar-
rativas teledramatúrgicas avançam para o ambiente digital 
trazendo consigo regularidades reconhecíveis pela memória 
coletiva, ao mesmo tempo em que outras características vão 
sendo introduzidas e gerando assim novas informações, no-
vos sentidos, consequentemente, estabelecendo outras ma-
neiras de “ler”, se relacionar e consumir essas histórias. 

Américo (2017) explica que se trata de um processo bi-
lateral, pois um texto da cultura pode romper seus limites 
e se direcionar para fora da sua semiosfera, sendo (ou não) 
assimilado por outra, isto é, os textos culturais estão sujei-
tos à separação e a união. Essa é a mobilidade da fronteira 
semiótica da cultura, um texto é considerado próprio de 
determinado espaço semiótico ou alheio a ele, dependendo 
do ponto de vista do observador. 

Nesses encontros/diálogos transitam tanto os processos 
de regularidades (tradutibilidades) e repetições (redundân-
cia), quanto os de tensionamentos de códigos e de sentidos 
(que podem levar aos instantes de intradutibilidades), o 
que quer dizer que “(...) o processo de tradução entre siste-
mas ao dialogar com as tradições culturais constrói modos 
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de projeção na cultura no aqui e agora, feitos por meio de 
percursos de sentido que apontam para um além das fron-
teiras já existentes, propondo outras interfaces.” (NAKA-
GAWA, 2008, p. 111-112).

Com isso em mente, seguimos com as análises das web-
séries Amnésia e Appaixonados, produzidas para a televisão 
pública portuguesa, a RTP. 

3 TRADUÇÕES SEMIÓTICAS EM WEBSÉRIES DO 
RTP Lab

Esta análise privilegiou as webséries Amnésia e Appai-
xonados, por suspeitar que ambas nos auxiliam a pensar 
alguns aspectos das traduções semióticas, em relação à 
estrutura narrativa e ao formato das produções ficcionais 
audiovisuais. Como já dito na introdução dessa reflexão, 
adotamos um percurso teórico-metodológico, que privile-
gia a observação e seleção de aspectos pontuais das histó-
rias analisadas, além de considerar informações de um le-
vantamento paratextual (Conteúdos de reportagens sobre 
os bastidores das produções analisadas e do site RTP Lab), 
que nos auxiliaram a determinar o contexto em que esses 
trabalhos se inserem e que deve ser levado em conta, como 
sugerem os pressupostos da Semiótica da Cultura.

3.1 Sobre Amnésia

Começamos por Amnésia12 que foi a primeira série to-
talmente digital disponibilizada pela RTP e realizada pela 

12 Amnésia tem autoria de Bruno Bernardo e Patrícia Brásia e pode ser as-
sistida integralmente através do link: [https://www.rtp.pt/play/p4028/
amnesia].
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produtora de audiovisual BeActive Media. A produção foi 
lançada no RTP Play, plataforma de streaming da emissora, 
no YouTube da RTP e na rede social Instagran, essa última, 
fundamental para a narração da história da bloguer de su-
cesso Joana Almeida. Joana (Ana Vilela Costa) acorda com 
o namorado morto ao seu lado, no dia do lançamento do 
seu primeiro romance. É detida como a principal suspeita 
do crime, só que diz não se lembrar de nada do que acon-
teceu na sua vida no último ano, uma amnésia traumática, 
segundo os médicos. As investigações começam e, parale-
lamente, surge uma misteriosa conta no Instagran que su-
gere “Segue @JoanaLivre Para ajudares a Joana a provar a 
sua inocência”. A conta começa a disponibilizar instastories 
diários com fotos, mensagens e vídeos que remontam a his-
tória do casal nesse último ano. 

Essa ação já propõe uma desconstrução da narrativa 
ficcional como uma série audiovisual contada episódio a 
episódio, porque é uma história tramada também a par-
tir das pistas contidas nas publicações da rede social, que 
oferece outro elemento inquietante que é a sua efemerida-
de, já que os instastories desaparecem ao fim de 24 horas. 
O autor da websérie, Bruno Bernardo, explica que se tra-
ta de “(...) uma mudança de paradigma, numa época em 
que todos os conteúdos estão disponíveis, em qualquer 
lugar e a qualquer hora. No Amnésia partes da história terão 
uma vida efémera e não poderão ser consumidas após o seu prazo 
expirar.”(BERNARDO, 2017, p. s/n).

Além de complexificar a narrativa, essa condição exige 
interatividade por parte de quem a assiste. Nesse aspecto, 
Amnésia instaura um elemento irregular para a maioria das 
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histórias de ficção contadas na televisão e solicita uma rea-
dequação no modo de se relacionar com a ficção seriada, 
condição que pode ser pensada como uma intradutibili-
dade, se considerarmos os espectadores não habituados a 
rede social Instagran, mas, pode ser uma experiência me-
nos inovadora, em se tratado de um público jovem, que 
provavelmente já incorporou esse modo de acompanhar 
histórias na rede.

A websérie estreou no dia 30 de outubro de 2017 e foi 
contada, portanto, em 10 websódios de 5 minutos em mé-
dia e 25 instastories de 30 segundos. A função do Instagran 
foi trazer à tona a relação do casal e acabou por oferecer 
pistas sobre o verdadeiro assassino(a) à inspetora de polí-
cia que investigava o caso. Nos chama a atenção o fato da 
apresentação da websérie na página do RTP Lab desvendar 
o desfecho da história, o site não traz apenas uma sinopse 
ou uma chamada para que as pessoas assistam à trama, co-
mete um spoiler.13

Ainda sobre a inspiração “instagrável” de Amnésia, há 
um aspecto técnico, que, talvez, possa ser visto como um 
elemento narrativo que é a imagem recortada (Formato 1:1) 
como à estética adotada pela rede social. Toda a websérie 
foi gravada sob à ótica “instagrável”, o que não é recorrente 
na televisão, evidente, mas é uma composição visual pos-
sível e coerente em relação à essa produção. Um aspecto 
técnico-narrativo que nos parece um elemento de significa-
ção que auxilia a “traduzir” a trama ao espectador. Pois, só 
no último websódio nomeado #Epílogo a imagem se revela 
por inteiro. Arriscamos a dizer que a imagem sinalizou que 
13 Veja em: [http://media.rtp.pt/rtplab/projetos/ serie/amnesia/].
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todo o mistério da trama estava contido nas postagens do 
Instagran, a imagem muda no momento que a verdade se 
esclarece, deixa de estar retida apenas na rede social para 
se tornar pública.

Oliva (2017) ao analisar o longa-metragem Mommy (Xa-
vier Dolan, Canadá, 2014) reflete sobre o fato desse filme 
também causar estranhamento em relação ao enquadra-
mento dado as imagens, porque boa parte da história é con-
tado nesse formato (1:1), rompendo com a convenção do 
cinema em tela widescreen. O autor (OLIVA, 2017) descreve 
uma cena que considera catártica, por unir técnica e con-
teúdo, é quando em um dos videoclipes que compõem a 
história a câmera acompanha a personagem Steve andando 
de skate e, aos poucos, a imagem vai contemplando o que 
acontece ao seu redor com as outras personagens, como se 
indicasse a libertação das mesmas, voltando ao formato re-
duzido (1:1) ao final do videoclipe. Nos parece que algo se-
melhante pode ser associado ao que transcorre em Amnésia, 
uma correlação sutil que pode sequer ser percebida pelos 
espectadores, mas que reforça os sentidos da história e nos 
faz pensar que, mais uma vez, a afasta das narrativas ficcio-
nais comumente contadas na televisão, que privilegiam um 
encadeamento de planos e movimentos de câmera que nos 
auxilia a ter uma compreensão mais palatável das histórias 
e mensagens e que, majoritariamente, são calcadas na re-
produção do real. 

Em relação à atuação do elenco, figurino, cenários e ou-
tros enquadramentos, a websérie nos parece seguir os códi-
gos regulares do audiovisual, a não ser pela reduzida cap-
tação de cenas externas, a maior parte da história se passa 
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em ambientes fechados, isso pode ter relação mais direta 
com a redução de custos, já que gravações externas encare-
cem as produções, do que estar diretamente ligada a uma 
opção narrativa. Na teledramaturgia, “(...) por conta dos 
altos custos que demanda o deslocamento de equipe para 
realização de externas, cerca de 70% das cenas são gravadas 
em estúdio e 30% em locações.” (COCA, 2018, p. 151), logo, 
nesse aspecto Amnésia pode ter privilegiado os mesmos di-
tames de uma produção televisual. No entanto,

Nas teleficções, as personagens costumam 
ser apresentadas a partir das suas ambien-
tações, o que contribui para que os cenários 
sejam captados em Planos Gerais e Conjunto 
nas primeiras cenas, sendo que imagens de 
locações são encadeadas como um recurso 
que tecnicamente leva o nome de Stock Shot, 
isto é, antes de mudar de núcleo dramático 
em uma narrativa, uma sequência de ima-
gens externas situa o espectador no tempo e 
no espaço (COCA, 2018, p. 146-147).

Em relação a essa regularidade, Amnésia é mais contida, 
explora pouco as imagens de transição, o que se mostra 
menos como uma irregularidade/descontinuidade e mais 
como uma fragilidade da produção. 

Concluímos as observações sobre Amnésia sinalizando 
que em relação aos percursos narrativos não há desvios sig-
nificativos na maneira de conduzir uma história de ficção 
seriada no audiovisual, ao passo que em relação ao formato 
essa experiência se coloca como uma produção que oferece 
elementos reconfiguradores, que podem (ou não) oferecer 
momentos de intradutibillidades a quem assiste, mas, sem 
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dúvida, apontam para novas modos de narrar ficção inte-
grando os códigos da teleficção e do ambiente digital.

3.2 Sobre Appaixonados

A websérie Appaixonados14 é definida como uma comé-
dia romântica interativa e conta a história de Ana Amorim 
(Solange Santos), uma professora de matemática com pouco 
mais de 30 anos, que resolve procurar um novo amor através 
de uma aplicação/aplicativo de relacionamentos, a Appaixo-
nados, algo desconhecido para ela, que rompeu um namoro 
de 10 anos e nos últimos meses ficou em “luto” por isso.

Esta narrativa foi produzida pela produtora Ankylosaur 
para a plataforma RTP Play e foi disponibilizada no YouTu-
be e também por aplicação. A história cumpre o que pro-
mete e se concretiza como uma narrativa que interage com 
o público e isso acontece de modo muito orgânico, pois a 
cada semana Ana tem um novo encontro e é o público, no 
caso, os outros utilizadores da aplicação Appaixonados, 
que acessam os perfis dos interessados em Ana e selecio-
nam quem será o novo pretendente da protagonista. 

A interação entre narrativa e público nos remete ao fenô-
meno Black Mirror: the bandersnatch, o filme da Netflix, ba-
seado na série televisual de sucesso Black Mirror, que pro-
põe cinco finais diferentes para a história, de acordo com as 
decisões dos espectadores/usuários, que decidem algumas 
ações que afetam diretamente a personagem principal. O 
filme foi muito comentado e é, sem dúvida, uma via de ex-

14 Appaixonados tem autoria de Guilherme Trindade e João Harrington 
Sena e pode ser assistida na íntegra em: [http://media.rtp.pt/rtplab/
projetos/serie/appaixonados/].
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perimentação em relação às narrativas ficcionais audiovi-
suais interativas. 

Não só Black Mirror: the bandersnatch oferta uma narrativa 
irregular aos espectadores, a proposta da websérie Appaixo-
nados também foi perspicaz, ao propor um instante de in-
tradutibilidade no modo de narrar ficção em imagens em 
movimento. E foi produzida antes da aclamada experiência 
da Netflix. Black Mirror: bandersnatch foi lançado mundial 
em 28 de setembro de 2018, no mesmo dia em que Appaixo-
nados foi anunciada como vencedora do prêmio Prix Itália 
70, na categoria Web Entertainment. 

Importa lembrar que, como discutido anteriormente, es-
sas experiências se tornam arrojadas ou não dependendo 
do repertório de quem assiste, se pensarmos nos limites das 
fronteiras semióticas, pois a fruição depende do ponto de 
vista do observador, como alerta Américo (2017) e como es-
clarece Scolari (2019), para um espectador de séries e filmes 
no ambiente digital, a experiência interativa do filme da 
Netflix pode ser surpreendente, já para um usuário ativo de 
videojogos, a interação pode deixar a desejar, talvez, para 
esses espectadores a interação poderia ter sido mais efetiva 
e os caminhos percorridos mais diversificados. 

Appaixonados tem 12 episódios, com durações que variam 
entre 5 e 15 minutos. Em média, o formato reúne episódios 
de 5 minutos. Nesse aspecto, o tempo de arte está adequa-
do ao público internauta. Não podemos deixar de sinali-
zar que, atualmente, a televisão generalista está investindo 
cada vez mais no formato séries e, consequentemente em 
histórias mais curtas e ágeis. Isso está acontecendo mesmo 
em lugares como Portugal e Brasil e outros países latino- 



TRADUÇÕES SEMIÓTICAS EM WEBSÉRIES DA RTP/RÁDIO E TELEVISÃO DE PORTUGAL

129

-americanos que têm na telenovela um formato privilegiado 
de exibição. A justificativa para o fenômeno das “(...) ‘his-
tórias curtas’ parece reencontrar a raison d’être da cultura 
oral na tecnologia moderna, através da qual novas mídias 
tornaram possível novas formas de expressão cultural no 
Twitter, Facebook, fóruns de internet e YouTube” (LOPES; 
MUNGIOLI, 2015, p. 145). É uma forma da tela-TV também 
se adaptar a fragmentação mais acentuada e ao ritmo do 
ambiente digital. 

A websérie teve os episódios liberados para exibição 
sempre às terças-feiras, às 12h. A cada semana, uma perso-
nagem surpreendente era selecionada: perfis mais excêntri-
cos como a gótica e a mafiosa; alternativos como o hippie e a 
geek e mais padronizados como o poeta e o filho exemplar, 
o que demonstra que parece ter sido intencional a represen-
tação da diversidade de biótipos. Um mérito na construção 
de personagens, se levarmos em conta que as narrativas 
ficcionais tradicionais da teledramaturgia adotam perfis de 
personagens diversos com certa parcimônia, pulverizados 
nas tramas e, poucas vezes, como protagonistas. A questão 
que se coloca é que, embora, essa representatividade tenha 
destaque no percurso narrativo da história, a protagonista 
revela um perfil mais próximo a uma “mocinha de nove-
la”, é caucasiana, uma mulher jovem, gentil, compreensiva, 
ainda que pareça aberta a novidades e disposta a conhecer 
pessoas “diferentes”. Mais do que isso, no fim das contas, 
quem Ana escolhe para viver um grande amor, entre os 10 
encontros que realiza, é o perfil de personagem mais pró-
ximo a um “mocinho”, o bom moço, bonito, atencioso, o 
que nos leva a crer que, ainda que a diversidade de biótipos 
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esteja ali representada carrega, em certa medida, a regula-
ridade estereotipada da maioria das narrativas televisuais 
de ficção seriada. Mas, essa breve reflexão foi apenas uma 
constatação, não cabe ser desenvolvida nesse capítulo.

Resumidamente, observamos que em Appaixonados há 
sentidos desviados, sobretudo, por conta da participação 
ativa dos espectadores na escolha dos “encontros” da per-
sonagem, via aplicação. Também na tentativa de trazer di-
versidade à construção das personagens, ainda que a web-
série preserve regularidades da teledramaturgia, como, por 
exemplo, na captação e no encadeamento dos movimentos 
e planos de câmera, o que nos parece acontecer na dosagem 
coerente para um texto televisual em transmutação, no qual 
os códigos e as descontinuidades devam coexistir, confor-
me sugere Lotman (2013).

4 CONCLUSÃO

As webséries do RTP Lab são textos da cultura em trans-
formação, que ocupam nesse momento às margens da se-
miosfera das narrativas ficcionais audiovisuais. Segundo 
Lotman (2013), nesse limiar é comum que aspectos regu-
lares dos textos hegemônicos sejam mantidos, enquanto 
outros, ainda não experimentados, sejam incorporados. E, 
nessa via, acreditamos que esses trabalhos devam ser pen-
sados como textos que apresentam momentos irregulares 
e descontínuos em busca da sua própria linguagem, ainda 
não consolidada, mas em construção. Continuamos a de-
fender que essas narrativas se constituem, antes de mais 
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nada, como textos ficcionais televisuais que apontam novos 
caminhos para a ficção seriada.

O desafio, talvez, esteja em aliar esses dois sistemas da 
cultura e mediáticos, o audiovisual, pelo viés das histórias 
de ficção e o universo digital, explorando com mais desen-
voltura recursos como a interatividade, por exemplo, só 
que com qualidade de produção/criação e identidade. 

As webséries analisadas apresentam aspectos que às 
aproximam às séries televisuais como a distribuição seria-
lizada, disponibilizadas uma vez por semana, só que cada 
uma a seu modo também apresentam inovações em rela-
ção ao formato. A narrativa de Amnésia foi contada a partir 
dos instastories publicados diariamente na rede social Ins-
tagran e Appaixonados dependeu das escolhas do público 
para construir a história da semana seguinte. E, ambas, ao 
serem finalizadas e ficarem liberadas nos canais digitais da 
emissora, podem ser consumidas em binge-watching, isto é, 
serem assistidas de uma só vez ou visualizar alguns episó-
dios em sequência. 

Em relação à composição visual, Appaixonados é mais 
regular em relação às séries televisuais, já Amnésia parece 
oferecer certos instantes de intradutibilidades dos sentidos, 
que pode ser pensada como uma irregularidade técnica e 
narrativa, que é o formato da tela como utilizado na rede 
social Instagran, imprevisibilidade que acreditamos auxi-
liar na tradução da história e que pode ou não ser “traduzi-
da”, ou seja, percebida por quem assiste.

Essas experiências demonstram como as emissoras de 
TV, nesse caso, a antena/emissora pública portuguesa, a 
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RTP, se posiciona de modo muito atento ao rebuliço cau-
sado pelas plataformas digitais no âmbito do audiovisual e 
estão, constantemente, em busca de perspectivas de futuro 
para a mídia-TV, mesmo que a sua sobrevida seja fora do 
dispositivo convencional. 

Além das transmutações da linguagem em si, as mudan-
ças também mostram alternativas ao modelo de produção 
e distribuição dessas obras audiovisuais, que se constroem 
como trabalhos colaborativos, são orientados por uma equi-
pe da emissora, mas regidos fora dela. Importa considerar 
também o apoio e incentivo à criação de projetos voltados 
para os jovens e produzidos por esse mesmo público. Esse 
aspecto é muito relevante, porque assegura frescor e atuali-
dade às histórias contadas, a começar pelos temas escolhi-
dos e suas abordagens.

Só não devemos nos esquecer que nesse processo, como 
alerta Henn (2010), “As fronteiras dos espaços semióticos 
são intensamente negociadas entre os conglomerados da 
mídia e os diversos estratos da cultura (...).” (HENN, 2010, 
p. 114), ou seja, as atualizações que se apresentam como in-
tradutibilidades e textos não-hegemônicos agora, aos pou-
cos podem ser assimiladas pelo sistema cultural e se torna-
rem regularidades, passando a órbita dos textos culturais 
redundantes. Isso acontece, porque a dinâmica da recriação 
faz parte da cultura e, sobretudo, da linguagem audiovi-
sual, que carrega a herança dos folhetins impressos, das 
narrativas orais e literárias, da arte dramática, do rádio e 
do cinema (BALOGH, 2002), condição que mostra que essa 
disposição a se adaptar aos movimentos da cultura é mais 
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do que parte da sua gênese, é inerente a sua capacidade de 
se atualizar em outras linguagens. 
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1 INTRODUÇÃO

A proposta deste texto é refletir sobre como mulheres 
negras estão se relacionando amorosamente nas narrativas 
ficcionais contemporâneas. Para essas indagações, propo-
mos aqui a análise da telenovela brasileira “Amor de Mãe” 
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(2019), a partir das personagens Camila (Jéssica Ellen) e Vi-
tória (Taís Araújo), transmitida pela Rede Globo de Televi-
são. Neste capítulo, buscamos tensionar aspectos da afetivi-
dade e das representações ficcionais do amor romântico no 
produto seriado audiovisual telenovela. Em nossa análise, 
recortamos uma cena de cada personagem, que foram sele-
cionadas a partir da busca dos nomes das personagens so-
mados aos seus pares românticos na trama (Vitória e Paulo 
| Vitória e Davi | Camila e Danilo), na aba da plataforma 
de streaming da Rede Globo – a Globoplay. 

A visualização dos vínculos afetivos, a partir de mulhe-
res negras no cenário hegemônico midiático nos exige com-
preender que tanto as relações afetivas, quanto a ficção te-
levisiva integram a cultura. Desse modo, a cultura torna-se 
um episódio comunicacional permeado pelos afetos des-
sas mulheres. A análise dessas relações amorosas nos traz 
indícios para pontos teóricos e sociais importantes como a 
mestiçagem, os estudos de gênero e a interseccionalidade. 
Pois, entre as personagens analisadas nos deparamos com 
especificidades identitárias mesmo estando diante de duas 
mulheres negras. Partindo de um cenário de consumo in-
tenso das telenovelas e sabendo que esta narrativa articula 
diversos aspectos culturais da sociedade brasileira racista, 
entendemos que narrativas amorosas e afetivas construí-
das colocando em centralidade os corpos negros femini-
nos são, em certa medida, inovações em nosso mercado de  
ficção televisiva.

Neste texto, apresentamos análises de um produto co-
municacional específico: “Amor de Mãe”. A proposta aqui é 
de estruturação de possibilidades teóricas para desenvolver 
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o nosso ponto central que é problematizar como os afetos 
de mulheres negras são ficcionalizados nas produções au-
diovisuais contemporâneas da mídia brasileira. Para isso, 
percorremos alguns caminhos reflexivos acerca das ma-
trizes fundamentais da telenovela (Martín-Barbero, 2015), 
a dramaturgia da televisão (Pallottini, 2012), o amor (bell 
hooks, 2020) e o feminismo latino-americano (Lélia Gonza-
lez, 2020). A ficcionalização é uma tentativa comunicacional, 
a partir do vínculo que se propõe nessas relações. Dito isto, 
qual comunicação é possível a partir das narrativas onde 
corpos negros e femininos se relacionam afetivamente? 

2 TELENOVELA E DIÁLOGO EM TELA  

A telenovela como conhecemos hoje é fruto do hibridis-
mo de duas importantes matrizes culturais: o folhetim fran-
cês e o melodrama. As apropriações e expansões destas ma-
trizes é o que conhecemos, consumimos e contemplamos 
na contemporaneidade como telenovela. Para a nossa refle-
xão, partimos da relevância cultural dessa narrativa seriada 
ficcional – a telenovela – como literatura dialógica. Aqui, 
adotamos uma perspectiva de análise latino-americana, co-
locando em foco, neste texto, a produção brasileira “Amor 
de Mãe” (2019/2021). Para a construção deste prisma, to-
mamos como base Martín-Barbero (2015) que lê Benjamin 
e Bakhtin para desenvolver seus estudos acerca dos meios 
e das mediações passando pelos produtos midiáticos que 
protagonizam a comunicação nos ditos até então “países de 
Terceiro Mundo”.
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Bakhtin (1981) não discorre em suas obras diretamente 
sobre as culturas da América Latina, porém quando ele fala 
dos aspectos marginais do “carnavalesco” em relação à cul-
tura europeia, e sua relação entre periferias e metrópoles, 
parece ter, sem pretensão, lançado o que seria utilizado - 
sobretudo na contemporaneidade - como peça chave para o 
entendimento dos textos latino-americanos. A aproximação 
das culturas latino-americanas com o conceito de carnava-
lesco bakhtiniano, dá-se, sobretudo pelo protagonismo da 
cultura oral nesses países, entendida a partir do dialógi-
co. Entender o carnavalesco, nessa perspectiva regional, é 
aproximar a produção cultural da criação e popularização 
das “grandes narrativas”, que devem, em sua maioria, sua 
circulação aos aspectos orais de publicidade.

A marginalização regional apontada por Mikhail Bakh-
tin (em relação às cidades do interior europeu) é a base para 
o desenvolvimento do que hoje conhecemos como “dialo-
gismo” e “carnavalização”. A partir desses dois conceitos, 
é possível buscar e entender as intertextualidades nos tex-
tos produzidos ao longo da existência humana. Um texto é 
sempre uma quebra, uma aproximação, um hibridismo, ou 
até mesmo tudo isso reunido para formação de um novo 
texto, mas com resquícios de seu precursor. Se analisarmos 
a cultura latino-americana, vamos nos deparar com um ce-
nário marcadamente ancorado na mestiçagem, que é cru-
cial para o entendimento das nossas relações de cultura e 
significação. 

Martín-Barbero (2015) como leitor de Bakhtin, traz para 
sua teoria das mediações o que baliza a teoria discursiva 
bakhtiniana: o entendimento da existência de hegemonias 
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internas dentro de grandes grupos divisórios e ao mesmo 
tempo agregadores como os gêneros, as classes e as etnias. 
Estamos então, diante da contradição “carnavalesca”, onde 
o carnaval abarca ao mesmo tempo a complexidade de ser 
tanto um espaço de ideal democrático e igualitário em seus 
termos simbólicos, mas também de ser uma “festa” de vi-
vências e significações amplamente distintas. Desse modo, 
também podemos analisar a telenovela, em seu potencial 
para trazer amplas pluralidades de sentido, assim como as 
vivências existentes no carnaval. A telenovela é a mesma, 
em termos narrativos e de circulação, mas as significações 
que serão construídas a partir dela serão as mais diversas e 
pulverizadas. Tanto no carnaval, quanto na telenovela fica-
mos diante de uma dramatização da vida, que pode trans-
gredir ou manter a ordem social e moral instaurada. No 
entanto, a realidade nunca se mantém inalterada após um 
“bloco” passar. Seja ele de carnaval ou de novela.

Em termos de textualidade, é necessário entender a te-
lenovela enquanto repertório, tanto no âmbito da sua pro-
dução, como em seus lugares de recepção. No texto folhe-
tinesco, temos a coabitação de imagens tanto do popular 
como do erudito e a presença de estratégias artísticas que 
se deixam entender a partir dos símbolos e das metáforas. 
A telenovela joga com os papéis socialmente construídos e 
neste sentido, a presença de mulheres negras protagonistas 
e com uma jornada romântica, como acontece com Cami-
la e Vitória em “Amor de Mãe”, é um movimento cultural 
importante para ser aprofundado. Entender a telenovela 
como uma “literatura dialógica” é revelar que nessa narra-
tiva sempre existe algo que instiga a mudança de posição  
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e a inversão de valores preestabelecidos, em alguma ins-
tância, seja ela de produção ou recepção. É da natureza de 
uma narrativa ficcional seriada a existência de uma con-
fusão fluida que possa abarcar o leitor, o autor, os atores 
e seus personagens. Além dos limites, muitas vezes invi-
síveis, entre ficção e realidade. Esse dialogismo narrativo 
é parte da nossa construção social enquanto nação, visto 
que, as telenovelas contam histórias e disputam memórias 
sociais continuamente ao longo da História. 

3 EXPLORANDO AS MATRIZES CULTURAIS

As matrizes fundamentais da telenovela – o melodrama 
e o folhetim francês – têm sua origem no século XIX. Porém, 
para compreender os “contares” híbridos da telenovela é 
preciso caminhar um pouco mais no passado deparando-se 
com uma matriz ainda mais antiga: as fábulas. A fertilida-
de das narrativas ficcionais produz frutos ao longo da exis-
tência humana, assim é possível encontrar antecedentes 
do que hoje denominamos como telenovela em formatos 
narrativos anteriores. Para estudar tais matrizes culturais, 
utilizaremos como base Martín-Barbero (2015). Para o au-
tor, é preciso considerar a telenovela em duas óticas: uma 
de Walter Benjamin que nos traz a concepção do que é nar-
ração e outra de Bakhtin, que pensa a narrativa como uma 
literatura dialógica. 

Para entender Bakhtin (1996) é preciso considerar os dia-
logismos. O autor apresenta em sua obra a dualidade da 
narrativa. Para ele, existe o mundo extraoficial, mas que ao 
mesmo tempo é legalizado. Esse mundo é baseado no pra-
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zer do corpo e no princípio do riso. Este mundo escapa à 
oficialidade, ele é invertido. A todo o momento acontecem 
trocas entre o “alto” e o “baixo”, onde o “alto” representa o 
racional e o “baixo” o gozo. Ao assistirmos uma telenove-
la nos deparamos com a existência desses “dois mundos”. 
Onde nossas subjetividades e racionalidades são colocadas 
à prova através de experiências estéticas daquela produção 
audiovisual. A telenovela é uma forma de expressão popu-
lar que bebe na fonte do realismo grotesco. Em síntese, boa 
parte das expressões populares compartilha essa mesma 
fonte, como por exemplo, o carnaval e o folclore.

Além de entender a telenovela como uma literatura dia-
lógica, também podemos nos apropriar do seu aspecto de 
narração apresentado por Barbero que resgata Benjamin 
(1985). A telenovela é uma narrativa de forte ligação, o que 
implica no desenvolvimento de uma ligação dramática, 
sólida e contínua durante toda a sua exibição e até mes-
mo no “pós-exibição” considerando a técnica moderna de 
conteúdos por demanda – que se apresenta neste texto, por 
exemplo, na possibilidade de resgate das cenas a partir da 
plataforma Globoplay. É necessário que a narrativa seja per-
meável à atualidade para que ela se mantenha pulsante. 
Nesse sentido, a presença de mulheres negras, com jorna-
das românticas, dentro das telenovelas é parte de intensos 
movimentos sociais de engajamento de gênero e raça que 
partem da audiência e pressionam as produções desse for-
mato. Na telenovela, a qualidade não está no alcance e tão 
pouco na qualidade de informação, mas o juízo de valor da 
“qualidade” se ancora nos sentidos que podem ecoar a par-
tir das subjetividades que consomem tais narrativas.
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Segundo Benjamin (1985) a arte de narrar está em ex-
tinção. Para o autor, isso está relacionado à decadência de 
nossa faculdade primordial que é a de compartilhar expe-
riências contando histórias. Contar uma história é comuni-
car uma experiência. Entretanto é possível tensionar a con- 
cepção de Benjamin colocando-a frente à cultura da conver-
gência.3 Ao tratarmos de narrativas seriadas ficcionais na 
contemporaneidade, podemos entender a Internet, as redes 
sociais digitais e suas narrativas transmidiáticas como o re-
torno “do narrar”, onde compartilhar experiências volta a 
ser vital e recorrente.

De modo geral, Benjamin diferencia a narrativa do ro-
mance. Ele entende que a diferença está justamente em 
suas matrizes. A narrativa repousa sobre a oralidade e no 
intercâmbio de experiências. Já no romance a introspecção 
e a solitude são mais protagonistas. Por mais que se discuta 
um romance e suas significações diante do leitor/especta-
dor, isso sempre irá compor muito mais o subjetivo e difi-
cilmente será comum a todos. A narrativa assume um papel 
de amplitude se comparada a informação. Na narrativa o 
sabor do sentido é dado pelo ouvinte, na informação temos 
uma substituição da experiência, onde o sentido é previa-
mente imposto. A telenovela nos oferece narrativas.

3 Termo cunhado por Henry Jenkins em livro homônimo “Cultura da Con-
vergência” (2009). 
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4 ENCONTROS DE TELEVISÃO E TELENOVELA

Televisão é comunicação para uma grande quantida-
de de pessoas, em diferentes espaços e lugares. Por isso, 
muitos a consideram uma mídia de massa. Todavia, com-
preendemos que essa “massa” não é amorfa como indicava 
a Escola de Frankfurt.4 Quando propomos o debate de nar-
rativas exibidas na televisão, observamos que a telenovela 
possui a maior capacidade de derrubar resistências tanto 
sociais quanto acadêmicas, por ser a produção com uma 
das mais vastas mixagem de públicos. Entender a teleno-
vela como um gênero é encontrar seu valor estético, que 
está justamente imbricado em suas características narrati-
vas peculiares que lhe conferem um caráter tão particular 
midiaticamente e consequentemente social. 

A telenovela contribui para a discussão de problemas 
emergentes na sociedade civil – obviamente que nem sem-
pre por vontade própria de seus produtores, mas sobretudo 
pela pressão social de movimentos organizados. Tais dis-
cussões são feitas tanto de forma sutil ou mais sistemática 
com a exploração do marketing social no desenvolvimento 
dos capítulos. O modo como a telenovela é escrita revela seu 
caráter dialógico, pois sua construção acontece ao mesmo 
tempo da sua exibição, assim entendemos aqui a telenovela 
como uma “obra aberta” e o público com um retroalimenta-

4 No momento em que os frankfurtianos escrevem, o termo cultura de 
massa se reveste de um significado nitidamente ideológico. A influên-
cia da Escola ocorre no momento em que se consolida no Brasil uma 
indústria cultural. Existe por assim dizer uma coincidência entre a “im-
portação” da teoria e a emergência de uma nova realidade social até 
então pouco discutida entre nós. (ORTIZ, 2016).
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dor da mesma. Diante disso, presenciamos uma capacidade 
de fruição única que abarca tanto o espectador quanto o au-
tor que alimenta sua trama a partir da sua audiência.

Ao acompanhar uma telenovela a sensibilidade permeia 
tanto a razão quanto a emoção, não é possível “desligar o 
cérebro” para acompanhar uma narrativa que é aparente-
mente “fantástica”. Apesar de ser um momento de suspen-
são de sentidos, a ficção é sempre uma válvula que aciona 
questões racionais e tangíveis. Assim, ainda que cada tele-
novela proponha um debate diferente acerca da vida, os as-
pectos estéticos e comunicacionais existentes na produção 
dão indícios de qual seja a finalidade daquela obra, o que 
acaba por gerar malhas de expectativa em cada espectador.

Segundo Pallottini (2012) um terço do tempo da progra-
mação televisiva brasileira é voltado para a exibição de fic-
ções. Ou seja, as telenovelas ocupam aproximadamente seis 
horas nas grades de programação dependendo da emissora 
analisada. A TV entra para o “hall” de eletrônicos indispen-
sáveis para a população brasileira, mesmo em locais longín-
quos e situações sociais delicadas, vemos a televisão como 
“redenção” e elemento de “comunhão” entre as pessoas. A 
ficção de TV não é pura e nem busca uma pureza para se 
impor como uma narrativa audiovisual. Ela mescla teatro, 
cinema e acrescenta recursos do rádio com naturalidade e 
sem a necessidade imposição sobre eles.

Um maior interesse e engajamento nas exigências da 
audiência e o desenvolvimento tecnológico trouxeram 
modificações sobretudo aos gêneros que são bases para a 
narrativa da telenovela: o épico e o dramático. Apesar de 
importantes matrizes culturais, era preciso avançar em ter-
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mos de linguagem, estrutura e dramaturgia, para que tais 
gêneros pudessem se tornar mais atraentes em um cenário 
de teleficção. Nesse momento de “quebra”, mas também 
de apropriação desses gêneros, que passaram a ser desdo-
brados em inovações narrativas, temos as telenovelas como 
produtos vendáveis em toda a sua estrutura. Vende-se as 
trilhas sonoras, os autores, os atores e atrizes, a paisagem, 
os costumes e até mesmo aspectos morais daquela narrati-
va. Os gêneros e as práticas de consumo são variáveis im-
portantes para o entendimento “evolutivo” da telenovela 
no cenário latino-americano, sobretudo brasileiro.

A estrutura da telenovela é complexa. O texto, o conteú-
do e as tramas são pensados para ornar com os cenários, a 
escalação de atores e atrizes, a escolha das externas e até 
mesmo com as músicas que irão compor a trilha sonora. 
Algumas características parecem tão naturais, mas estão 
diretamente ligadas à uma macroestrutura que é desenvol-
vida a partir das marcas de autoria de cada autor e autora. 
As aparições dos protagonistas, seus traços psicológicos, a 
identidade de suas ações e marcas de linguagem são pre-
viamente desenhadas em um roteiro que é desenvolvido 
sempre pensando em possíveis reações da audiência. Até 
mesmo a quantidade de ganchos está inserida em um con-
texto de autoria, pois cada autor aplica em sua obra a quan-
tidade de tensão que é necessária para o desenvolvimento 
da sua telenovela.

As mudanças estruturais que podemos visualizar nas 
telenovelas só são possíveis pela existência e desenvolvi-
mento de múltiplas linguagens. Ela nem sempre é verbal, 
mas pode ser entendida a partir do uso e das articulações 
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de linguagens como o cinema, a performance, os rituais e a 
música que estão todas coexistindo dentro de uma teleno-
vela. O mundo material e o mundo simbólico são os gran-
des expoentes da narrativa ficcional televisiva. É a partir 
deles que são construídas as significações resultantes das 
interações sociais que também são históricas. Ambientes 
verbais e não-verbais são criados e mantidos para que a 
telenovela fale constantemente com seu público ainda que 
permaneça em “silêncio”. O cenário, a película de cores, os 
jogos de câmera e até mesmo o figurino dos personagens 
produzem discurso a fim de roteirizar questões de vida, so-
bretudo aquelas que perpassam os afetos. 

5 MULHERES NEGRAS EM “AMOR DE MÃE”

Após discorrer sobre as matrizes culturais e estrutura da 
telenovela, nos voltaremos agora a entender especificamen-
te a existência de Camila e Vitória dentro da narrativa de 
“Amor de Mãe”. Para tal, primeiramente, vamos transcre-
ver a descrição das personagens disponível no site da Globo  
(https://gshow.globo.com/novelas/amor-de-mae/), afim de 
levantar alguns aspectos que nos permitam pinçar questões 
as afetivas dessas mulheres no decorrer da telenovela Vitó-
ria é descrita como: 

Advogada bem-sucedida que defende políti-
cos e empresários de ética duvidosa. Casada 
com Paulo (Fabrício Boliveira), perdeu, no 
passado, um bebê aos seis meses de gestação. 
Como não conseguiu mais engravidar, tem o 
desejo de ser mãe como meta. A busca pela 
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sonhada gravidez acaba atrapalhando o seu 
relacionamento. Já separada, realiza o desejo 
de ser mãe ao adotar Tiago (Pedro Guilher-
me Rodrigues). Mas a vida lhe traz mais uma 
surpresa. Depois de uma transa casual com 
um homem que mal conhece, Davi (Vladimir 
Brichta), Vitória descobre estar grávida.

Já Camila é descrita da seguinte forma: 
Jéssica Ellen interpreta Camila, filha de Lur-
des (Regina Casé) e a primeira da família a se 
formar na universidade. Na formatura, dedi-
ca o diploma à sua mãe que a adotou ainda 
bebê e batalhou muito para que ela conse-
guisse concluir o curso. Transformar o mun-
do através da educação é o objetivo central 
em sua vida.

Percebemos já na definição das personagens, a existência 
de algumas características importantes para a nossa análise. 
Nota-se que entre Vitória e Camila há um recorte de classe 
social. Vitória passa a fazer parte da “elite” a partir do seu 
trabalho como advogada. Já Camila, tem sua primeira defi-
nição como filha de Lurdes e criança adotada, ressaltando 
a dificuldade familiar da personagem para a conclusão da 
sua graduação. No resumo das personagens, nem cons-
ta o curso no qual Camila se formou – que foi História -,  
diferente de Vitória que nas primeiras linhas já é defini-
da como advogada. A partir disso, ressaltamos como falar 
em afetividade é também desvendar relações políticas que 
historicamente parecem ser silenciadas. Considerar gêne-
ro, classe e raça – em uma perspectiva interseccional (Kim-
berlé Crenshaw, 2002) é dialogar tanto com a manutenção 
da ordem social, quanto com a modificação dessa ordem, 
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ressaltando que uma análise interseccional é, antes de tudo 
“enxergar a coalisão das estruturas, a interação simultânea 
das avenidas identitárias” (AKOTIRENE, 2019, p. 19). Ao 
problematizar essa tríade, caminhamos para o entendi-
mento das integrações e opressões que sistematizam, até 
mesmo o afeto, nas construções culturais do mundo vivido. 
Apesar dos pontos em que Camila e Vitória se diferem, so-
bretudo por suas vivências de classe, há uma convergência 
onde duas mulheres negras ocupam espaços de trabalho 
por competência intelectual e formação acadêmica. 

“A vida é um fenômeno narrativo” (NOGUERA, 2020,  
p. 56), afirma o filósofo. E nas telenovelas o fio condutor 
dos capítulos é justamente o desenrolar da vida dos perso-
nagens. A narrativa melodramática segue sendo hegemôni-
ca, no entanto encontramos cada vez mais inovações nas 
construções narrativas da contemporaneidade. Certamen-
te, há dez anos atrás, uma mulher negra seria a empregada 
doméstica privada de sua identidade na telenovela, salvo 
raras exceções de protagonismo negro nessas produções 
seriadas. Em “Amor de Mãe”, no entanto, podemos identi-
ficar atravessamentos identitários na contação dessas histó-
rias, pois há certa pluralidade de grupos sociais sendo re-
presentados em suas narrativas. Desse modo, ao falarmos 
sobre amor e afetividade não temos uma narrativa única, 
visto que, desde a apresentação dos personagens notamos 
essas variantes. Para Vitória, por exemplo, a jornada do 
amor é conturbada e repleta de ganchos narrativos. A vida 
narrativa da personagem (como notamos em sua descrição) 
já nasce ligada a seus relacionamentos com dois homens – 
Paulo e Davi - e isso se expande no desenvolver da novela, 
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pois Vitória se relaciona também com o personagem Raul 
(Murilo Benício). No caso de Camila nos é apresentado pri-
meiramente sua relação afetiva com a sua mãe Lurdes, ape-
sar de no decorrer da trama ela se relacionar com Danilo 
(Chay Suede). O curioso, no entanto, é que na descrição do 
personagem Danilo, Camila é citada: “Danilo vai se apaixo-
nar por Camila (Jéssica Ellen), filha de Lurdes” (GSHOW, 
2019). Pelo menos na apresentação das personagens, Cami-
la não é colocada como uma personagem com conflitos de 
amorosos. No entanto, na trama de “Amor de Mãe”, a per-
sonagem de Jéssica Ellen acaba por protagonizar, ao lado 
de Chay Suede um dos casais da telenovela com mais res-
sonância entre o público. 

6 MULHERES NEGRAS AMANDO EM “AMOR DE 
MÃE”

Para análise das cenas, tomaremos como metodologia a 
Etnografia de Tela. Tal método é proveniente da Etnografia, 
que é uma metodologia clássica na Antropologia. Ambas 
são análises culturais e uma análise cultural é sempre uma 
pesquisa interpretativa. Rial (2004) propõe o diálogo entre 
o método etnográfico e a antropologia visual, onde define a 
Etnografia de Tela como: “uma metodologia que transporta 
para o estudo do texto da mídia procedimentos próprios da 
pesquisa antropológica [...] outras próprias da crítica cine-
matográfica [...] e outras próprias da análise de discurso” 
(2004, p. 30-31). Desse modo, as cenas da telenovela “Amor 
de Mãe” serão analisadas neste texto a partir dos referen-
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ciais de imagem, gênero, raça e afetividade. O que buscamos 
a partir do nosso corpus, é desenhar em certa medida uma 
perspectiva subjetiva – que almeja a coletividade, acerca 
das personagens de Camila e Vitória, entendendo-as como 
imagens pertencentes à uma narrativa ficcional e, portanto, 
sendo também tradutoras de cultura. Para Mathias (2016), 
imagens devem entendidas como constituintes de poder e 
ideologia. Desse modo, ao pensarmos nas imagens das te-
lenovelas, é necessário entendê-las como construções cole-
tivas de linguagem e imaginário, ainda que possuam uma 
autoria assinada. A autora, neste sentido, é uma tradutora 
de interesses e poderes coletivos, servindo à audiência uma 
proposta de realidade simbolizada. 

A. Vitória e Paulo

 
Imagem 1: Paulo na cama                       Imagem 2: Vitória na cama

Na cena, Paulo comunica a Vitória que vai pedir o divór-
cio. Ambos estão na cama em um ritual de preparação para 
dormir e estão usando seus respectivos celulares. Paulo co-
meça dizendo para a então esposa que precisa contar algo. 
Vitória, no entanto, tensiona Paulo: “Tem certeza? É tão 
bom no casamento quando cada um tem o seu mundinho”.  
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Bell hooks (2020) em seu livro “Tudo sobre o Amor” le-
vanta várias perspectivas para a compreensão do afeto na 
contemporaneidade. Para ela, o amor tem um lugar signi-
ficativo na vida e na cultura, sendo ele uma das mais po-
tentes manifestações de pulsão de vida. A fala de Vitória 
para Paulo tensiona dos pólos expostos por bell hooks 
como constitutivos para qualquer relação: a intimidade e a 
confiança. À primeira vista, pode parecer que Vitória con-
fia muito em Paulo, a ponto de não se importar com o que 
será revelado por ele. Em contrapartida, é nítido que o casal 
não possui mais nenhuma intimidade e isso é traduzido até 
mesmo pelo jogo de câmeras da cena, onde Paulo e Vitória 
nunca aparecem juntos na tela, apesar de estarem no mes-
mo espaço físico – na cama. A presença do casal Paulo e Vi-
tória também demarca algo importante: a presença de um 
casal afrocentrado em uma telenovela. No entanto, a união 
dura pouco, pois Vitória e Paulo separam-se logo no início 
da trama. A personagem de Taís Araújo nos permite pen-
sar outro ponto da obra de bell hooks, quando ela aponta 
para relação entre amor e trabalho. Para a teórica, empre-
gos ruins deprimem o espírito e enfraquecem nosso poten-
cial amoroso. Tal cenário, é vivido por Vitória, pois apesar 
de um trabalho bem sucedido e espetaculoso, ela vive em 
constantes conflitos éticos, que enfraquecem a sua relação 
com Paulo culminando na separação, obviamente aliados à 
traição do parceiro. 
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B. Vitória e Davi 

 
Imagem 3: Vitória trabalhando            Imagem 4: Vitória e Davi transam

Aqui, começamos nossa discussão pela descrição do 
vídeo. Nos frames anteriores temos “Paulo decide se sepa-
rar de Vitória”, enquanto nesse lemos “Vitória e Davi se 
amam”. Como ressaltamos anteriormente, a narrativa de 
“Amor de Mãe” traz certa inovação ao representar um re-
lacionamento afrocentrado, entre pessoas negras “bem su-
cedidas” por acumularem capital. No entanto, a narrativa 
é interrompida rapidamente e Paulo até sai totalmente da 
trama. Há um discurso, em certa medida violento, ao colo-
car negros se separando e em contrapartida, quando Vitória 
namora um homem branco, Davi, eles passarem a se amar. 
Relações interraciais são recorrentes nas telenovelas brasi-
leiras, sendo que majoritariamente quando pessoas negras 
possuem uma jornada amorosa, a pessoa com quem elas se 
relacionam não são racializadas. 

Aqui notamos como a mestiçagem permeia nossas narra-
tivas ficcionais e consequentemente nossa cultura. Daí a ne-
cessidade de “analisar seus efeitos e suas consequências no 
processo da formulação da identidade nacional e seu con-
trapeso na problemática da formação da identidade negra 
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ou afro-brasileira” (MUNANGA, 2019, p. 54). Outro ponto 
da relação entre Vitória e Davi é a maternidade. Eles aca-
bam gerando uma criança em um encontro casual, depois 
de uma noite de bebedeira. Gonzalez (2020) ressalta como 
a mulher negra sempre exerceu um papel importante no 
âmbito da estrutura familiar e como a maternidade, sendo 
ela real ou simbólica representa uma espécie de resistência 
aos efeitos do capitalismo e aos valores da cultura ocidental 
burguesa. Vitória, mulher negra, advogada e rica tem como 
seu maior sonho ser mãe e enfrenta todos os percalços de 
sua jornada para que isso seja possível. É interessante per-
ceber que a personagem de Taís Araújo reconfigura sua jor-
nada amorosa a partir da maternidade. Em um momento 
da cena, Davi diz para Vitória: “É muito louco! Estou na-
morando a mãe da minha filha”. 

C. Camila e Danilo 

    
Imagem 5: Camila e Danilo se 
beijando

Imagem 6: Camila e Danilo se 
beijando

A narrativa de Camila e Danilo é uma das mais poéti-
cas de “Amor de Mãe”. Todas as cenas possuem um for-
te apelo estético, como notamos nos frames acima. Há um 
ponto importante para pensarmos em relação à “Amor de 
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Mãe” - ela é uma telenovela assinada por Manuela Dias, 
uma autora com marcas de escrita bem singulares no mer-
cado televisivo. Em seus trabalhos anteriores, as pautas 
identitárias também apareceram com protagonismo, a atriz 
Jéssica Ellen, por exemplo, é uma figura cativa em suas pro-
duções. Bell hooks (2020) aponta para a questão da autoria 
em obras que abordam o amor como questão central. Para 
ela, “o gênero molda a perspectiva do escritor” (HOOKS, 
2020), de forma que é necessário entender como o patriar-
cado e a dominação masculina operam nos textos. Camila 
é uma mulher negra, historiadora, professora e moradora 
da periferia. É interessante notar que em comparação com 
Vitória, a vivência do amor para Camila não ocorre na es-
pacialidade da sua casa, pelo contrário, Camila amanhece 
na Avenida Brasil para finalmente beijar Danilo, depois de 
uma noite regada à música e cerveja. Outro ponto impor-
tante é a vivência de Camila enquanto professora e militan-
te do movimento antirracista na escola na qual leciona. O 
amor para Camila não se restringe à sua jornada ao lado 
do seu par romântico, mas como aponta bell hooks (2020) 
ele integra a sua luta por justiça social. Camila começa a 
cena perguntando se Danilo conhece o poeta que escreveu 
“gente é pra brilhar”, algo que em certa medida reafirma à 
Camila o lugar de intelectualidade que ela ocupa na narra-
tiva de “Amor de Mãe”. 
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7 AFETANDO CONSIDERAÇÕES

O entendimento das relações amorosas a partir da ficcio-
nalização dos afetos, nos leva a reflexão de como a ficção é 
uma das grandes tecnologias contemporâneas. Não apenas 
no sentido dos dados ou técnicas, mas de como a narrativa 
em si é potente ao inaugurar ou tensionar antigas e novas 
práticas sociais. O que é visível, dizível e pensável necessita 
da estrutura ficcional para integrar a paisagem do possível. 
Assim, mulheres negras assistindo mulheres negras amando 
e sendo amadas é revolucionário. A partir do contato com 
narrativas em que mulheres negras existem e resistem por 
meio dos seus afetos, podemos repensar possibilidades de 
emancipação cultural, por meio do amor, partir de cada es-
pectadora e espectador. Telenovelas ao longo da História 
estão propondo compreensões acerca da universalidade do 
amor, porém recorrentemente apostando em amores anco-
rados na branquitude e nas hegemonias de gênero e classe. 
Para nós, o amor tem cor e comunica e essa certeza nos orien-
tou para a escolha das personagens analisadas neste texto. 

Bell hooks (2020) nos atenta para “prestar atenção mi-
nuciosa a tudo que a grande mídia, especialmente filmes 
e revistas, nos diz a respeito do amor” (p. 37). Nesse sen-
tido, no cenário brasileiro, é de suma importância que esta 
atenção seja voltada para as nossas telenovelas. Para além 
das construções narrativas, é necessário compreender que 
para muitas pessoas, sobretudo pessoas negras, o amor tem 
função curativa. Entendendo telenovelas como narrativas 
de orientação popular, as possibilidades de como o amor 
pode ser imaginado e vivido são centrais para as vivências 
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das audiências. Quando uma mulher negra, assiste à uma 
telenovela onde uma outra mulher negra está sendo ama-
da, é possível que ela passe a vislumbrar o amor como uma 
possibilidade para ela também. 

No conto “A gente combinamos de não morrer”, de Con-
ceição Evaristo, ela escreve, na voz de sua personagem: “O 
que mais gosto na televisão é de novela (...) novela me ali-
via, é a minha cachaça” (p. 102). É uma visão muito elitista 
não se debruçar sobre as significações que a telenovela tem 
em meio as audiências pretas e marginais. É sabido que te-
lenovelas muitas vezes são narrativas perversas, à medida 
que reforçam estereótipos de opressão, racismo e sexismo. 
No entanto, também são narrativas fantasiosas, onde pul-
sões imaginativas e amorosas são constituídas como prática 
cotidiana. Sabemos que personagens como Vitória e Camila 
não são ideais, como nenhum personagem é.  Mas o que se 
sabe também é que a presença de Taís Araújo e Jéssica Ellen 
como protagonistas de jornadas amorosas em uma teleno-
vela é fruto de lutas populares intensas no âmbito do femi-
nismo negro, da representatividade e das avenidas identi-
tárias. Nada ao preto foi dado, tudo é conquistado! Camila 
e Vitória são corpos negros em horário nobre amando. Duas 
deusas do amor embaladas por Olodum e Gal Costa. Os pas-
sos para que o afeto substitua a morte vêm de longe. E eles, 
mesmo que aos poucos, estão pintando na tela. É como diz 
bell hooks (2020): “confrontar o desamor de modo honesto 
e realista é parte do processo cura” (p. 51). 
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1 INTRODUÇÃO

Este capítulo lança um olhar, com lentes decoloniais, 
sobre a iniciativa da plataforma Todes Play, via streaming, 
de produções audiovisuais realizadas por pessoas negras 
e LGBTQ+. Trata-se de um estudo que objetiva compreen-
der iniciativas virtualizadas e independentes de fomento e 
visibilização do audiovisual negro acionando lentes inter-
seccionais capazes de enxergar os cruzamentos entre raça, 
gênero e sexualidade na criação, circulação e consumo de 
conteúdos audiovisuais.

A Todes Play foi desenvolvida e é gerida pela APAN - 
Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, e visa 
contribuir com a consolidação de um mercado audiovisual 
mais representativo da pluralidade que marca nossa socie-
dade. Para esta instituição, produções audiovisuais reali-
zadas por pessoas negras e LGBTQ+ expandem a possibi-
lidade de representatividade da pluralidade de vozes que 
constitui nossa sociedade brasileira. Assumimos aqui esta 
visão quando pensamos na assimetria de distribuição sim-
bólica de narrativas e olhares sobre a vida social nacional.

Partimos do pressuposto de que os processos de aprendi-
zagem social das normativas culturais sobre raça e gênero, 
baseadas em racismo, machismo e LGBTfobia, têm continui-
dade no momento de fomentar e selecionar as produções 
audiovisuais a serem visibilizadas em plataformas de distri-
buição via streaming. Porém, iniciativas como a Todes Play 
tencionam tais normas e fissuram o circuito audiovisual.

Compreendemos que as relações de consumo do audio-
visual se modificaram com o advento das plataformas via 
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streaming, e foram impulsionadas, em tempos de pande-
mia, pela demanda crescente sobretudo entre a classe mé-
dia. Assim, a lógica de distribuição se transforma em larga 
escala, migrando das grandes estreias nos cinemas para o 
sofá de casa. Porém, seus catálogos continuam a priorizar 
as produções com financiamento multi milionário, em sua 
esmagadora maioria estadunidenses e europeias, reduzin-
do o terreno de produções de países localizados fora des-
se circuito, e, diminuindo mais ainda o território de pro- 
duções independentes, principalmente das produções in-
dependentes de realizadoras(es) negras(os) do audiovisual.

Figura 1: Página principal da Plataforma Todes Play

Fonte: TODESPLAY 2021.

Ao entender o espaço virtualizado de distribuição do 
streaming como território a ser ocupado, a luta por locais 
de fomento e visibilização do audiovisual negre emerge a 
partir de iniciativas como a Todes Play. A tomada dos es-
paços virtuais também caracteriza a reterritorialização ob-
servada nos estudos de Abdias do Nascimento ao pensar o 
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Quilombismo, enquanto forma de ser e estar da população 
afro-diaspórica. Compreender o aquilombamento virtual 
como latente mediador de poder, viabiliza o agenciamento 
cidadão da população negra. “O poder produz o contrapo-
der, máxima foucaultiana que Nascimento reinventa quan-
do apresenta o quilombo como categoria científica, e que 
gostaríamos de trazer para pensar as imagens em rede no 
Brasil contemporâneo” (BARRETO LEBLANC, 2019, p. 4).

Partindo do entendimento do processo comunicacional 
como indissociável das relações - de poder - entre os indi-
víduos, apresentamos uma discussão que vislumbre o qui-
lombo como um fenômeno comunicacional, reconhecendo 
o aquilombamento a partir das convergências, inclusive via 
streaming, de identidade da população negra do Brasil.

Com a discussão de quilombo como um processo comu-
nicacional e identitário, observamos a dinâmica de aqui-
lombamento em sua capacidade de postular territórios 
também simbólicos. Entendendo plataformas de streaming 
como um território passível de ocupação, propomos uma 
reflexão acerca do processo de aquilombamento a partir de 
produções audiovisuais visibilizadas na Todes Play.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para essas primeiras escritas, de natureza qualitativa, 
utilizamos a pesquisa bibliográfica. Para Gil (2010, p. 45), 
“a principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no 
fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama 
de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia 
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pesquisar diretamente”. Nessa perspectiva, utilizamos infor-
mações reunidas em livros, teses e dissertações obtidas em 
bibliotecas e base de dados. Junto com o levantamento bi-
bliográfico, acionamos elementos da observação da própria 
plataforma para fortalecermos os debates aqui propostos.

3 OCUPANDO ESPAÇOS

Para pensar a demanda de ocupação de espaços de po-
der simbólico por pessoas negras, precisamos navegar por 
processos coloniais históricos que constituíram as estrutu-
ras sociais brasileiras, e produziram sentidos sociais sobre 
nossas diferenças. Assim, é importante revisitar a memória 
de desterritorialização da população negra em diáspora no 
Brasil. Pensar sobre os sentidos sociais sobre o audiovisual 
protagonizado por pessoas negras no Brasil passa por en-
xergar as estruturas escravocratas e racistas que nos forja-
ram, mas também, e em nossas lentes principalmente, as 
resistências históricas a esse poder colonial - os quilombos.

A historiografia brasileira, em geral, dá maior destaque 
à escravidão, enquanto modo de produção econômico, do 
que às suas sustentações sociais e culturais.  Em nosso país, 
por mais de 300 anos, milhões - leia-se bem, milhões - de 
pessoas africanas foram desterritorializadas, escravizadas 
e seus descendentes foram submetidos à exploração con-
tinuada de sua mão de obra: “A escravidão penetrava em 
todas as classes, em todos os lugares, em todos os desvãos 
da sociedade: a sociedade colonial era escravista de alto 
abaixo”. (CARVALHO, 2011, p. 26).
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Esta mesma historiografia chamada de clássica, quando 
pensa os horrores da escravidão, em nossas lentes, dedica 
pouco espaço simbólico de importância às resistências da 
população desterritorializada contra esse poder colonial. 
Porém, é neste ponto que se encontra, em nossa visão, a 
principal explicação histórica pelo fracasso do projeto colo-
nial de nação. Assim, foi na base da resistência e da força da 
ancestralidade, que sobreviveram milhões de descendentes 
de africanos no Brasil. Conhecimentos e saberes transmiti-
dos oralmente, corporalmente e por reinscrições culturais, 
constituíram novos territórios para a população negra, in-
clusive no audiovisual.

Se em meados de 1590,5 pessoas africanas no Brasil orga-
nizaram o rompimento de mecanismos de controle colonial 
e empreenderam uma nova trajetória de migração orga-
nizada nas matas, hoje suas e seus descendentes ocupam 
outros territórios - inclusive virtuais. É na prática do aqui-
lombamento, que ultrapassa mas não esquece Palmares,6 
que se multiplica no território brasileiro e se expressa terri-

5 Referência ao chamado Quilombo dos Palmares, para nós, República 
de Palmares, território que hoje está entre os estados de Alagoas e 
Pernambuco. Inicialmente era possível identificar pequenos grupos 
que rumavam para o mesmo destino, e com o passar do tempo, uma 
comunidade se formava com dezenas de milhares de pessoas africanas 
no Brasil: Palmares.

6 “A República dos Palmares, com sua enorme população relativamente 
à época, dominou uma área territorial de mais ou menos um terço do 
tamanho de Portugal. Essa terra pertencia a todos os palmarinos, e o 
resultado do trabalho coletivo também era propriedade comum. Os au-
tolibertos africanos plantavam e colhiam uma produção agrícola diver-
sificada, diferente da monocultura vigente na colônia; permutavam os 
frutos agrícolas com seus vizinhos brancos e indígena”. (NASCIMENTO,  
1998, p. 46).
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torialmente locais de resistência negra, autogestão comuni-
tária, auto-preservação e coesão social.

Figura 2: Viviane Ferreira7

Fonte: MATAPI.8

O genocídio que atravessa gerações de pessoas negras 
no Brasil encontra como obstáculo formas de resistência e 
unidade. A tentativa de apagamento epistêmico e identitá-
rio da população negra se deu de forma institucionalizada 
no Brasil, a partir da criminalização de práticas religiosas, 
proibição de línguas e outras práticas culturais de qualquer 
nação pré-colonial em África. Assim, as violências coloniais 

7 Cineasta, sócia-diretora da Odun Filmes, professora de Cinema e Au-
diovisual da ESPM São Paulo, presidenta da APAN – Associação de Pro-
fissionais do Audiovisual Negro, Diretora Artística do “Encontro de Ci-
nema Negro Zózimo Bulbul – Brasil, África, Caribe e Outras Diásporas”, 
idealizadora e CEO da Todes Play.

8 MATAPI – Mercado Audiovisual do Norte. Disponível em: <https://www.
matapimercadoaudiovisual.com.br/?p=1509>. Acesso em 20 fev. 2021.



TODES PLAY: RELAÇÕES ENTRE STREAMING e AQUILOMBAMENTO

169

atentaram contra uma organização cultural milenar de  
nações africanas que, ainda assim, se pulverizaram no ter-
ritório pan-americano. Nesse sentido, os territórios quilom-
bolas se perfizeram como núcleos de preservação cultural 
e identitária africana, estimulando que práticas e saberes 
fossem reproduzidos em territórios, agora, pan-africanos.

E o quilombismo proposto por Abdias do Nascimento é 
fruto desta unidade de resistência, enxergada em Palmares, 
e que, para nós, emerge como alternativa epistemológica não 
apenas em sua capacidade comunitária e de sociabilidade, 
mas como construção de um calço identitário criado e geri-
do por pessoas negras a partir do copertencimento. Mbembe 
(2019, p. 11), ao falar de uma noção decolonial da identida-
de, reforça que o pensamento social europeu insiste em reco-
nhecer a identidade a partir do “surgimento do ser e da sua 
manifestação em seu ser primeiro ou, ainda, em seu próprio 
espelho” e não em “termos de pertencimento mútuo”, o que 
reforça a possibilidade de construção identitária a partir do 
quilombo. O quilombo materializa no território quilombola 
o lugar da cultura, conferindo protagonismo da população 
negra na diáspora na formação cultural brasileira.

Mesmo com toda a violência à qual eram su-
jeitos, os africanos trouxeram e preservaram 
elementos de sua cultura. Num processo de 
hibridação, formaram novos códigos cultu-
rais gerados pelas interações, que foram so-
madas à materialidade do mundo colonial e 
às tentativas de imposição do catolicismo de 
matriz europeia. (MARCELO e CARDIAS, 
2016, p. 312).
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Assim, as práticas do quilombismo extrapolam o territó-
rio físico e a localização histórica. Elas reverberam nos mo-
vimentos de luta por direitos humanos, civis, políticos e so-
ciais da população negra no Brasil de hoje. E o quilombo se 
consagra na resistência do povo negro em identidade plu-
ral, a partir de um coletivo constituído por especificidades.

Figura 3: Pluralidade de Gênero na Plataforma TodesPlay

Fonte: TODESPLAY 2021.

Assim, é importante reconhecer que essa unidade é po-
lítica, e não homogênea. Tal qual o quilombo histórico for-
mado por pessoas africanas em diáspora que se comunica-
vam por diferentes línguas originárias das nações africanas 
às quais pertenciam, o quilombo virtual é plural. Assim, o 
quilombo de hoje, em termos de gênero, não é binário. E as 
diferentes especificidades de gênero da comunidade qui-
lombola virtual refletem outra abertura, a da representati-
vidade linguística. 
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Figura 4: Linguagem Neutra na Plataforma TodesPlay

Fonte: TODESPLAY 2021.

É importante para nós a mensagem de Nascimento 
(1998, p. 101) ao falar que a destruição das línguas africa-
nas obliterou a história e a memória, impedindo o principal 
meio de transmissão de saberes ancestrais. Se “a tomada da 
palavra pode conduzir à libertação” (DIAS, 2014, p. 343), é 
importante para o quilombo virtual falar múltiplas línguas 
e ouvir várias vozes.

Desta forma, observar o quilombismo a partir de um viés 
comunicacional estimula o tensionamento com epistemolo-
gias que encontram na chamada norma culta da língua um 
caminho isolado para a definição gramatical, inclusive em 
termos de raça e gênero. Em que pese a língua oficialmente 
instituída para toda a população brasileira ser chamada de 
português, elementos e estruturas africanas a ocuparam e 
a transformaram, sendo também resultantes de práticas de 
aquilombamento, como nos lembra Lélia González (1984) 
ao falar em pretuguês:
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É engraçado como eles gozam a gente quan-
do a gente diz que é Framengo. Chamam a 
gente de ignorante dizendo que a gente fala 
errado. E de repente ignoram que a presença 
desse r no lugar do l, nada mais é que a marca 
linguística de um idioma africano, no qual l 
inexiste. Afinal, quem que é o ignorante? Ao 
mesmo tempo, acham o maior barato a fala 
dita brasileira, que corta os erres dos infiniti-
vos verbais, que condensa você em cê, o está 
em tá e por aí afora. Não sacam que tão fa-
lando pretuguês. (GONZALEZ, 1984, p. 238).

A chamada norma “culta” da língua, um centenário me-
canismo de poder das elites brasileiras, sempre esteve em 
transformação. As regras gramaticais da língua portugue-
sa servem de instrumento de poder e controle de grupos  
hegemônicos sobre grupos subalternizados, segundo  
Marcos Bagno (1999). Para este autor, a gramática normati-
va como definidora do padrão linguístico foi uma inversão 
da realidade:

O que aconteceu, ao longo do tempo, foi 
uma inversão da realidade histórica. As gra-
máticas foram escritas precisamente para 
descrever e fixar como ‘regras’ e ‘padrões’ 
as manifestações linguísticas usadas espon-
taneamente pelos escritores considerados 
dignos de admiração, modelos a ser imitados 
(BAGNO, 1999, p. 64).

Esta chamada norma “culta” é provocada por movimen-
tos LGBTQ+ e feministas, que “tomam a palavra” (DIAS, 
2014, p. 343) para pensar formas mais próximas de se verem 
representades na língua: “É preciso primeiro que, os que as-
sim se encontram negados no direito primordial de dizer a 
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palavra, reconquistem esse direito, proibindo que este assal-
to desumanizante continue”. (FREIRE, 1987, p. 79).

4 RETERRITORIALIZAÇÃO

A consonância de uma identidade comunicacional que 
converge, a partir do encontro de pessoas negras e LGBTQ+ 
ao aquilombar-se, é capaz de estabelecer fortes elos também 
extralinguísticos. Assim, relacionar quilombo, identidade e 
comunicação é pensar a capacidade comunicacional do ter-
ritório a partir da identidade negra e LGBTQ+, observando 
a resistência como uma categoria importante que sustenta 
a relação.

Enxergar o quilombismo nas práticas cotidianas de au-
topreservação e cuidado para perpetuação de uma iden-
tidade preta interseccional é tarefa que possibilita ver o 
quilombo se reconfigurando em práticas virtualizadas. A 
noção de aquilombamento virtual aqui trabalhada, parte 
da ocupação das redes sociais digitais como locus de reterri-
torialização do povo preto desterritorializado pelo projeto 
de nação escravocrata.

Território da branquitude desde sua origem, redes so-
ciais digitais, start ups tecnológicas e até mesmo a Netflix, 
emergem em núcleos altamente elitizados, que se localizam, 
principalmente, na região do Vale do Silício, na Califórnia, 
Estados Unidos. Tendo a Netflix como exemplo, também por 
ser uma das maiores plataformas de streaming audiovisual 
do mundo, o seu surgimento é fruto de uma sociedade en-
tre dois homens brancos - Reed Hastings e Marc Randolph -  
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nos vales californianos. A origem das companhias reflete 
diretamente nos valores que elas carregam, e a lógica da 
branquitude milionária estadunidense não seria menos 
perversa.

Nesse sentido, concordamos que a branquitude, também 
para nossa análise, permanece como uma espécie de variá-
vel constante. De acordo com Diangelo (2018, p. 24) “a me-
nor dose de estresse racial é intolerável – frequentemente, a 
simples sugestão de que ser branco tem um significado faz 
disparar uma gama de respostas defensivas”. Sendo assim, 
fazemos aqui a defesa de que falar de branquitude enquan-
to lugar de privilégio é muito importante, embora cause 
ainda tanto desconconforto para quem ainda não consegue 
admitir o racismo estrutural que alcança também as plata-
gormas digitais. 

Monique Evele9 (2018), mulher negra, reconhecida por 
enxergar o potencial inovador das periferias brasileiras, ao 
se apresentar em uma edição do Ted Talks,10 faz uma análi-
se de quando visitou o Vale do Silício, e compreendeu que o 
local de privilégio dos fundadores de grandes companhias 
tecnológicas se distancia das realidades periféricas, onde a 

9 Hoje, aos 24 anos, Monique é considerada uma das principais vozes 
do feminismo negro no Brasil, com iniciativas de destaque na área de 
empreendedorismo. Agora, coloca no ar um curso de modelagem de 
negócios, voltado para comunidades de baixa renda. Até o final do 
ano, lança dois livros para donos de negócios. Disponível em: <https://
www.geledes.org.br/o-futuro-nao-esta-no-vale-do-silicio-esta-na-
-quebrada/>. Acesso em: 21 fev. 2021.

10 O potencial inovador das periferias, Monique Evelle, TEDxMauá. Dispo-
nível em: <https://www.youtube.com/watch?v=SxT9Q4jEMXI>. Aces-
so em: 21 fev. 2021.
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efervescência criativa e inovativa ecoa num vácuo, ao qual 
chama de “vale do silêncio”.

As soluções inovativas e criativas do Vale do Silício têm 
uma origem bem distante da margem. Pensando no poten-
cial inovativo e criativo das margens, a necessidade de ocu-
par espaços que possam impactar na cidadania é urgente. 
O fomento das unidades de resistência em espaços virtuali-
zados possibilita a reterritorialização em diversos âmbitos. 

A Todes Play é uma plataforma de streaming idealizada 
a partir de uma proposta cuja origem vem das margens, e 
busca visibilizar produções feitas por realizadoras(es) ne-
gras(os) e LGTBQ+ do audiovisual, objetivando que pes-
soas consumidoras da plataforma consigam estabelecer  
laços identitários com o que veem na tela.

Figura 5: Cine Queer na Plataforma Todes Play

Fonte: TODESPLAY 2021.

A experiência que a plataforma estimula, possibilita en-
contrar produtos do audiovisual em que suas realizadoras 
e seus realizadores - desde atrizes/atores, roteiristas, dire-
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toras/diretores, figurinistas - são pessoas negras e LGBTQ+. 
As produções audiovisuais circulantes nos cinemas do país 
contemplam majoritariamente o olhar eurocêntrico e hete-
rocentrado (RICH, 2010), impossibilitando, em diversos ca-
sos, que pessoas negras e LGBTQ+ narrem as suas próprias 
histórias.

De acordo com o Informe de Diversidade de Gênero e 
Raça nos Lançamentos Brasileiros de 2016, realizado pela 
Ancine - Agencia nacional de cinema -, aponta dados que 
localizam a exclusão racial interseccional observada no 
audiovisual brasileiro. O estudo realiza um levantamento 
a partir dos 142 longas-metragens produzidos e lançados 
no ano de 2016 no Brasil. A partir deste universo o estudo 
apresenta as obras produzidas por realizadores negres que 
foram incentivadas por recurso da Ancine, bem como as 
porcentagens de representatividade nas áreas de: direção, 
roteiro, produção executiva, direção de arte, direção de fo-
tografia e elenco principal.

Em todos os aspectos levantados na pesquisa realizada, 
observa-se que os recortes de gênero e raça são ínfimos ou, 
muita das vezes, nulos. Trazendo aqui como exemplo, os 
dados sobre elenco principal, é possível localizar assime-
trias de gênero e raça.
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Figura 6: Gráfico de elenco com recorte de gênero e cor/raça

Fonte: Diversidade de Gênero e Raça nos Longas-metragens 
Brasileiros Lançados em Salas de Exibição 2016.

Este cenário gera o que Chimamanda Adichie (2019) 
chama de “perigo da história única”, reduz a polifonia 
de narrativas, ficcional ou documental. Para esta autora,  
as narrativas hegemônicas circulantes são naturaliza-
das como “globalizantes” ou “totalizantes”, escondendo 
universos geográficos, corporais, epistêmicos, que fazem 
parte do mundo social. Essa endogenia siliciana auxilia o 
projeto de construção de sentidos sobre os universos que 
estão fora do Vale.

Tais sentidos são construídos por signos definidos em 
mediações. Portanto, precisamos de mais mediadores do 
mundo social, ou seja, mais vozes negociando os sentidos: 
“Nesse contexto, quando se faz a afirmação de que tudo é 
signo, o que se quer dizer é que não há relações – e não ape-
nas no universo humano – que possam escapar dos proces-
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sos mediadores” (SANTAELLA, 2016, p. 40). Para fissurar 
os obstáculos econômicos e sociais, e se inscreverem como 
mediadores audiovisuais, realizadoras e realizadores ne-
gres se aquilombam em iniciativas como a Todes Play. 

Figura 7: Griot Festival na Plataforma TodesPlay

Fonte: TODESPLAY 2021.

A Todes Play reterritorializa quando fomenta produções 
fora do eixo, com pouco orçamento para compor o catálogo 
de outras plataformas de streaming audiovisual. Ela se ins-
creve como mediadora quando visibiliza conteúdos comu-
nicacionais afrocentrados, que encontram obstáculos para 
circular no circuito mainstream. E principalmente, ela se co-
loca como produtora de sentidos sociais sobre pessoas ne-
gras e LGBTQ+ quando constrói linguagem, visual e cura-
doria referenciada na emancipação das e por estas pessoas.
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5 CONCLUSÃO

A ocupação de espaços, é entendida na lógica do qui-
lombismo enquanto ação infinitiva de reterritorialização. 
Em ambientes virtualizados, a pretensa percepção de co-
munidades que democraticamente estabelecem relações 
de sociabilidade entre si independente de marcas que os 
diferenciam (LEVY, 2014, p. 130) se dissolve, remontando 
novos espaços de domínio da branquitude. A estrutura que 
reduz a visibilidade de realizadores negres do audiovisual 
é combatida por estratégias de autopreservação, fomento e 
resistência, como a ocupação de ambientes virtualizados.

Com este olhar sobre a plataforma Todes Play, discuti-
mos a visibilidade audiovisual em suas relações com mar-
cas sociais da diferença, especialmente raça e gênero. A dis-
cussão feita indica que a expansão das vozes visibilizadas 
via streaming amplia o debate público sobre cultura, bem 
como possibilita observar esta plataforma como território 
de aquilombamento virtual.

REFERÊNCIAS

ADICHIE, Chimamanda. O perigo de uma história única. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2019. 64 p.

ANCINE. Diversidade de Gênero e Raça nos Longas-metra-
gens Brasileiros Lançados em Salas de Exibição 2016. Disponí-
vel em: <https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/
pdf/informe_diversidade_2016.pdf>.  Acesso em: 03 mar. 2021. 

https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/informe_diversidade_2016.pdf
https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/informe_diversidade_2016.pdf


STREAMING E FICÇÃO SERIADA ENCONTROS E DESENCONTROS

180

BAGNO, Marcos. Preconceito linguístico: o que é, como se faz. 
São Paulo: Edições Loyola, 1999. 189 p.

CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo ca-
minho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2016. 236 p. 

DIANGELO, Robin. Não basta não ser racista: sejamos antirra-
cistas. Tradução: Marcos Marcionilo. São Paulo: Garo Editorial, 
2018. 192 p.

DIAS, Luciene de Oliveira. Desatando nós e construindo laços: 
dialogicidade, Comunicação e educação. In: VIDAL, Rose; MAR-
QUES DE MELO, José & MORAIS, Osvando J. (org.). Teorias da 
Comunicação: Correntes de pensamento e Metodologia de Ensi-
no. São Paulo: Intercom, 2014.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1987 [1970]. 129 p.

GIL, Antônio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 
São Paulo: Editora Atlas, 2008. 200 p. 

GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. In: 
Revista Ciências Sociais Hoje, ANPOCS, 1984, p. 223-244.

LEBLANC, Paola B.. Quilombos Digitais: desafios para pensar 
contemporaneamente o trânsito de imagens e narrativas. In: VI 
Simpósio Internacional LAVITS: Assimetrias e (In)Visibilidades: 
Vigilância, Gênero e Raça?, 2019, Salvador. Anais do VI Simpósio 
Internacional LAVITS: Assimetrias e (In)Visibilidades: Vigilân-
cia, Gênero e Raça?, 2019. v. 1.

LÉVY, Pierre. Cibercultura. Rio de Janeiro: Ed. 34, 2014. 264 p. 

MARCELO, Adriana R. R.; CARDIAS, Renata C. .Comunicação, 
identidade e território: caminhos para as comunidades quilom-
bolas da Caçandoca, em Ubatuba e do Mandira, em Cananéia. 
2016.



TODES PLAY: RELAÇÕES ENTRE STREAMING e AQUILOMBAMENTO

181

MARCONDES FILHO, Ciro. Até que ponto, de fato, nos comu-
nicamos? Paulus, 2004. 112 p.

MBEMBE, Achille. Crítica da Razão Negra. N-1 edições,  
3ª edição, 2019. 320 p. 

NASCIMENTO, Abdias. O quilombismo: documentos de uma 
militância pan-africanista. Fundação Palmares/ OR Editor Pro-
dutor Editor: Brasília/Rio de Janeiro, 1998. 362 p.

RICH, Adrienne. Heterossexualidade compulsória e existência 
lésbica. In: Bagoas (05), 2010:17-44.

SANTAELLA, Lucia. Corpo e Comunicação: sintoma da cultura. 
São Paulo: Paulus, 2004. 190 p. 

SANTOS, Cristiano. H.; SILVA, Renata N. Quilombos virtuais: 
as novas expressões de (re)territorialização, resistência, ativis-
mo e empoderamento negro nas redes sociais. Logos (Rio de 
Janeiro. Online), v. 26, p. 75-92, 2019.



REPRESENTAÇÃO DAS MULHERES ARTESÃS 
DO VALE DO JEQUITINHONHA NO 

DOCUMENTÁRIO CANADENSE  
“BRÉSIL - MINAS GERAIS”

Bruna Souza Silva1

Franco Dani Araújo e Pinto2

1 INTRODUÇÃO: DO QUE E DE QUEM ESTAMOS 
FALANDO?

Este trabalho consiste no estudo da representação das 
mulheres do Vale do Jequitinhonha, mais precisamente na 
comunidade de Campo Buriti, pertencente ao município 
de Turmalina (MG), no Alto Jequitinhonha, retratadas no 
documentário canadense “Brésil - Minas Gerais”, que dá 
nome ao 13º episódio da 6ª temporada do programa de tu-
rismo sustentável e alternativo “Partir Autrement”. O do-
cumentário foi gravado em 2015 e transmitido pela emisso-
ra canadense TV5. 

Antes, porém, faz-se necessário compreender o contexto 
desta pesquisa, do que e de quem estamos falando, apre-
1 Jornalista, bacharela em Comunicação Social pela Universidade Vale 

do Rio Doce (Univale), souzasilvabruna6@gmail.com. 

2 Jornalista e publicitário, professor dos cursos de Jornalismo, Publici-
dade e Propaganda, e Design Gráfico na Universidade Vale do Rio Doce 
(Univale), francodrd@hotmail.com. 
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sentar as protagonistas deste documentário. Para isso, re-
corremos à obra da Profa. Dra. Lalada Dalglish, autora do 
livro “Noivas da seca: cerâmica popular do Vale do Jequi-
tinhonha” (Editora UNESP, 2006). Ao apresentar a obra, a 
autora ressalta que o Vale do Jequitinhonha é “conhecido 
pela seca e pela pobreza de sua população”, mas também 
por ser um “novo referencial sociocultural e econômico, já 
que grande parte da população das comunidades sobrevi-
ve atualmente do artesanato” (DALGLISH, 2006, p. 10).

De acordo com a autora, na região do Vale do Jequitinho-
nha a maior parte do solo é árido. Além disso, cerca de 75% 
da população vive na zona rural e, geralmente, tem como 
fonte de renda a agricultura e pecuária. “É justamente nes-
sa região que se produz o excelente e criativo artesanato 
em cerâmica [...], além de atividades de tecelagem, cesta-
ria, esculturas em madeira, trabalhos em couro, bordados, 
pinturas, desenhos e música” (DALGLISH, 2006, p. 11). Os 
trabalhos com barro são feitos, segundo a autora, por mu-
lheres paneleiras.

Ao longo de sua obra, a professora e pesquisadora ve-
rificou que no Vale do Jequitinhonha “a tradição da cerâ-
mica é um ofício para toda a família, transmitido para as 
novas gerações pelas avós, mães, tias e irmãs mais velhas, 
que faziam moringas, vasilhas, panelas e potes com uma 
marcante influência indígena” (DALGLISH, 2006, p. 11). O 
contexto sociocultural e econômico em que essas mulheres 
vivem, as manteve afastadas da influência da sociedade 
globalizada por muito tempo. Por isso, essas artesãs ainda 
utilizam técnicas rudimentares para fabricação das peças  
de cerâmica. Isso, numa região que já foi considerada mui-
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to próspera, por causa das pedras preciosas. “O Vale já foi 
conhecido pelas pedras preciosas, mas talvez a maior ri-
queza seja a argila [...]. Neste lugar, onde a população fe-
minina tem resistido aos períodos de seca tirando o susten-
to da família das peças de cerâmica, tudo é feito de barro”  
(DALGLISH, 2006, p. 12).

Todo o cenário até aqui apresentado, o contexto sociocul-
tural no qual se encontram as mulheres artesãs do Vale do 
Jequitinhonha e, principalmente, o fato de a região ser hoje 
reverenciada como “um dos maiores centros produtores de 
artesanato cerâmico do Brasil” (DALGLISH, 2006, p. 15),  
credenciou o Vale como um importante centro turístico, em 
especial a sub-região do Alto Jequitinhonha, onde está loca-
lizada a comunidade de Campo Buriti, a 20 quilômetros de 
Minas Novas, onde o documentário foi gravado. 

Já na abertura do vídeo, a apresentadora canadense Ma-
galie Lépine-Blondeau explica em poucas palavras o que 
teria levado o programa “Partir Autrement” a escolher a 
cidade de Minas Novas como cenário do 13º episódio. Ela 
se referiu à região como histórica e tradicional, um lugar 
onde o ouro deu lugar a outros tipos de riquezas – cultura 
e tradição, representadas no artesanato –, e também visitou 
algumas casas que recebem turistas em Campo Buriti. São 
casas onde as famílias são sustentadas por mulheres artesãs. 

1.1 O VALE E A COMUNIDADE DE CAMPO BURITI

O Vale do Jequitinhonha conta com 51 municípios e está 
localizado no nordeste de Minas Gerais. Trata-se de uma re-
gião com cerca de 5,5 mil quilômetros, representando 13% 
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da extensão do estado (DALGLISH, 2006, p. 12). A região é 
composta por uma grande variedade cultural, social, econô-
mica e ambiental, sendo que mais da metade da população, 
desde indígenas e quilombolas a comunidades camponesas, 
realizam atividades rurais, de acordo com Fávero e Monteiro 
(2014). O Vale é organizado em sub-regiões determinadas de 
Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha. O Alto Jequitinhonha é 
marcado pela região de Diamantina e apresenta como ativi-
dades econômicas a exploração de pedras preciosas, artesa-
nato com cerâmica, e a monocultura de eucalipto. No Médio 
Jequitinhonha, destaca-se a região de Araçuaí, que apresenta 
atividades econômicas voltadas para a mineração e pecuá-
ria, e, por fim, o Baixo Jequitinhonha, que tem como prin-
cipais referências as cidades de Almenara e Jequitinhonha, 
predominando as grandes fazendas de gado, como afirmam 
Nobre, Sulzbacher e Lima (2017).

A comunidade de Campo Buriti pertence ao município 
de Turmalina, no Alto Jequitinhonha, e tem aproximada-
mente 1.000 habitantes. Ela fica na zona rural e a aproxima-
damente 20 quilômetros de uma outra cidade importante 
da região, Minas Novas, que também é um local muito fre-
quentado por turistas por causa do ecoturismo e do arte-
sanato. Inclusive, uma pequena parte do documentário se 
passa em Minas Novas. Foi onde a equipe do “Partir Autre-
ment” foi recebida pela intérprete brasileira que a acompa-
nharia ao longo da semana de gravação, e também de onde 
se deslocaram para chegar à comunidade. Tanto Turmalina 
quanto Minas Novas são considerados pontos de referência 
para os moradores de Campo Buriti, que encontram nesses 
dois municípios vizinhos melhor infraestrutura. 
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Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE),3 em 2019 Turmalina tinha aproxima-
damente 20 mil habitantes. Em 2010, conforme dados do 
Censo, essa população era de 18.055 pessoas. Quanto ao 
trabalho e renda da população, em 2017, o salário médio 
mensal era de 1.7 salários mínimos. A proporção de pes-
soas ocupadas em relação à população total era de 16.4%. 
Na comparação com os outros municípios do estado, ocu-
pava as posições 337 de 853 e 264 de 853, respectivamen-
te. Considerando domicílios com rendimentos mensais 
de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 40.1% da 
população nessas condições, o que o colocava na posição 
333 de 853 dentre as cidades do estado. Ainda de acordo 
com o Censo de 2010, das 18.055 pessoas residentes à épo-
ca, 5.129 residiam na zona rural, o equivalente a 28% da 
população. As atividades econômicas mais comuns estão 
relacionadas ao comércio, prestação de serviço, agrope-
cuária e artesanato. Considerando o contexto econômico 
familiar, o papel das mulheres se sobressai tanto entre a 
chamada população economicamente ativa, quanto não 
economicamente ativa. São 1.518 contra 672, e 1.141 contra 
129, respectivamente. Em 2010, as mulheres representa-
vam 49,21% da população. 

Vinte e seis quilômetros separam as cidades de Turmali-
na e Minas Novas, onde foram gravadas as primeiras ima-
gens do documentário. Segundo dados do IBGE, a popu- 
lação de Minas Novas, no último Censo (2010), era de 
30.794, sendo 15.350 pessoas do sexo masculino e 15.444 
do sexo feminino. As mulheres já eram, então, maioria. 

3 https://cidades.ibge.gov.br/.
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Dessa população, segundo o Censo de 2010, a maior parte, 
18.210 (409 famílias), residiam na zona rural. Em 2017, se-
gundo o IBGE, a proporção de pessoas ocupadas na cidade  
(“trabalhadores formais”) em relação à população total era 
de apenas 7%. Na comparação com os outros municípios 
do estado, ocupava a posição 788 de 853 municípios. Consi-
derando domicílios com rendimentos mensais de até meio 
salário mínimo por pessoa, tinha 47% da população nessas 
condições, o que o colocava na posição 111 de 853 dentre as 
cidades do estado. Assim como em Turmalina, em Minas 
Novas as atividades econômicas mais comuns estão rela-
cionadas ao comércio, prestação de serviço, agropecuária  
e artesanato.

No site do IBGE não encontramos dados específicos de 
Campo Buriti, motivo pelo qual fizemos pesquisas resu-
midas sobre as duas cidades mais próximas dessa comu-
nidade, com o objetivo de apresentar subsídios suficientes 
para entendermos o contexto sociocultural e econômico 
daquela região. De uma forma geral, Campo Buriti é um 
local turisticamente muito conhecido por seus receptivos 
familiares e pelo artesanato. Entre as peças de arte mais 
procuradas pelos turistas estão as tradicionais bonecas de 
cerâmica, que já pautaram diversas reportagens em âmbi-
to nacional, e viraram até peças de exposição na Cidade 
Administrativa, sede do governo de Minas Gerais, em Belo 
Horizonte, depois que o governador Romeu Zema visitou 
a comunidade, em 2019.
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2 MULHERES NO CONTEXTO DOS REARRANJOS 
FAMILIARES

Os dados do IBGE, referentes às cidades de Minas Novas 
e Turmalina, principalmente no que diz respeito ao cres-
cente aumento da população feminina na região, além das 
informações que reforçam que há cada vez mais mulheres 
responsáveis pelas suas famílias, se confirmam em muitos 
momentos ao longo do documentário. Entre outras coisas, 
o Censo de 2010 confirma que essa região é, de fato, cenário 
de uma diversificada gama de atividades econômicas para 
o sustento familiar. E nesse cenário, as mulheres têm cada 
vez mais assumido papéis de protagonismo, garantindo, 
muitas vezes, o sustento da família através de atividades 
laborais, como a agricultura e o artesanato.

Galizoni e Ribeiro (2004) abordam o aumento da ocu-
pação feminina dentro do setor agropecuário em Minas 
Gerais, expandindo a importância do trabalho da mulher. 
Apesar desse aumento, muitas vezes, dentro da agricultura 
familiar, as atividades realizadas possuem um peso diferen-
te, dependendo da pessoa que as executa. Há uma espécie 
de hierarquia determinada pelo roçado, onde é delimitado 
como espaço masculino, e o lar, lugar designado à mulher. 
O roçado é o local de produção de bens de consumo fami-
liar, e a casa é onde se distribuem os produtos do roçado, 
assim, o consumo é subordinado à produção. Partindo des-
se pressuposto, independentemente se as mulheres também 
exerçam atividades no roçado, o seu trabalho é denominado 
de apoio. Como reforça Garcia Jr (1983), se as atividades da 
mulher forem comparadas às atividades que desempenham 
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dentro de casa, o que realizam no roçado é trabalho, mas se 
comparadas às atividades do homem, não são.

Woortmann (1992) estabelece que há na sociedade mais 
um problema, onde existe um discurso público que dá pri-
vilégios ao domínio masculino, deixando de lado o discur-
so privado, que dá margem a uma complementaridade en-
tre os gêneros. Para Nobre, Sulzbacher e Lima (2017), no 
espaço rural há uma invisibilização do feminino, caracteri-
zado pelas desigualdades, exploração e abusos, implicando 
na invisibilidade da mulher também no meio político, em 
espaços privados e públicos. Do espaço privado ao público 
há desafios a serem resolvidos por parte da mulher. Olhan-
do por outra perspectiva, um dos papéis assumidos pela 
mulher é o de sustentar a família, ganhando força através 
de movimentos sociais, organizações dos grupos e inserção 
no cenário político de forma a apresentar ideias. 

No atual cenário político, a luta por liberdade e indepen-
dência da mulher se faz presente, mesmo a coletividade. O 
Vale do Jequitinhonha é composto por artesãs, agriculto-
ras, lavadeiras, domésticas, entre tantas outras que se em-
poderam pela via da educação, das atividades econômicas 
– como é o caso das artesãs –, ou por via política, através de 
movimentos sociais e sindicatos. Nobre, Sulzbacher e Lima 
(2017) reforçam que a partir daí surge a necessidade de as 
mulheres se autorrepresentarem através de sindicatos, jun-
tamente a políticas públicas que incorporam o sujeito femi-
nino à autonomia da posse de terra. Por meio dessas políti-
cas, é possível perceber o quanto se empoderam através de 
diálogos no espaço privado, na autonomia com a própria 
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vida, fazendo com que algumas ainda voltem a estudar, re-
tomando projetos pessoais.

Por trás desses rearranjos familiares está uma situação 
muito comum no Vale do Jequitinhonha, que é a do homem 
emigrar para trabalhar, geralmente em grandes centros ur-
banos, como Belo Horizonte e São Paulo, e deixar a esposa 
cuidando da casa e dos filhos. Por esse motivo, segundo 
(DALGLISH, 2006, p. 15), a população feminina daquela  
região já foi conhecida como “viúvas da seca”. Isso também 
se reflete nos números do Censo de 2010, onde a maioria 
das mulheres se consideraram responsáveis por suas famí-
lias nas cidades de Turmalina e Minas Novas. Para se ter 
uma ideia exata desses números, segundo o IBGE, das 710 
famílias conviventes residentes4 visitadas pelo Censo, em 
Minas Novas, em 567 delas (80%) as mulheres vivem sem 
a presença do cônjuge, mas moram com os filhos e outros 
parentes. Em Turmalina, os números são de 74%. Lá, das 
334 famílias conviventes residentes, 248 têm a mulher como 
responsável pelo domicílio. Números que refletem a reali-
dade da população de Campo Buriti, como foi retratado no 
documentário.

Esses dados censitários também mostram o crescente 
número de famílias residindo na zona rural das cidades 
de Minas Novas e Turmalina, contexto em que se encontra 
a comunidade de Campo Buriti. No documentário, é algo 
que fica evidenciado nas falas das artesãs entrevistadas, 
quando relatam a ausência dos maridos para os grandes 
centros em busca de trabalho e de estabilidade financeira. 

4 As famílias conviventes do IBGE são famílias estendidas, compostas 
por duas ou mais famílias nucleares, parentes ou não-parentes.
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Na comunidade, muitas mulheres sustentam suas famílias 
com a renda do artesanato. Estudo no campo da migração 
laboral no contexto das comunidades rurais, conduzido 
por Siqueira, Fonseca, Escalda; e Assis (2010, p. 2), revela 
que quando o marido emigra, “produz efeitos diretos e in-
diretos nas representações acerca da família e também na 
sua forma de organização social, pois aquelas que perma-
necem nas propriedades rurais vivenciam outros contextos 
de relações de gênero”

Ainda de acordo com as autoras, nesse cenário em que 
as trabalhadoras das comunidades rurais têm pouco acesso 
à terra e uma posição subordinada na estrutura familiar, 
as mudanças operadas numa comunidade rural de emigra-
ção masculina produzem significativas transformações nas  
relações de gênero” (SIQUEIRA; FONSECA; ESCALDA; 
ASSIS, 2010, p. 3). Assim, enquanto o homem está fora, o que 
pode durar muito tempo, às vezes anos, a mulher assume o 
papel de provedora tomando conta de toda a propriedade. 
Assume também o papel de chefe de família, trabalhado-
ra rural materna/paterno ao mesmo tempo (BRUSCHINI, 
2006). Com toda a carga de trabalho inerente de cada um 
desses papeis, a mulher, segundo a autora, tem de replane-
jar, estabelecer novos arranjos familiares para responder à 
nova divisão sexual de trabalho que passa a vigorar após a 
saída do homem.

Por outro lado, segundo Siqueira, Fonseca, Escalda; e 
Assis (2010, p. 14), nesse contexto migratório, no caso das 
mulheres que ficam, “permanecer significou empodera-
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mento5 e redefinição nas relações de gênero, pois possi-
bilitou tomada de decisão e maior autonomia financeira”. 
Para elas, “o fato macrossocial da migração masculina afeta 
diretamente a vida das mulheres, e estas por injunções do 
microssocial vão estabelecendo novas formas de agir, orga-
nizar e compatibilizar as atividades”. 

Neste espaço reconfigurado, segundo as autoras, essas 
mulheres “descobrem-se capazes de lidar com o que era 
somente da esfera masculina. Percebem possuir potencial 
que não tinham consciência e passam a desenvolver outras 
habilidades”. Para além disso, elaboram projetos que antes 
não se sentiam capazes. “Empoderam-se e sentem-se ca-
pazes de atuar no público e privado. Além das atividades 
do espaço doméstico tornaram-se negociantes”, em bus-
ca de investimentos rentáveis para toda a família. “A au-
tonomia decisória e econômica lhes confere um status de  

5 O termo empoderamento (empowerment) é utilizado por feministas 
e estudiosos da questão de gênero para referir-se mais ao processo 
de maior participação das mulheres na esfera pública principalmente 
política: partidos, sindicatos, associações. Segundo Leon (2000), o ter-
mo empoderamento é utilizado, por que seu significado implica que 
o sujeito se converte em agente ativo como resultado de uma ação, 
que varia de acordo com cada situação concreta. No caso das mulhe-
res migrantes, podemos utilizar esse termo para nos referirmos a uma 
maior participação na esfera pública, como Simon (1999) observou em 
relação às muçulmanas na Turquia, que passam a frequentar as reu-
niões escolares. Esses exemplos tão distintos revelam situações em 
que as mulheres negociam, reivindicam, por seus direitos, em diferen-
tes contextos. No caso das mulheres imigrantes, embora nem todas as 
entrevistadas atuem em associações de imigrantes, ao longo dos seus 
relatos destacam o fato de sentirem-se mais autônomas e indepen-
dentes, de poder sair e fazer o que quiser, de sentirem-se respeitadas 
e, a despeito das ambiguidades, pode-se dizer que há um empodera-
mento dessas mulheres no contexto da migração.
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independência que não admitem mais perder” (SIQUEIRA;  
FONSECA; ESCALDA; ASSIS, 2010, p. 18). 

3 REPRESENTAÇÃO E INTERACIONISMO

A Representação do “eu” na vida cotidiana e o Intera-
cionismo são elementos importantes no contexto desta pes-
quisa. No caso do documentário produzido pelo “Partir 
Autrement”, esses elementos ficam evidentes em relação à 
entrevistadora e as entrevistadas, assim como entre as pró-
prias mulheres da comunidade. Mead (2006)6 apud França 
(2007) é considerado um dos precursores do interacionismo 
simbólico, com a ampliação do conhecimento sobre a esfera 
das relações face-a-face. Segundo essa linha de pensamen-
to, a linguagem é caracterizada pelo compartilhamento de 
ideias, e o ato social em que se usa essa linguagem é deno-
minado comunicação. O autor entende que o ato social é 
aquele em que há interação entre dois ou mais seres, sendo 
o gesto executado por um indivíduo estímulo para os de-
mais. França (2007) acredita que a base dos gestos significa-
tivos são as ideias. 

Segundo Vieira (2016), para o interacionismo simbólico, 
o indivíduo dá origem a um diálogo entre o “eu mesmo” 
e o “mim” que caracterizam, respectivamente, os desejos 
pessoais e a voz de outros indivíduos que atuam indireta-
mente na formação do “eu”. Como os processos de comuni-
cação são reproduzidos pela mente dos indivíduos, a partir 
6 França (2007) faz alusão a citações retiradas da tradução francesa 

desta obra: MEAD, George-Herbert. L’esprit, le soi et la société. Paris: 
PUF, 2006.
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do diálogo entre o “eu” mesmo e o “mim”, a sociedade está 
sempre se modificando através de ações coletivas. Mead 
(1972)7 apud Vieira (2016) acredita que os conflitos exis-
tentes na sociedade são de ordem individual. No próprio 
conceito de comunicação desse autor, há um apagamento 
do conflito quando ele afirma que o símbolo significante 
precisa ter o mesmo significado para todos os indivíduos 
envolvidos num ato social. Nos gestos executados em que 
não há significância partilhada, a resposta do outro não se-
ria a mesma que a do indivíduo executante, assim não per-
mitindo que haja comunicação. 

Quéré (1991)8 apud Sousa (2013) divide o cenário da co-
municação entre epistemológico e praxiológico. Para o au-
tor, a comunicação é um ato social que permite que os in-
divíduos criem um novo mundo, de acordo com o modelo 
praxiológico. Este modelo pode ser entendido como a troca 
de experiências entre indivíduos, através de discursos que 
explanam vivências dos sujeitos que agem de acordo com 
experiências anteriores, significações públicas e represen- 
tações que as pessoas fazem a respeito do mundo.

Goffman (2011) afirma que os indivíduos atuam em so-
ciedade de acordo com as situações a que são submetidos. 
Para conseguirem desempenhar esses papéis, os indivíduos 
precisam saber a respeito do outro, para conseguirem assim 

7 Vieira (2016) faz alusão a citações retiradas da tradução em inglês des-
ta obra: MEAD, George Herbert. Mind, self and society: from the stand-
point of a social behaviorist. Chicago: University of Chicago Press, 
1972.

8 Souza (2013) faz alusão a citações retiradas da tradução francesa desta 
obra: QUERÉ, Louis.D’un modèle épistemologique à un modèle praxéo-
logique. In: RÉSEAUXnº 46/47. Paris: Tekhné, mar-abril 1991.
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a resposta desejada e terem desenvoltura para expressar-se, 
tanto verbalmente quanto de forma não-verbal. Em meio a 
essas representações, as pessoas deixam transparecer de-
talhes que não precisariam de visibilidade. De uma forma 
mais flexível, Mead (1972)9 apud Sousa (2013) afirma que 
os papéis representados pelos indivíduos refletem reais ca-
racterísticas e constroem novos significados a partir dessas 
experiências com o outro.

Simmel (1986) trazem o conceito de sociabilidade, dife-
renciando a interação por meio do seu poder de afetação e 
pela disputa de poder na produção de sentidos. Os indiví-
duos vivem com reciprocidade em relação às contribuições 
emitidas de uns para os outros, assim, a sociedade se carac-
teriza por essas ações recíprocas que variam de acordo com 
o conteúdo e a forma da interação. Thomas (1923)10 apud 
Vieira (2016) utiliza elementos de interação e personalidade 
do indivíduo para a definição da situação. De acordo com 
o autor, um indivíduo dentro de um grupo tende a assumir 
valores distintos quando esbarra em situações que não são 
comuns, mudando a forma de lidar com as experiências, 
introduzindo uma desordem ao grupo. 

9 Souza (2013) faz alusão a citações retiradas da tradução em inglês des-
ta obra: MEAD, George Herbert. Mind, self and society: from the stand-
point of a social behaviorist. Chicago: University of Chicago Press, 
1972.

10 Vieira (2016) faz alusão a citações retiradas da tradução em inglês des-
ta obra: THOMAS, William. The Unadjusted Girl: with cases and stand-
point for behavior analysis. Boston: Little, Brown, and Company, 1923.
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4 CONSTRUÇÃO SOCIAL DA REALIDADE

Algo que está indexado ao real, uma obra de não ficção, 
forma de linguagem que tem como principal característica 
registrar a vida cotidiana da sociedade, das cidades, ma-
neira única de contar histórias reais. Essas são algumas de-
finições do conceito de “documentário” que encontramos 
nos estudos comunicacionais mais recentes e que tem como 
expoentes pesquisadores como Richard Romancini (2014) 
e André Corradini (2019). Isso não significa que não haja 
interferências nos discursos sobre o real, porque a própria 
edição das imagens, no caso dos documentários, pode al-
terar o contexto dos acontecimentos. O que Romancini e 
Corradini defendem é que o esperado é que nada disso in-
fluencie na captação da realidade dos fatos ou altere o que 
está sendo filmado. É necessário, por exemplo, segundo 
Corradini (2019, p. 164), que o público relacione um docu-
mentário a “algo ligado ao real, à verdade, e isso decorre 
da abordagem e da linguagem utilizada”. Importante tam-
bém, segundo o pesquisador, que haja um “confronto entre 
o ponto de vista do autor e o resultado final da obra, ou 
seja, o olhar da câmera e o olhar de quem realiza”. O autor 
aponta como um dos princípios básicos do documentário a 
obrigatoriedade “de se fazer um registro in loco da vida das 
pessoas e dos acontecimentos do Mundo”, uma tentativa, 
um exercício de construção da realidade.

Para melhor compreensão do conceito de construção 
social da realidade, que parece ser o objetivo final de um 
documentário, recorremos a autores clássicos do campo 
da Sociologia, como Peter Berger, Thomas Luckmann e 
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Erving Goffman. Para Goffman (2011), o indivíduo, ao se 
encontrar diante de outro ser humano, procura obter in-
formações a seu respeito a fim de definir a situação e saber 
de que forma devem se posicionar para conseguir uma ati-
tude desejada. Ou seja, a partir da conduta e da aparência 
vão aplicar estereótipos, ou até mesmo supor através de 
experiências passadas para conhecer aquele indivíduo e 
esperar dele ações desejadas. 

Segundo o autor, há duas formas de o indivíduo expres-
sar quem é: de acordo com o que transmite, e de acordo 
com o que emite. A primeira significa que ele usa de pa-
lavras para conseguir causar uma boa impressão naquele 
meio e a segunda é considerada um conjunto de ações que 
são desencadeadas de acordo com razões diferentes da in-
formação que ele cedeu no primeiro momento. Goffman 
(2011) faz uso da representação teatral para compreender 
a representação da vida social. Ele estabelece que a inte- 
ração acontece de acordo com uma hierarquia e expectati-
vas envolvidas no decorrer das experiências pessoais. Ou 
seja, para alcançar o objetivo que deseja, o indivíduo co-
meça a se apresentar de acordo com os comportamentos 
compreendidos e ensinados em uma relação.

Na obra “A construção social da realidade”, Berger e Lu-
ckmann (2002) analisam a vida cotidiana conforme o indi-
víduo se percebe nas suas ações e interage com as outras 
pessoas. Ou seja, como o homem constrói o seu próprio 
conhecimento de realidade. Levando em consideração que 
ao mesmo tempo que ele molda a sociedade, ele também é 
influenciado por ela. 
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5 PARTIR AUTREMENT: “BRÉSIL - MINAS GERAIS”

O “Partir Autrement”, que traduzido do francês para o 
português significa “partir de outra forma”,11 é um progra-
ma canadense de documentários que aborda, entre outras 
coisas, o turismo sustentável e alternativo. Mostra como 
aproveitar as viagens conhecendo pessoas de culturas di-
ferentes e descobrindo seus valores, explorando o mundo 
real enquanto participa ativamente de projetos sociais que 
visam melhorar as condições de vida dos habitantes locais12. 
É produzido pela Océan Telévision, empresa com sede em 
Québec, uma província canadense colonizada por france-
ses e cujo francês é a língua oficial, o que explica o nome do 
programa, que é transmitido pela emissora canadense TV5. 
A especialidade da Océan Telévision é a produção indepen-
dente de programas de televisão, séries, documentários e 
revistas relacionados a viagens, turismo, atividades ao ar 
livre, esportes, arte de viver e saúde. Em 2015, o “Partir Au-
trement” estreou sua 6ª temporada.

Foram 13 episódios, ao todo, sendo o último deles inti-
tulado “Brésil - Minas Gerais”, que retratou a história de 
mulheres artesãs da comunidade de Campo Buriti, em Mi-
nas Novas, cidade localizada no Alto Jequitinhonha, e tam-
bém todas as etapas do processo de produção da cerâmica. 
O episódio tem 48 minutos de duração. A versão original, 
legendada em francês, está disponível na página do canal 

11 Tradução livre.

12 Disponível em: https://www.oceandistribution.ca/copie-de-quebec 
-grandeur-nature. 
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TV5.13 Há uma versão que foi legendada para o português 
pela empresa Raízes Desenvolvimento Sustentável (Raízes 
DS), dividida em quatro partes e disponibilizada no canal 
do Youtube da Raízes DS14 com o nome “Partir Autrement 
Jequi”. A Raízes DS é uma empresa com foco na sustenta-
bilidade e cujo campo de atuação é, entre outras coisas, o 
turismo sustentável, equidade de gênero e empoderamen-
to feminino, e comunidades tradicionais. O documentário 
destaca trabalhos desenvolvidos por essa empresa no Vale 
do Jequitinhonha.

Um aspecto curioso sobre a temporada 6 do programa 
(2015/2016) é que dois episódios foram gravados no Brasil. 
O episódio 2 foi gravado no Rio de Janeiro. A apresenta-
dora, a atriz Magalie Lépine-Blondeau, visitou diferentes 
favelas e vários projetos comunitários. Quanto à apresen-
tadora, que também é canadense de Québec, um outro fato 
a ser destacado, considerando a proposta desta pesquisa, é 
que ela apresentou todos os 13 episódios da temporada 6, 
interrompendo uma sequência de quatro temporadas apre-
sentadas por homens: Bruno Blanchet esteve à frente nas 
temporadas 2 e 3 (2009/2010 e 2010/2011); e Yves Pelletier, 
nas temporadas 4 e 5 (2011/2012 e 2012/2013). O que desta-
camos é o fato de ter sido uma mulher participando como 
apresentadora de um documentário que também fala sobre 
mulheres. O vídeo nos permitiu verificar a sensibilidade 
com a qual ela se relaciona com as artesãs e, visivelmente, 
deixa as entrevistadas mais à vontade. 

13 Disponível em: https://www.tv5unis.ca/videos/partir-autrement/ 
saisons/6/episodes/13.

14 https://www.youtube.com/user/Raizesturbr/videos.
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6 METODOLOGIA

Definir a metodologia que iríamos adotar para este tra-
balho não foi uma tarefa fácil. Após analisar algumas pos-
sibilidades, optamos por fazer uma análise de conteúdo do 
documentário, tendo como pressuposto teórico a autora 
Heloiza Herscovitz, autora de “Análise de Conteúdo em 
Jornalismo”. Inicialmente, ela defende que a análise de con-
teúdo “revela-se como um método de grande utilidade na 
pesquisa jornalística” (HERSCOVITZ, 2010, p. 123). E de-
fine essa metodologia como, quando aplicada a produtos 
jornalísticos, um “método de pesquisa que recolhe e anali-
sa textos, sons, símbolos e imagens impressas, gravadas ou 
veiculadas em forma eletrônica ou digital encontrados na 
mídia a partir de uma amostra aleatória ou não dos objetos 
estudados”.

No caso da pesquisa em questão, optou-se por uma aná-
lise apenas qualitativa, que na definição da autora, é a “ava-
liação do conteúdo latente a partir do sentido geral dos tex-
tos, do contexto onde aparece, dos meios que o veiculam e/
ou dos públicos aos quais se destina” (HERSCOVITZ, 2010, 
p. 126-127). Verificou-se, a partir da concepção da autora, 
que no caso deste trabalho não há necessidade de uma aná-
lise quantitativa, que leva em consideração a contagem de 
frequências do conteúdo da mídia investigada, pois não 
consideramos relevante para o resultado da pesquisa, con-
siderando o objetivo proposto. Afinal, o que se pretende a 
partir dessa escolha metodológica é fazer uma relação do 
conteúdo teórico deste texto com os elementos presentes no 
documentário, não só textuais, não só nos diálogos verba-
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lizados, mas também na comunicação gestual, visual, nos 
cenários, nas expressões resultantes das interações sociais.

Como bem define Herscovitz (2010, p. 127), “os pesqui-
sadores que utilizam a análise de conteúdo são como de-
tetives em busca de pistas que desvendem os significados 
aparentes e/ou implícitos dos signos e das narrativas jorna-
lísticas”. São esses “detetives” os responsáveis por “expor 
tendências, conflitos, interesses, ambiguidades ou ideo-
logias presentes nos materiais examinados”. Mais do que 
isso, “um investigador competente” é aquele que a partir 
de uma pergunta ou hipótese busca sempre a conexão entre 
teoria e o objeto em investigação. 

7 ANÁLISE DO VÍDEO

O documentário “Brésil - Minas Gerais” inicia com ima-
gens de Campo Buriti, em que uma mulher corta lenha en-
quanto outras duas observam. A cena parece dar a tônica 
da produção ao evidenciar a presença de mulheres na zona 
rural. A apresentadora Magalie Lépine-Blondeau surge em 
meio a esse cenário, caminhando pela estrada de terra, si-
tuando os telespectadores que estava chegando no Vale do 
Jequitinhonha, em Minas. Ela explica que se trata de uma 
região habitada quase que exclusivamente por mulheres, 
e que também é uma das “mais pobres do Brasil” e que a 
riqueza que restou após a “euforia do ouro”, está na cultura 
e tradição de seus moradores.

Após a vinheta de abertura do episódio, Magalie surge 
na cidade de Minas Novas, a cerca de 20 quilômetros de 



STREAMING E FICÇÃO SERIADA ENCONTROS E DESENCONTROS

202

Campo Buriti, onde se encontra com Mariana Madureira, 
diretora de uma empresa social que organiza viagens turís-
ticas em comunidades carentes no Brasil. É Mariana quem 
acompanhará Magalie ao longo da semana de gravação na 
função de intérprete da apresentadora canadense. Mariana 
explica para Magalie que na comunidade de Campo Buriti 
“os homens precisam deixar a comunidade para trabalhar 
e, assim, deixam as mulheres sozinhas durante a maior par-
te do ano”, e que por isso a região “é constituída principal-
mente por mulheres”.

Já em Campo Buriti, Magalie é recepcionada por Deu-
zani Gomes dos Santos, uma das mais experientes artesãs 
da comunidade. A canadense é recebida com um forte e 
demorado abraço. Aliás, em vários momentos ao longo do 
documentário, percebeu-se uma forte interação entre as 
artesãs e a entrevistadora, demonstrada em gestos, como 
abraços, mãos dadas, danças. Além de artesã, Deuzani faz 
parte de um grupo de artesãs do Vale do Jequitinhonha que 
foram capacitadas pelo Governo de Minas Gerais, por meio 
do “Programa Turismo Solidário”, para receber turistas e 
ensiná-los a antiga tradição de fazer artesanato com barro. 
Um anexo da casa dela funciona como receptivo familiar 
para esse fim. Por um preço simbólico, as anfitriãs oferecem 
hospedagem e as refeições do dia.

Ao longo do vídeo, o conceito de representação se evi-
dencia na forma como as mulheres artesãs enxergam a si 
mesmas. Como exemplo, podemos citar algumas falas de 
Deuzani, enquanto apresenta sua casa para Magalie. Ao pas-
sar pelo jardim ela mostra e justifica a plantação de cactos:  
“eu cultivo esse tipo de planta, que é mais resistente. Eu 
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mesma fiz esse jardim. Ele tem a minha cara”. Nessa fala é 
possível associar a resistência do cacto numa terra tão árida 
e seca à história de vida da própria Deuzani, que é uma das 
mulheres da comunidade cujo marido emigrou em busca de 
trabalho e que assumiu a chefia da casa e da família. 

A ideia de representação mais uma vez se evidencia 
quando Deuzani apresenta para Magalie as peças de arte-
sanato que ela confeccionou juntamente com as duas filhas. 
A apresentadora pergunta se tais peças representam a arte 
na região, e a artesã responde positivamente, acrescentando 
que é uma arte transmitida há várias gerações. No caso de 
Deuzani, as duas filhas dela fazem parte da quinta geração 
de artesãs da família, assim como vimos na obra de Lalada 
Dalglish (2006). Ao ser questionada sobre a grande quanti-
dade de noivas de cerâmica e sobre a ausência dos noivos 
ao lado das bonecas, Deuzani explicou a cultura emigrató-
ria dos homens da comunidade, justificando que sua arte é 
um retrato social da realidade das mulheres da região, que 
ficam à espera dos “noivos”. “É, de fato, muito represen-
tativo da região. Nós temos muito mais mulheres do que 
homens, porque eles foram trabalhar fora da comunidade”. 

A segunda artesã visitada por Magalie é Faustina Lopes 
da Silva, irmã de Deuzani. Ela é líder da comunidade de 
Campo Buriti, o que reforça o papel de liderança entre as 
mulheres. Faustina convida Magalie a ir com ela até um 
“lugar muito importante” e no trajeto, espontaneamente, 
Faustina segura a mão da apresentadora, atitude que a pe-
gou desprevenida e a deixou comovida. Faustina leva Ma-
galie a uma quadra de futebol e explica que a comunidade 
começou ali, onde só havia mato. Um grupo de rapazes  



STREAMING E FICÇÃO SERIADA ENCONTROS E DESENCONTROS

204

jovens começou a jogar bola no local com frequência, o que 
atraiu outras pessoas de cidades vizinhas e, aos poucos, a 
comunidade foi se formando. Curiosamente, a história do 
Campo Buriti, majoritariamente habitado por mulheres, co-
meçou a partir de um movimento de um grupo de rapazes. 

Magalie conheceu também a Associação dos Artesãos, 
que fica na comunidade, e Faustina explicou que a entidade 
começou pela iniciativa de um grupo de mulheres que que-
riam unir forças e ter um lugar para trabalhar. Chegaram a 
pedir à Prefeitura de Turmalina um imóvel para sediarem 
a Associação, mas, diante da recusa, elas mesmas construí-
ram o atual prédio, usando recursos que ganharam com a 
venda do artesanato que elas mesmas produziram. O relato 
de Faustina evidencia a reconfiguração de um espaço onde, 
segundo Siqueira, Fonseca, Escalda e Assis (2010, p. 18), es-
sas mulheres “descobrem-se capazes de lidar com o que era 
somente da esfera masculina. Percebem possuir potencial 
que não tinham consciência e passam a desenvolver outras 
habilidades”.

No dia seguinte, um grupo de artesãs leva Magalie para 
uma caminhada de cerca de quatro quilômetros, onde eles 
farão a extração da argila para produção das peças de cerâ-
mica. É um trabalho braçal aparentemente duro. Ao obser- 
var aqueles pedaços de barro, a apresentadora compara o 
valor que esse material tem para as artesãs como se fosse 
ouro, que no passado atraiu muitas pessoas àquela região. 
Afinal, é do barro que essas mulheres tiram seu sustento e 
o da família. Nesse momento da retirada da argila, fica evi-
denciado também que o trabalho das mulheres de Campo  
Buriti depende de força e união, como, por exemplo, na 
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hora de retirar a melhor argila para moldar as peças, e 
na hora de voltar para casa com todo o material pesado. 
A apresentadora chega a comentar que as mulheres traba-
lham duro por lá, principalmente pelo fato de quase não te-
rem homens na comunidade para poderem fazer o trabalho 
pesado que, na ausência deles, elas executam. 

Na casa de Zezinha, uma artesã renomada da comunida-
de e muito visitada por turistas, Magalie conheceu se depa-
rou com um contexto familiar atípico na região. Ela estava 
acompanhada do marido, Ulisses dos Santos, que confes-
sou já ter saído da comunidade, como os outros homens, 
para trabalhar na cidade. Mas Zezinha ficou tão famosa pe-
las suas esculturas de cerâmica, que o marido voltou para 
ajudá-la. Hoje é ele quem faz o trabalho pesado, enquanto 
Zezinha molda as esculturas e as filhas pintam as peças. 
Segundo o próprio Ulisses, a renda que a mulher e as filhas 
vinham obtendo com o artesanato, possibilitou a ele não ter 
mais que sair de casa: “Eu tive sorte de poder ficar perto da 
minha mulher e das minhas filhas porque eu não preciso 
mais sair de casa para trabalhar”. Perguntando sobre a im-
portância do trabalho da esposa e das filhas, ele respondeu: 
“Tudo na nossa família começa na figura da mulher”. De 
maneira bem-humorada ele lembrou que certa vez partici-
pou de uma reunião da Associação dos Artesãos. Chegan-
do lá, havia de 45 a 50 mulheres e ele era o único homem. 
“Me senti como um peixe fora d´água no meio de todas 
essas mulheres” (risos).

Um outro elemento de representação cultural importan-
te no documentário está relacionado ao feriado prolongado 
de Carnaval. Nessa época do ano, os homens aproveitam 
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para voltar à comunidade e reencontrar as famílias. Uma 
festa tradicional celebra esse momento. Os homens partici-
pam de atividades recreativas junto com as esposas e filhos. 
Segundo Faustina, é um ritual que se repete há muitos anos 
na comunidade. Porém, nas imagens o que se viu foram 
muitos homens acanhados e, mesmo com a presença deles 
no local, o número de mulheres ainda era maior. Eram elas 
que conduziam as músicas e as danças. Muitos pares, inclu-
sive, eram formados só por mulheres. 

No dia seguinte à festa, Faustina convida Magalie para 
almoçar em sua casa e lhe prepara um prato de arroz com 
pequi. Enquanto observava a artesã preparar a comida, a 
apresentadora perguntou se ela também conviveu com a 
ausência do marido, já falecido. Faustina respondeu que 
foi casada por 10 anos, dos quais cinco deles ficou sozinha. 
“No total, ele esteve perto de mim não mais do que cinco 
anos”. Um fato curioso na fala de Faustina é que na época 
da gravação do documentário, em 2015, ela já estava viúva 
havia 31 anos, o que revela que essa prática emigratória dos 
homens já acontecia há muito tempo. 

A artesã e líder comunitária contou ainda que a causa 
da morte do marido foi assassinato. E que na época, ela já 
tinha seis filhos e estava grávida do sétimo. Para ela, pas-
sar por tudo isso foi um grande desafio, mas que aprendeu 
com as dificuldades, porque a vida, segundo ela, “é assim 
mesmo, cheia de altos e baixos”. O discurso de Faustina 
evidencia uma resiliência peculiar na vida das mulheres do 
Alto Jequitinhonha, que têm diante delas muitos desafios, 
como a ausência dos maridos, o cuidado da casa e dos fi-
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lhos, das finanças, sem falar da falta de chuvas na região e 
muitas vezes da condição precária em que vivem.

Ao final do documentário, Magalie volta a se encon-
trar com Deuzani. As duas fazem peças artesanais juntas 
e depois vão para a mata buscar lenha para colocar as pe-
ças para secar no forno de barro Deuzani precisa contar a 
própria lenha, e chora ao lembrar que seu marido a dei-
xou recentemente, e que ele costumava ajudá-la com esse 
tipo de serviço pesado. Nesse momento a apresentadora 
também se emociona e dá um abraço nela. Na sequência, já 
em frente ao fogão à lenha, Deuzani recita uma poesia de 
sua autoria para Magalie. Os versos atribuem à mulher do 
Vale do Jequitinhonha vários predicativos, como luz do lar, 
amorosa, trabalhadora, porém ainda escravizada em mui-
tos momentos. Novamente a apresentadora se emociona ao 
se identificar não só com a artesã, mas com as próprias pa-
lavras da poesia.

Como afirmam Nobre, Sulzbacher e Lima (2017), as desi-
gualdades e exploração ainda invisibilizam muitas mulhe-
res no Vale do Jequitinhonha, mas o que o documentário 
evidencia, em vários momentos e de várias formas, é que 
elas estão aprendendo a superar as adversidades e as dife-
renças, e estão ocupando os devidos espaços na sociedade. 
Mesmo que encontrem a satisfação e realização pessoal em 
meio à simplicidade e às modestas condições de vida. 
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8 CONCLUSÃO

Essa foi, sem dúvida, uma pesquisa muito intensa por-
que aborda vários elementos conceituais que, por outro 
lado, eram necessários para enriquecem a análise e extrair 
dela o máximo. Inicialmente, a nosso ver o documentário 
canadense cumpriu um importante papel social ao escolher 
a comunidade de Campo Buriti, possibilitando visibilidade 
de alcance internacional a uma gente tão invisibilizada so-
cialmente. Nesse sentido, abordou uma temática que está 
indexada à realidade de uma determinada comunidade, 
registrando a vida cotidiana dos moradores que puderam 
contar suas próprias histórias.

Também avaliamos que o formato escolhido, com maior 
parte das narrativas sendo construídas pelas próprias mu-
lheres da comunidade, ajudou a mostrar a realidade em 
que elas vivem, seus desafios, seus sonhos, suas conquis-
tas. Muitos elementos presentes nas histórias das mulheres 
artesãs retratadas no documentário encontram aporte em 
conceitos abordados ao longo deste trabalho, tanto no âm-
bito do Feminismo, como das interações sociais, e princi-
palmente o da representação social da realidade.

A análise nos permitiu verificar o quanto a realidade das 
mulheres do Vale do Jequitinhonha, mais precisamente na 
região de Campo Buriti, é difícil. Deixadas pelos maridos, 
que saem para trabalhar nas grandes cidades, algumas con-
quistaram independência financeira. Elas tornaram prota-
gonistas das próprias vidas e muitas garantem o sustento 
da família através do trabalho, das peças de cerâmica que 
produzem. Nesse sentido, o documentário se apresenta 
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como um importante instrumento de representação das 
mulheres dessa comunidade, enquanto fortes, independen-
tes, chefes de família, sofridas, mas resilientes.
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1 INTRODUÇÃO

Este ensaio tem a intenção de discutir e apresentar o 
conceito de documentário surdo, termo advindo de outro 
já existente que é o filme surdo, sendo um gênero não fic-
cional realizado com a intenção de suprir a falta de aces-
sibilidade do meio audiovisual, principalmente no campo 
do jornalismo. A intenção deste trabalho é discutir de que 
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forma as comunicações audiovisuais podem ser realizadas 
pensando no público que não ouve. Para tanto, primeiro é 
preciso elencar quais produtos audiovisuais se preocupam 
em dar acessibilidade a pessoas surdas e de que forma isto 
vem sendo feito. Em seguida, se quer compreender o que 
pode ser feito para que novas produções sejam cada vez 
mais acessíveis a esta comunidade formada por milhares 
de pessoas no mundo. 

A justificativa para este estudo está na compreensão 
de que o cidadão surdo está inserido em uma sociedade 
majoritariamente ouvinte, assim, acaba por ser marginali-
zado em diversas situações, entre as quais, o consumo de 
informação. É sabido que aquele que sofre com surdez en-
frenta empecilhos em todos os processos de sua vida, que 
vão desde a sua alfabetização até a interação em um mun-
do adulto, por isso faz-se necessário entender esse cenário 
para que assim possamos avançar para um futuro no qual 
esses problemas sejam reduzidos. Uma possível solução 
para a falha presente no audiovisual é produzir conteúdos 
com linguagem adaptada para essa população e com a in-
tenção de incluir essa parcela de brasileiros e brasileiras. Ao 
produzir conteúdo acessível e que inclui pessoas surdas, 
outro objetivo pode ser alcançado que é o de criar repre-
sentatividade por colaborar no processo de construção de 
identidade dentro da sociedade. 

Apesar de a população brasileira ser bastante diversa 
quanto à classe, gênero e traços fenotípicos, o problema da 
exclusão por características específicas físicas e mentais é 
grave. Nem todas as pessoas têm conhecimento de que a 
condição da surdez exista e por isso há quem atue de for-
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ma a marginalizar de modo excludente, mesmo que sem se 
dar conta disto. Segundo dados do IBGE (2010) dez milhões 
de pessoas têm a condição de surdez no Brasil. Uma das 
formas de inclusão e de dar acessibilidade é por meio do 
ensino da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) que é um 
direito da pessoa surda, mas nem sempre cumprido. 

Legalmente, as pessoas surdas têm o direito de ser in-
cluídas em todos os processos da sociedade já que a Lei  
nº 10.436 afirma que a Libras deve ser inserida como disci-
plina obrigatória nos cursos de formação de professores e 
que as instituições federais de ensino devem garantir, obri-
gatoriamente, aos surdos o acesso à educação nos proces-
sos seletivos, nas atividades e nos conteúdos curriculares 
desenvolvidos em todos os níveis da educação, desde o en-
sino infantil até superior.

A educação inclusiva brasileira é baseada na Resolução 
do CEB Nº2 (2001), de 11 de setembro de 2001, que estabe-
lece as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica, que traz o parecer sobre a política de in-
clusão de estudantes, na rede de ensino regular que pos-
suem necessidades educacionais especiais. A Educação 
Inclusiva: “(...) não consiste apenas na permanência física 
desses alunos junto aos demais educandos, mas represen-
ta a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem como 
desenvolver o potencial dessas pessoas, respeitando suas 
diferenças e atendendo suas necessidades” (BRASIL, 2001, 
p. 12). Apenas ter estudantes nas escolas não garante aces-
sibilidade se eles não puderem se comunicar entre si e com 
os outros. 
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No contexto atual é preciso entender que existem di-
versos tipos de alfabetização surda, sendo duas as mais 
frequentes: a alfabetização feita a partir da Libras, que se 
utiliza de um método diferente da Língua Portuguesa e a 
alfabetização pela Língua Portuguesa escrita. Ao contrário 
do que se possa pensar, nem todas as pessoas surdas sabem 
perfeitamente ler o idioma português. Algumas leem e fa-
lam bem Libras e leem e falam mal o idioma português, por 
ser sua segunda língua. As formas de escrever frases têm 
estruturas diferentes nos dois idiomas. 

Ao levar esta informação em conta, é impossível não 
pensar que a relação de quem é alfabetizado em Libras com 
a televisão pode ser precária porque as legendas, quando 
existem, são escritas em outro idioma. Então, é possível 
afirmar que este meio pode acabar por excluir este grupo, 
mesmo quando acha que está praticando a acessibilidade.

Já há alguns casos de programas audiovisuais, telejornais 
e documentários, que focam nesta população e exibem ví-
deos de tradutores de Libras, mas são minoria. Além disso, 
o público principal ainda é o ouvinte e embora a tecnologia 
tenha avançado em diversas direções, na acessibilidade a 
pessoas com características específicas não houve avanço 
considerável. Com raras exceções para determinados pro-
gramas como o Roda Viva da TV Cultura, na maioria dos 
telejornais brasileiros, como o Jornal Nacional da Rede Glo-
bo, não existe o uso de intérpretes. A única ferramenta para 
esta população entender o conteúdo sendo por meio do clo-
se caption, (expressão na língua inglesa que significa “legen-
da oculta”) que possui seus problemas dentro do contexto 
de inclusão. 
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Em programas televisivos gravados o closed caption exibe 
o mesmo texto que aparece no teleprompter (equipamento 
usado para exibir os textos a ser lidos por apresentadores e 
apresentadoras), já em programas ao vivo a legenda oculta 
pode funcionar de duas maneiras: reconhecimento de fala 
e estenotipia. O primeiro utiliza-se de um computador que 
realiza a conversão de vozes de apresentadores em texto. Já 
no segundo, é necessário um especialista que faz o proce-
dimento de registrar o que ouve em um teclado especial no 
qual os botões são baseados em fonemas.

Porém, como afirma Adriana da Silva Thoma (1998), a 
televisão mantém um olhar em relação aos surdos que re-
flete a herança deixada por outras áreas como medicina, 
pedagogia e filosofia. Segundo a autora, esta população era 
vista como inabilitada, pessoas presas ao silêncio, o que in-
terferiu diretamente na reprodução deste pensamento no 
principal veículo para o jornalismo audiovisual. Os resquí-
cios existentes na mídia televisiva em relação aos que não 
possuem audição contribuem para o não cumprimento das 
leis que preveem acessibilidade.

O direito à comunicação não pode dizer respeito apenas 
ao fato de ter acesso à informação por meio da TV, do rádio 
ou da internet recebendo sinal em qualquer lugar, mas é 
preciso refletir sobre a necessidade de tornar a informação 
acessível a pessoas que têm características específicas. A 
concentração dos veículos de comunicação a grandes gru-
pos que visam apenas o lucro financeiro, pode ser um fator 
que continua dificultando a acessibilidade.

Nem se cogita a possibilidade de restrições 
à liberdade de informação e de expressão. 



DOCUMENTÁRIO SURDO: ENSAIO SOBRE O AUDIOVISUAL ACESSÍVEL AOS SURDOS

217

Porém, direito à comunicação na sociedade 
contemporânea requer a negação da concen-
tração da mídia nas mãos de grandes grupos 
econômicos e políticos; pressupõe o direito 
a mensagens fidedignas e livres de precon-
ceitos; e inclui o direito ao acesso a poder de 
comunicar (PERUZZO, 2006, p. 40).

Apesar de ser uma ferramenta que ajuda os surdos, o 
closed caption funciona apenas para pessoas surdas alfabe-
tizadas na Língua Portuguesa, o que torna o sistema falho 
em sua comunicação com aquelas alfabetizadas em Libras.  
Segundo o IBGE, em 2010, 24,5% da população com sur-
dez não era alfabetizada em português, mais que o dobro 
quando comparado ao de ouvintes no qual a porcentagem 
cai para 10,5%. O Censo da Educação Superior 2018 aponta 
que no Brasil existem 2.536 Instituições de Ensino Superior, 
sendo que apenas 85 contam com a graduação em Libras. 
Um dado que mostra que nem ao menos 5% das Insti- 
tuições de Ensino Superior no país possuem o curso de  
Libras, a língua oficial dos surdos.

Diante deste quadro a pergunta que surge é: de que 
forma o audiovisual pode ser mais inclusivo e acessível a 
pessoas surdas? Para discutir esta questão, este ensaio usa 
a metodologia de estudo de caso conforme a autora Lau-
rence Bardin (2016, p. 125) para apontar discussões, a par-
tir de três etapas fundamentais: a pré-análise, a exploração 
do material e o tratamento dos resultados comparados. A 
coleta utiliza-se da técnica quantitativa por meio de variá-
veis (SOUSA, 2006, p. 621) usando o critério de quantifi-
cação por meio de frequência/ausência e da prevalência: 
“Na análise quantitativa, o que serve de informação é a  
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frequência com que surgem certas características do con-
teúdo” (BARDIN, 2016, p. 26). 

Este ensaio analisa (também qualitativamente por meio 
da descrição) cinco produtos audiovisuais que trazem a te-
mática da surdez em suas narrativas: o filme longa-metra-
gem “Meu verão na Provença” (Rose Bosch, 2015), o curta-
-metragem “Filme Surdo” (Robinson Cabral, 2013), a série 
“Crisálida” (Sérgio Melo dos Santos, 2019), o reality show 
“Além do Som” (Nyle DiMarco, 2020) e o longa-metragem 
“Paraíso Perdido” (Monique Gardenberg, 2018). Ao final, 
uma proposta de elementos narrativos audiovisuais será 
descrita pensando em elementos que facilitem a acessibili-
dade da comunidade surda a vídeos. 

2 DESENVOLVIMENTO 

Atualmente, os dados da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) apontam que existem mais de 360 milhões de pes-
soas surdas no mundo, sendo que há uma previsão de que 
até 2050, a expectativa desse número aumente para 900 mi-
lhões. Já no Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE), cerca de 10 milhões de pessoas são 
surdas. Destas, um quarto não eram alfabetizadas em lín-
gua portuguesa. Pelo olhar da medicina, pedagogia e filoso-
fia, a surdez é considerada uma patologia. Diferentemente 
do olhar da comunidade surda, que entende a surdez como 
uma característica física. E este ponto merece ser discutido.

A partir da criação da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 
2000, que propõe a acessibilidade das pessoas com deficiên-
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cias e da oficialização da Libras como idioma principal para 
a comunidade surda, com a Lei 10.436 de 24 de abril 2002, 
e, ainda, o Decreto 5.626 de 22, de dezembro de 2005, que 
veio regulamentar as leis citadas anteriores, ocorreu um 
avanço na educação dos surdos, possibilitando a inclusão 
em salas de aulas regulares e o apoio do profissional TILS 
(Tradutor Intérprete de Língua de Sinais). Porém, o Cen-
so da Educação Superior 2018 aponta que no Brasil menos 
5% das Instituições de Ensino Superior possuem o curso 
de Libras, idioma que é parte fundamental das identidades 
surdas. Das 2.536 Instituições de Ensino Superior, apenas 
85 contam com a graduação em Libras. 

A construção de uma identidade acontece por meio do 
histórico e cultura vivenciada de modo particular por cada 
indivíduo. Dessa forma, sendo capaz de criar uma colo-
cação no meio tido como social, como destaca Stuart Hall 
(2003) “(...) justamente por resultar de formações históri-
cas específicas, de histórias e repertórios culturais de enun- 
ciação muito específicos, que ela pode constituir um ‘posi-
cionamento’, ao qual nós podemos chamar provisoriamen-
te de identidade”. Por tanto, quando se fala de identidade 
também se refere ao pertencimento a determinado povo, 
grupo ou comunidade. Neste caso em específico, os sujeitos 
surdos com o seu povo apresentam a identidade surda.

A pesquisadora surda Gladis Perlin (2010) explica em 
sua investigação “As diferentes identidades surdas” que é 
possível perceber as pessoas surdas pelas diferenças que 
estas possuem, apresentando ao todo sete identidades di-
ferentes. Ao contrário do senso comum, a identidade surda 
não é formada por um mesmo grupo de pessoas com esta 
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características, mas por sete grupos diferentes. Sendo eles 
divididos em Identidades Políticas, Identidades Surdas Hí-
bridas, Identidades Surdas Flutuantes, Identidades Surdas 
Embaraçadas, Identidades Surdas de Transição, Identida-
des Surdas de Diáspora e Identidades Intermediárias. Cada 
qual englobando um número de pessoas que interagem en-
tre si por conta das características e cultura em comum. 

Para além das definições de Perlin, é possível compreen-
der que a generalização de pessoas surdas dentro de uma 
mesma identidade é algo que não faz sentido quando se in-
vestiga esta comunidade. A generalização que culmina em 
um estereótipo de comportamento e vida de pessoas sur-
das não cabe na realidade de quem não escuta. Cada pessoa 
é diferente, vive de forma específica a partir da cultura à 
qual é partícipe, da educação que lhe está disponível, de 
tratamentos aos quais foi submetida, entre diversos outros 
componentes. 

Para tentar compreender como pessoas surdas são re-
presentadas em produções audiovisuais atuais, uma leitura 
flutuante foi realizada a partir cinco produtos audiovisuais. 
Foram escolhidos para a análise produtos audiovisuais 
variados, todos possuindo personagens que não ouvem.  
Entre eles estão o filme longa-metragem “Meu verão na 
Provença”; o curta-metragem “Filme Surdo”; a série “Cri-
sálida”; o reality show “Além do Som” e o longa-metragem 
“Paraíso Perdido”. Na tabela a seguir estão apresentadas 
informações como direção e nacionalidade da obra audio-
visual, descritos o argumento (breve resumo da narrativa), 
bem como, personagens que são surdos ou que se comuni-
cam por linguagem de sinais.
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Figura 1: Descrição do corpus

Nome do 
produto 
audiovisual/ 
direção/ 
nacionalidade

Resumo Personagens 
surdos (as)

Filme Surdo 
(2013)

Direção:  
Robinson 
Cabral

Nacionalidade: 
Brasil

Neste curta-metragem o filme 
tenta construir uma experiência 
visual e sonora explorando o 
cotidiano simbólico de uma 
menina de 10 anos e de seu irmão 
adolescente, que são produtores 
audiovisuais surdos. A personagem 
utiliza da Libras como sua língua. 
Além disso, o filme usa de imagens 
que dão a sensação de sons e 
utilizam recursos audíveis também. 

A personagem 
principal é uma 
menina de 10 anos 
surda, a qual não 
é apresentada 
pelo nome. Ela é 
interpretada por 
Tainá da Silva 
Borges, atriz surda 
da mesma idade.

Meu verão 
na Provença 
(2015)

Direção:  
Rose Bosch

Nacionalidade: 
França

Neste longa-metragem, três netos 
que não conhecem o avô materno 
são obrigados a passar férias com 
ele. Um dos personagens, é um 
menino surdo. Sua característica 
não tem importância na narrativa. 
Ele apenas se comunica com 
sinais ou como consegue. É um 
personagem como os outros, não 
sabemos como ficou surdo nem 
em que circunstância porque isso 
não é o foco da história. A surdez 
é apenas uma característica do 
personagem.

Théo, irmão 
caçula surdo. É 
interpretado pelo 
ator Lukas Pélissier, 
atualmente com 15 
anos, que também 
é surdo.

Paraíso 
Perdido (2018)

Direção:  
Monique 
Gardenberg

Nacionalidade: 
Brasil

Neste longa metragem, um policial 
passa a trabalhar em um clube 
noturno, onde descobre que as 
pessoas ali dentro se comunicam 
por meio da Libras. O policial é 
filho de uma mulher surda e, por 
este motivo, também compreende 
a língua de sinais. Não existe um 
enfoque, de fato, na mulher surda. 
No filme existem duas personagens 
que usam a língua de sinais para 
se comunicar e que aprenderam 
a mesma em um programa de 
televisão infantil.

Nádia, mulher 
adulta surda, 
ex-cantora, 
interpretada pela 
atriz Malu Galli.

https://www.google.com/search?q=Monique+Gardenberg&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yCouMq3Ie8Royi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08SxiFfLNz8ssLE1VcE8sSknNS0otSgcA9KkdBVsAAAA
https://www.google.com/search?q=Monique+Gardenberg&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yCouMq3Ie8Royi3w8sc9YSmdSWtOXmNU4-IKzsgvd80rySypFJLgYoOy-KR4uJC08SxiFfLNz8ssLE1VcE8sSknNS0otSgcA9KkdBVsAAAA
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Nome do 
produto 
audiovisual/ 
direção/ 
nacionalidade

Resumo Personagens 
surdos (as)

Crisálida 
(2019)

Direção:  
Sérgio Melo 
dos Santos

Nacionalidade: 
Brasil

Nesta série de ficção dramática, 
jovens surdos da Universidade 
Federal de Santa Catarina 
enfrentam os desafios de viver em 
uma sociedade majoritariamente 
ouvinte. É mostrado o preconceito, 
a desinformação e até mesmo 
tentativas de oralizar um garoto 
surdo por meio de tratamento 
fonoaudiólogo, além de impedi-lo 
de usar sinais para se comunicar. 
Cada episódio traz a história de um 
personagem diferente.

Rubens 
(interpretado 
pelo ator surdo 
Cleiton Ribeiro) 
é o personagem 
principal, filho 
de pais ouvintes 
que insistem que 
o mesmo faça 
uso da língua 
portuguesa falada 
e não da Libras. 
Porém, a série 
conta com diversos 
personagens 
surdos.

Além do Som 
(2020)

Direção:  
Nyle DiMarco

Nacionalidade: 
Estados Unidos

Neste reality show americano, 
estudantes universitários surdos e 
deficientes auditivos da Gallaudet 
University mostram a convivência 
entre si. Apresentam os desafios 
encontrados na sociedade, o 
preconceito entre pessoas surdas 
e como é a vida dentro e fora do 
ambiente acadêmico. Além disso, 
a série aborda diversas temáticas 
envolvendo a cultura surda no qual 
se passa a produção. Um exemplo 
é a rivalidade existente entre os 
surdos que nasceram em famílias 
surdas e os surdos filhos de pais 
ouvintes.

Cheyenna 
Clearbrook, 
universitária surda;

Rodney Burford, 
universitário surdo;

Tessa Lewis, 
universitária surda;

Alexa Paulay-
Simmons, 
universitária surda;

Renate Rose, 
universitária surda;

Daequan Taylor, 
universitário surdo;

Dalton Taylor, 
universitário surdo.

Fonte: Elaboração Própria.
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O intervalo de lançamento das obras analisadas ocupa 
sete anos, tendo produções de 2013, 2015, 1018, 2019 e 2020. 
Além de três obras brasileiras, foram foco da análise uma 
francesa e uma estadunidense que se tinham como caracte-
rística a presença de personagens surdos e da linguagem de 
sinais de cada um dos países.

2.1 Variáveis analisadas

Para análise foram separadas quatro variáveis: o uso de 
Libras; se a surdez aparece como doença ou característi-
ca; relevância dos personagens surdos dentro da trama; a 
utilização de meios de acessibilidade para o público. A se-
guir as variáveis estão descritas com relação à presença e 
frequência dentro de cada um dos audiovisuais que fazem 
parte do corpus.

2.1.1 Uso de libras

Na série Crisálida, o personagem principal, Rubens (in-
terpretado pelo ator surdo Cleiton Ribeiro), é considerado 
pelos pais como menino doente tratado por uma fonoau-
dióloga que o obriga a aprender a oralizar por meio de 
sons. Embora Libras seja uma forma de fala, não é assim 
considerada por alguns personagens, neste caso pai e mãe, 
e a profissional que trata a criança, não lhe apresentando 
outra opção ao garoto. Ele só vai descobrir que existe a 
possibilidade de se comunicar por sinais quando vai a um 
evento em uma universidade. Ao ver várias pessoas surdas 
conversando por Libras, a criança se encanta, é acolhida, e 
o mundo dele se abre.  
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Em Meu verão na Provença, o personagem que não ouve 
nem fala, se comunica perfeitamente com os irmãos e a avó 
por sinais. Como o avô não o conhecia, ele vai aprendendo 
com o menino a falar por meio de língua de sinais france-
sa. A única cena que trata da dificuldade de comunicação, 
mostra o avô fazendo o sinal errado para uma determinada 
expressão e sendo motivo de riso de toda a família. 

Em Paraíso Perdido apenas uma personagem é surda, 
mas não tem papel principal no filme. O uso de Libras é 
feito pela maioria do elenco, desde o filho da mulher surda 
até as duas jovens cantoras no clube noturno. É dessa ma-
neira que eles se comunicam quando estão no palco apre-
sentando seu show e desejam passar uma mensagem para 
alguém da equipe. Durante o filme, as duas cantoras expli-
cam que aprenderam a língua de sinais brasileira por meio 
de um programa de televisão infantil, intitulado “Show 
da Xuxa”. Neste programa, a apresentadora fazia uso da  
Libras, influenciando assim, segundo o filme, diversas 
crianças que a assistiam.

No reality show Além do Som, a maioria dos personagens 
são surdos ou deficientes auditivos. A língua de sinais ame-
ricana é usada quase que integralmente. Durante as entre-
vistas, passeios e encontros os personagens comunicam-se 
por meio da língua de sinais, ainda que alguns deles se-
jam oralizados. Já no Filme Surdo a única personagem a ser 
apresentada é surda e faz uso integral da Libras, sendo essa 
sua língua principal. 



DOCUMENTÁRIO SURDO: ENSAIO SOBRE O AUDIOVISUAL ACESSÍVEL AOS SURDOS

225

2.1.2 Surdez aparece como doença ou característica 
física

Em todos os filmes e séries citados a surdez tende a ser 
tratada como característica física em algum momento da 
narrativa. Em Crisálida, o menino primeiro é tratado como 
doente pelo núcleo familiar e médico, mas com o desenvol-
ver do enredo, a narrativa passa a mostrar a surdez como 
característica do grupo ao qual ele é inserido.

Em Paraíso Perdido, a personagem surda se mantém iso-
lada em casa durante anos porque não tem coragem de sair 
à rua, como se fosse incapaz de retomar a vida (ela perde 
a audição por causa de violência física doméstica sofrida). 
Por isso, é apresentada no início pelo ponto de vista pato-
lógico, mas o filme tenta corrigir isso, quando a coloca em 
um círculo onde há as duas outras personagens que falam 
língua de sinais.

Em Filme Surdo, a personagem é apresentada como uma 
menina feliz, que brinca, e mostra como construir um filme 
surdo. A surdez é apresentada como característica e não 
como doença. Em nenhum momento é apresentado um ou-
vinte e a surdez está apresentada de maneira naturalizada. 

Em Além do Som, a surdez é apresentada como caracte-
rística, tanto que o reality se passa na Gallaudet University, 
uma universidade para alunos surdos. Nela todos os alu-
nos utilizam a língua de sinais americana. Já em Meu verão 
na Provença a surdez também aparece como característica, 
um exemplo disso é que o avô de Théo, neto caçula sur-
do, não questiona em nenhum momento sobre o motivo ou 
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causa da surdez. Pelo contrário, ele busca aprender a língua 
de sinais durante o filme.

2.1.3 Relevância dos personagens surdos dentro da 
trama

Em Meu verão na Provença o personagem surdo está 
entre o arco principal de personagens, porém não é o prin-
cipal. Já no Filme Surdo a personagem principal é uma me-
nina surda tendo quase tempo integral de tela. Na série Cri-
sálida a maior parte dos personagens principais são surdos. 
No reality show Além do Som todos os personagens princi-
pais estão em uma identidade surda. O único produto au-
diovisual que não possui um personagem principal sendo 
surdo é Paraíso Perdido.

2.1.4 Meios de acessibilidade para o público

Na série Crisálida existe um misto entre Libras e a língua 
portuguesa falada. Porém, por ser oferecido em um serviço 
online de exibição, existe a possibilidade de utilizar a legen-
da. Mas nem todas as falas apresentam Libras. 

Em Meu verão na Provença, existe o uso da língua de 
sinais apenas quando estão se comunicando com o menino 
surdo e a legenda também se apresenta de forma opcional.  
Em Paraíso Perdido apresenta a mesma característica. 

No reality show Além do Som, a maioria dos personagens 
são surdos ou deficientes auditivos, então a língua de si-
nais americana é usada quase que integralmente e a legen-
da também é opcional. No Filme Surdo a língua principal é 
a Libras e ela é usada de maneira integral, além disso é feito 
o uso de legendas. 
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2.1.5 Comparando as narrativas

Comparando estes produtos audiovisuais é possível per-
ceber que o reality show Além do Som é o que apresenta 
melhor linguagem adaptada para promover acessibilidade 
para a comunidade surda de seus respectivos países, pois 
apresenta a língua de sinais em todos os momentos de fala, 
além da legendagem. Só o uso da legenda ou da língua de 
sinais não é o suficiente quando se percebe a complexidade 
das identidades surdas e se compreende que nem todos são 
alfabetizados em língua de sinais ou em língua portuguesa 
ou em outra língua.

É importante perceber que a língua de sinais de cada 
país é diferente, assim como a língua falada. Então Além do 
Som não funciona para os surdos brasileiros que não sabem 
a língua portuguesa e apenas sabem a Libras, pois o único 
recurso disponível para estes entenderem é a legendagem, 
percebe-se, portanto, que essas produções focam em seu 
público local, assim como Crisálida. 

Nenhuma das obras analisadas foi construída com pre-
conceitos ou conceitos preconceituosos, embora algumas 
tratem desta temática no sentido de quebrar estereótipos. 
Assim, todas trazem reflexões positivas acerca do assunto, 
que é a surdez e colocam os personagens como pessoas com 
características como outras de outros personagens, numa 
forma de “normalização” da relação de pessoas surdas com 
pessoas não surdas. 
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2.2 O que seria um documentário surdo?

A proposta deste ensaio é trazer uma sugestão de como 
poderia ser pensada uma narrativa voltada a pessoas não 
ouvintes, por meio do gênero audiovisual documentário. 
Compreendendo que “O cinema documentário resulta em 
filmes que trabalham com a reprodução, representação e 
retratação de situações cotidianas” (FRANÇA E NODARI, 
2016, p. 34) trata-se de um produto audiovisual que faz as-
serções e que propõe um tratamento criativo à realidade. 

Embora a palavra documentário lembre do fato de docu-
mentar, não se entende aqui que documentário tem a mes-
ma ética do jornalismo audiovisual, forjada em imagens 
cruas, captadas durantes eventos cotidianos, com pouca 
produção, direção ou manipulação. Ao contrário, entende-
-se que documentário segue o processo criativo que vai da 
ideia, ao roteiro, passando por direção de cenas, de perso-
nagens, montagem e estratégia de lançamento, seguindo o 
processo criativo que pertence ao mundo audiovisual ad-
vindo do cinema. 

A ideia de pensar em criar uma categoria chamada de 
Documentário Surdo surgiu como proposta de um trabalho 
de conclusão de curso de graduação para tentar suprir a 
falta de acesso à informação nos meios audiovisuais para 
não ouvintes. A relevância do tema, já apontada anterior-
mente, e as facilidades de produção audiovisual trazidas 
pelas tecnologias que transformam qualquer smarphone em 
uma boa câmera de vídeo, inspiraram a tentativa de esti-
mular pessoas a produzir filmes pensando na comunidade 
que não ouve.
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A partir disso, este modelo de documentário aqui pro-
posto tem como público principal a comunidade surda, mas 
não exclui os ouvintes. Assim, a ideia é de que o produto 
seja um documentário que se utiliza de meios de acessibili-
dade e retrata o processo construção da identidade surda, 
por meio de personagens surdos que sejam protagonistas 
da comunicação e da realização do audiovisual, quanto 
possível. A intenção é que o filme permita dar visibilidade 
para pessoas surdas, de forma que apresentem os desafios 
que são encontrados por elas, dando-lhe o direito de visibi-
lizar suas próprias vozes, sem que alguém falante fale por 
elas. O protagonismo deve ser de personagens surdos na 
condução da narrativa.

Para ser um documentário surdo, é preciso dar acesso à 
informação por meio da legendagem e da utilização da lín-
gua de sinais do país ou região no qual será exibido. Estes 
dois recursos são fundamentais, uma vez que nem todos os 
surdos são alfabetizados na língua dos ouvintes da sua re-
gião. Outro ponto é que não necessariamente o audiovisual 
precisa ter som, já que é focado na comunidade surda. 

Como exemplo desta proposta, fruto do trabalho de con-
clusão de curso, foi lançado em dezembro de 2020 o vídeo 
de curta-metragem intitulado “Documentário Surdo”, que 
foca em proporcionar uma imersão e maior experiência 
também ao ouvinte ao não se utilizar de nenhum som. Mas 
é preciso entender que documentário surdo é diferente de 
documentário mudo. Documentário mudo é aquele com 
ausência de áudio, já o documentário surdo pode apresen-
tar ausência de áudio, mas possui uma linguagem adapta-
da para a população surda. 
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Neste curta-metragem, os personagens são a artista sur-
da Rafaela Hoebel e o bancário surdo, Luciano Canesso que 
é diretor regional da Federação Nacional de Educação e In-
tegração dos Surdos do Paraná. Por meio de Libras, os dois 
contam quem são e como se relacionam com a profissão e 
com situações cotidianas. Um dos pontos fortes na narra-
tiva, é quando falam sobre como o isolamento provocado 
pela Covid-19 dificulta a comunicação de pessoas surdas 
com ouvintes por conta das máscaras faciais, que impedem 
a leitura labial, recurso usado quando vão ao supermerca-
do, por exemplo. Este é um dos desafios sociais apresenta-
dos pelos personagens que, de maneira crítica, apresentam 
falhas no audiovisual brasileiro que poderiam tornar con-
teúdos acessíveis.

Este documentário experimental provou ser possível 
criar um audiovisual focado na comunidade surda e tendo 
toda a sua linguagem construída em Libras, mas para isso 
necessitou de um trabalho de pesquisa bastante complexo 
e com a presença de pessoas surdas na equipe de produção. 
Além de tradutores de Libras, o editor também era um pro-
fissional surdo que legendou em Língua Portuguesa tudo o 
que foi dito em Libras. O documentário pode ser assistido 
neste link: https://youtu.be/crIvt7cn4hA.

A proposta aqui foi de produzir um documentário sur-
do, porém, as mesmas característica podem ser utilizadas 
para a produção de outros produtos audiovisuais que se-
jam voltados às pessoas que não ouvem. Tanto permitir que 
mais personagens surdos sejam apresentados e represen-
tados pelo audiovisual, quanto utilizar-se de tradução em 



DOCUMENTÁRIO SURDO: ENSAIO SOBRE O AUDIOVISUAL ACESSÍVEL AOS SURDOS

231

linguagem de sinais seria um grande avanço para a acessi-
bilidade e inclusão desta comunidade. 

3 CONCLUSÃO

Ao pesquisar e analisar a história da comunidade sur-
da no mundo, nota-se que ainda existe um abismo social 
construído pelo preconceito e julgamento de uma socie-
dade majoritariamente ouvinte. Ainda que o caminho per- 
corrido também esteja acompanhado de conquistas, os de-
safios continuam limitando pessoas surdas a realizarem 
diversas atividades. Por este motivo, encontra-se a neces-
sidade de pensar em formas de tornar conteúdos acessí-
veis para essa população. 

De acordo com a Lei nº 10.436, a Língua Brasileira de Si-
nais deve ser inserida como disciplina obrigatória nos cursos 
de formação de professores e as instituições federais de ensi-
no devem garantir, obrigatoriamente, aos surdos esse aces-
so à educação nos processos seletivos, nas atividades e nos 
conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis da 
educação, desde o ensino infantil até superior. O descumpri-
mento da lei acarreta em graves consequências, impossibili-
tando a formação profissional de pessoas surdas na socieda-
de. E nos veículos de comunicação não é diferente.

É preciso que jornalistas e produtores audiovisuais com-
preendam que nomear a surdez como patologia é errado 
pelo olhar dos surdos, que compreendem a surdez como 
uma característica e não uma doença. É necessário criar 
mais espaços para que pessoas surdas possam ocupar cada 
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vez mais espaços e sejam apresentadas em produtos audio-
visuais de maneira não estereotipadas como pessoas sofre-
doras que sonham um dia poder ouvir. Os cinco audiovi-
suais analisados são bons exemplos de como isso pode ser 
feito e merecem ser usados como inspiração.

Perceber que há filmes, documentários e séries que tra-
zem personagens surdos, mas que não focam na surdez 
como doença pode ser um indício de que esta concepção 
está mudando e de que há cuidado na construção de rotei-
ros para desmistificar a patologização desta característica. 
Identificar séries audiovisuais voltadas à comunidade sur-
da, ao público surdo, nas quais quase não há a presença de 
ouvintes também pode ser um indício de um novo olhar 
para estas pessoas. Porém, ainda há muito o que se fazer, 
principalmente na televisão aberta e nos telejornais que não 
observam a necessidade de acessibilidade e deixam milha-
res de pessoas à margem da informação. Alguns exemplos 
de produtos jornalísticos que seguem em uma direção po-
sitiva são o Roda Viva, que possui um intérprete de Libras, 
e a programação da TV Brasil que busca oferecer um con-
teúdo acessível.

A proposta aqui apresentada para a produção de um do-
cumentário surdo vem como mais uma tentativa de expe-
rimentar linguagens audiovisuais inclusivas e acessíveis e 
pode servir para inspirar novos e outros projetos que deem 
visibilidade a pessoas que não ouvem. Buscar oferecer mais 
ferramentas e meios de acessibilidade na comunicação deve 
ser o dever de cada pessoa ouvinte que passe a entender a 
presença de não ouvintes na sociedade. Ao trazer o prota-
gonismo para pessoas surdas, além de lhes dar possibilida-



DOCUMENTÁRIO SURDO: ENSAIO SOBRE O AUDIOVISUAL ACESSÍVEL AOS SURDOS

233

de de visibilizar suas vozes, busca-se reduzir o preconceito 
e o estereótipo existente na sociedade.
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NARRATIVAS DE FATOS E FICÇÃO.



NARRATIVA, SEMIÓTICA  
E ESTÉTICA DA HIPERVENÇÃO:  

ANÁLISE DA PUBLICIDADE DA SKOL 

Thiago Garcia Martins1

1 INTRODUÇÃO

As organizações têm utilizado de narrativas a fim de 
construir significados para as suas marcas. Os profissio-
nais de marketing utilizam-se de diversos contatos midiá-
ticos para que as marcas forneçam experiências para o seu 
público consumidor, como uma narrativa transmidiática 
(JENKINS, 2009). Segundo Scolari (2015), as marcas dis-
tribuem seus conteúdos em várias mídias e, por meio da 
semiótica, podemos estudar de modo sistemático os instru-
mentos produtores de sentido em relação ao uso de tais mí-
dias. Para o autor, quando um produto se insere no enredo, 

1 Doutorando em Comunicação e Linguagens (UTP), Professor Adjunto 
na UNIPAR, tmartinspropaganda@gmail.com. 
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é introduzida uma mutação no cenário: as marcas passam 
da ficção para se tornarem referência, o que o pesquisador 
chama de ‘grife’, isto é, “a marca é um dispositivo que pode 
produzir um discurso, atribuir significados e conversar 
com uma audiência. A grife expressa os valores e é apresen-
tada como um contrato entre consumidores e a empresa”  
(SCOLARI, 2015, p. 16).

Atualmente é possível observar como algumas marcas 
têm alterado seus discursos argumentativos nos filmes pu-
blicitários. Um dos exemplos brasileiros mais estudados é 
da marca Skol que desenvolve campanhas que estão rela-
cionadas ao politicamente correto2 (HALL, 1994). Segun-
do um estudo realizado pela Croma Marketing Solutions 
(2017), esta marca de cerveja foi destacada com uma das 
que possuem ações que se preocupam, promovem e/ou de-
fendem assuntos ligados à longevidade, à diversidade de 
orientação sexual, gênero, raça e pessoas com deficiência 
(um parâmetro avaliativo que o estudo intitula de Oldiver-
sity). Desta forma, é possível concluir que esta empresa tem 
tido sucesso na construção semiótica da marca, mesmo por 
se tratar de temas que podem gerar polêmicas.

O presente capítulo aponta reflexões de apenas um dos 
vídeos que irão compor uma análise mais abrangente de 
filmes publicitários da marca Skol. A publicidade intitula-
da Delegação Skol #Rio2016, de 2016, é analisada partir dos 
conceitos da semiótica peirceana (PEIRCE, CP 5.484) e da 

2 O termo ‘politicamente correto’ (PC) está relacionado à discussão crí-
tica de tópicos que eram considerados não políticos (gênero, família, 
casamento e sexualidade) e passaram a adquirir um estatuto público 
(HALL, 1994).
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estética da hipervensão (ARAUJO, 2007), proponho uma re-
flexão sobre a mensagem publicitária que o filme constrói 
como argumento persuasivo.

2 DELEGAÇÃO SÍGNICA 

No ano de 2016, a cidade do Rio de Janeiro sediou as 
Olimpíadas, que é considerada o maior evento esportivo 
do mundo. A Ambev, uma das patrocinadoras, elege a Skol 
como a marca apoiadora oficial dos Jogos Olímpicos. Desta 
forma, em maio lança a sua campanha como a cerveja ofi-
cial do evento com o filme “Atletas da curtição”, com ver-
sões de trinta e sessenta segundos, onde personagens simu-
lam movimentos de boxe, salto ornamental e corrida com 
obstáculos dentro de uma grande festa ao som da música 
do filme Carruagens de Fogo, porém remixada pela dupla 
de DJs Tropkillaz (ALVARENGA, 2016). Segundo Cristiano 
Mezzaroba (et al. 2016), o filme remete a recordes a serem 
quebrados, já que na festa toca a música que regularmente 
é executada nos momentos das premiações de eventos es-
portivos e os consumidores são convocados a se juntarem 
à delegação Skol.

Segundo Bruna Buás, gerente de marketing, o brasileiro 
quer participar do evento, mas não sabe direito como, então 
a campanha não tem o foco em atletas ou modalidades es-
portivas, mas mostrar pessoas comuns que estão abertos às 
novas experiências, os “atletas da curtição” (ALVARENGA, 
2016). A campanha é desenvolvida pela agência F/Nazca 
Saatchi & Saatchi e, em agosto, lança mais um filme da cam-
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panha intitulado “Delegação Skol #Rio2016” onde simula 
uma abertura dos Jogos Olímpicos. 

Há tempos a publicidade se utiliza da linguagem audio-
visual na construção de significados para marcas. As cam-
panhas criam narrativas para as marcas que pretendem 
ativar sensações criar “um apelo influente no estado emo-
cional do seu público. Ao criar suas narrativas as marcas 
podem ativar sensações e produzir um apelo emocional” 
(TAVARES; MARTINS, 2020, p. 211). No vídeo publicitário 
é construído por meio da inserção signos ou quais, são “ple-
nos, formados com vistas a uma melhor leitura dos pontos e 
a mensagem publicitária é franca, ou pelo menos, enfática”.  
(BARTHES, 1984, p. 28). A linguagem audiovisual usa de 
elementos que auxiliam na criação de uma mimese, neste 
caso os publicitários contam histórias com foco na venda 
do produto ou do posicionamento de mercado.

Peirce (CP 5.484) estabelece que o processo de signifi- 
cação, ou seja, a produção de significados, é feita por meio 
da semiose: “[...] uma ação ou influência que é, ou envolve, 
uma cooperação de três sujeitos, como um signo, seu obje-
to e seu interpretante, esta influência tri-relativa não sen-
do de forma alguma solucionável em ações entre pares.” 
(PEIRCE, CP 5.484). Desta maneira, há sempre uma ação ló-
gica que envolve uma cooperação triádica entre o signo ou 
representamen, seu objeto (dinâmico) e seu interpretante.

A semiótica de Peirce se estabelece por meio deste cir-
cuito triádico; a experiência humana se dá por intermédio 
desse fenômeno baseado em três elementos formais e uni-
versais. A classificação dos signos depende da compreen-
são das categorias com as que Peirce analisa toda a expe-
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riência, e por tal motivo, servem também para classificar e 
analisar as habilidades humanas. Sendo a Primeiridade a 
que corresponde à possibilidade qualitativa absoluta, isto 
é, sem considerar sua materialidade, ao fenômeno aleató-
rio, ao acaso, à absoluta liberdade e à originalidade. A ca-
tegoria da Secundidade tem a ver com a dependência, com 
todo fenômeno baseado na dualidade e na oposição, por 
exemplo, o processo físico de ação e reação. Finalmente, a 
mais complexa categoria é a da Terceiridade, que tem a ver 
com a generalidade de pensamento, a continuidade da me-
diação, a aprendizagem e a inteligência. O signo, como o 
foco central da semiótica peirceana, é “um primeiro (algo 
que se apresenta à mente), ligando um segundo (aquilo 
que o signo indica, se refere ou representa) a um terceiro (o 
efeito que o signo irá provocar em um possível intérprete)” 
(SANTAELLA, 2005, p. 7).

A partir da semiótica peirceana farei uma análise do ví-
deo Delegação Skol a fim de estudar a construção da men-
sagem audiovisual e, então, fazer uma reflexão sobre a 
mensagem publicitária que a marca propõe para os con-
sumidores.

3 MISCELÂNDIA DA SKOL 

Segundo Rodrigo Oliva (2017), linguagem audiovisual 
pode utilizar de associações intertextuais na construção es-
tética da narrativa, isto é, o produtor mescla um variado re-
ferencial de imagens do repertório do público a fim de criar 
relações específicas. É o caso da peça da Skol que se utiliza 
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da música do filme Carruagens de Fogo (Chariots of Fire), 
mas em uma edição remasterizada e remixada. Pelo aspec-
to icônico, o vídeo inicia com a imagem de um capacete 
de astronauta que reflete várias luzes e dá a impressão que 
está encarando o intérprete. Revela-se, então, que se trata 
de um homem de Jetpack sobrevoando um estádio cheio de 
pessoas, ele se aproxima de um telão e o aperta como se 
fosse um botão. Assim que pressionado, a tela brilha uma 
cor amarela e vermelha. 

Em uma nova cena, na perspectiva qualitativa-icônica, o 
homem se afasta da tela que está cercada de fogos de artifi-
cio e confetes, nela podemos observar que a palavra “On” 
se forma, há uma referência indicial com a empresa pois 
que a letra “O” é o círculo da marca Skol. Sob o ponto de 
vista convencional-simbólico, a melodia é um símbolo que 
faz referência aos jogos esportivos, todavia, a peça apresen-
ta uma versão renovada com batidas de música eletrônica, 
um signo indicial de que há uma modernização. Este ar-
gumento é reforçado em toda primeira parte, pois traz um 
personagem tecnológico que, ao clicar no botão que repre-
senta a marca, a cena muda para um grupo de jovens que 
quebram uma bandeira e adentram o estágio. Pela música 
e atmosfera da publicidade podemos observar que a marca 
recria o que seria a abertura de um grande evento, neste 
caso os Jogos Olímpicos. 

Percebe-se a utilização da estética de hipervenção (ARAU-
JO, 2007) pelos publicitários, pois, além da intertextualida-
de relacionada ao evento esportivo, há a utilização de re-
cursos digitais na criação de um efeito de hiper-realidade. 
Segundo Denize Araújo:
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O termo “hipervenção” é uma combinação 
de “hiper”, no sentido de hiperreal, virtual, 
e “venção”, como em “invenção” e “inter- 
venção”. O sentido da virtualidade aqui não 
é necessariamente baudrillardiano em sua 
conotação negativa, e sim referente a um 
tempo pós-cartesiano, um tempo linear con-
tínuo que tem pouco a ver com a cronologia e 
muito com a história, se o desvinculamos do 
tempo fixo dos eventos e associamos à me-
mória coletiva. (ARAUJO, 2007, p. 10).

A pesquisadora, ao analisar a utilização de formas vir-
tuais em alguns comerciais das marcas Suflair e Avon, des-
creve como recursos virtuais são usados para criar uma  
hiper-realidade, isto é, a imagem se torna mais real do 
que a própria realidade, sendo que “o objetivo da escolha 
das formas fractais é despertar o imaginário e provocar  
percepções” (ARAUJO, 2007, p. 56). No caso da Skol, a mar-
ca se utiliza da linguagem híbrida para criar uma estética 
arrojada por meio de um cenário futurista dentro de um 
estádio (FIGURA 1).

Figura 1: Cena do comercial

Fonte: SKOL, 2016.
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A marca traz a sua história em um contexto de vanguar-
da apresentando também personagens que não têm fisio-
nomia de atletas clássicos – como jogadores de futebol, de 
basquete, nadadores, atletismo, entre outros -, mas de pes-
soas com roupas de festa, alguns tatuados, segurando uma 
garrafa de cerveja na mão. Duas bailarinas dançam olhando 
para a tela e, em seguida, a imagem mostra a multidão que 
adentra o estádio. Estes “atletas” entram gritando, no meio 
da multidão, uma mulher corre e, com um giro, lança um 
disco. Uma pequena parcela dos personagens são atletas, o 
restante apenas grita com animação. Os perfis destes per-
sonagens representam, indicialmente, a diversidade, sendo 
que a maioria está relacionado simbolicamente à diferentes 
grupos sociais marginalizados. 

Em determinado momento, quando o disco é lança-
do pela atleta cai nas mãos de um DJ negro que o coloca 
em seu equipamento de som e dá uma nova batida para a 
música. Vale a pena destacar que o disco tem estampado o 
slogan da Skol reluzente. Segundo Andrea Semprini (2010), 
ao colocar a marca no interior de um mundo imaginário, 
o produto adquire um novo caráter que não surge mais 
nos desempenhos e das funções dos produtos, mas sim da 
experiência que ele torna possível e do imaginário que se 
apresenta. De certa forma, a marca fornece um contexto do-
tado de sentido ligados à diversão e renovação.

Com uma nova batida da música, dançarinos de Hip Hop 
se destacam na multidão e surge a imagem de uma garrafa 
de Skol sendo aberta. As imagens que seguem fazem uma 
grande mistura na multidão: ciclistas com suas bicicletas 
revestidas de brilho fazem manobras; cantoras com cabelo 
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Black Power cantam; um homem acima do peso e de origem 
asiática, com muitas tatuagens, encara a câmera de dentro 
de um carro que pula com a música; um homem desliza de 
skate segurando o carro (FIGURA 2). Percebemos que há 
uma inspiração na cultura hip hop, mas também do heavy 
metal já que, no meio da multidão, destaca-se um roqueiro, 
de cabelo liso e comprido, que toca sua guitarra em cima 
de uma carruagem puxada por uma motocicleta. A cena 
mostra dançarinos com suas cabeças cobertas com globos 
de luz. Percebemos que, além de inserir os seus produtos na 
narrativa audiovisual, a marca expressa seu argumento de 
diversão já que o botão On dá início ao desfile, mas também 
o DJ a usa dando um novo ritmo que embala a festa.

Figura 2: Diversidade dos personagens

Fonte: SKOL, 2016.

Em um novo momento, a multidão ovaciona Pabblo Vit-
tar, que está de braços abertos segurando um tecido de cor 
rosa e se encontra em cima de uma grande lata de Skol. 
O famoso artista transformista se encontra em um pedes-
tal, é um signo indicial de que está um patamar a cima de 
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todos os outros que ali se encontram (FIGURA 3). Após, 
toda a multidão, ainda em festa, se retira do estádio e a voz 
masculina de um locutor diz: “Delegação Skol. Bem-vindos 
atletas da curtição”, a música se encerra.

Figura 3: Pabblo Vittar no pedestal da Skol

Fonte: SKOL, 2016

Segundo Pablo Moreno Viana (2017), o vídeo destaca al-
guns atletas e, principalmente, perfis estereotipados e víti-
mas de preconceito, desde ciclistas cuja modalidade não é 
considerada como esporte para alguns, até a Drag Queen, 
que são vítimas de preconceito, pelo estilo ou orientação 
sexual. Pelo vídeo, a Skol ilustra que a delegação da diver-
sidade é divertida e podem desfilar em uma unidade pe-
rante toda uma multidão que se encontra no estádio, isto 
é, apesar das diferenças a delegação Skol as une e “acon-
tece por conta de seu discurso, manifestado no nível do 
signo, corporificado no produto nas mãos dessas pessoas, 
produzindo os interpretantes do posicionamento da Skol”  
(VIANA, 2017, p. 285).

Duas cenas chamam a atenção ao final do comercial. A 
primeira, o homem com seu jato plaina no ar ao lado dos 
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caracteres “Delegação Skol”, abaixo há uma faixa azul com 
a escrita branca “Se beber, não dirija” que o locutor excla-
ma. Esta imagem é interessante pois contrasta com o que 
acaba de se passar: pessoas bebendo ao lado de outras que 
estavam dirigindo. Esta nota é obrigatória em anúncios de 
bebidas alcoólicas, mas a cena cria um sentido diferente, 
pois toda a festa acaba, não há multidão, apenas um ho-
mem e não há música, apenas o silêncio, isto é, uma das 
interpretações possíveis é de que “sem Skol na mão, não há 
diversão e nem união”.

Figura 4: A outra delegação

Fonte: SKOL, 2016.

A outra cena, o narrador anuncia em inglês “And now, 
Uzbekistan” e uma delegação uniformizada de vermelho e 
branco entram calmamente girando uma bandeira verme-
lha, que não faz nenhuma referência ao país em questão. 
Esta delegação é colocada para contrastar com a da Skol 
que passou, a qual nem uniforme padrão tinha e mostra-
va uma grande diversidade de raças e culturas. Esta última 
comissão é de pessoas quietas, organizadas e “chatas”, não 
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recebendo aplausos do público do estádio (FIGURA 4). O 
comercial fecha com uma tela branca, a frase “Apoiador ofi-
cial” e a marca da Skol e dos Jogos Olímpicos de 2016, no 
Rio de Janeiro.

Sob o aspecto icônico, a narrativa se passa em um even-
to esportivo onde uma delegação de pessoas de diferentes 
etnias, estilos e culturas desfilam ao lado de alguns atletas, 
uma grande comemoração tendo a Skol como apoiadora. 
Pelo viés indicial, a marca propõe uma modernização, onde 
a diversidade une as pessoas por meio da diversão, isto é, 
todos querem curtir e a Skol é quem propicia isto. O con-
vencional-simbólico está relacionado com os Jogos Olím-
picos, evento que reúne os melhores atletas globais, mas 
neste caso são pessoas ordinárias, que se destacam pelos 
estilos discrepantes ligados às minorias, que comumente 
são discriminadas.

3 CONCLUSÃO

Para Viana (2017), o filme é um bom exemplo de como a 
marca trabalha seu novo posicionamento, já que nas cam-
panhas anteriores eram protagonizados por homens, neste 
existe a diversidade dos personagens. Desta forma, a mar-
ca se projeta para que o consumidor se sinta representado, 
mas todos com o produto nas mãos. Realmente, há uma 
mudança na narrativa publicitária da Skol em relação aos 
outros anos, porém, ao meu ver, ela lança o seu produto 
para discussões sociais na sociedade, isto é, um esforço 
para ser politicamente correta.
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É importante frisar que se trata de produtos alcoólicos 
que não tem relação com esporte. Algo que já havia ocor-
rido anteriormente quando a empresa lança a Skol Ultra 
como “a cerveja oficial dos atletas não oficiais” e, após 
vários consumidores reclamarem da associação entre es-
porte e bebida, teve a campanha advertida pelo Conar - 
Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária  
(ALVARENGA, 2016). É fato que a Skol utiliza do maior 
evento esportivo do planeta para divulgar seus produtos, 
porém o foco está na diversidade de pessoas ordinárias, 
que bebem cerveja, pois atletas profissionais dificilmente 
são um público-alvo para este tipo de produto. 

Para Mezzaroba (et al., 2016), várias marcas têm explora-
do mercadologicamente o megaevento com estratégias de 
marketing. Vai além do que bens de consumo que são ofe-
recidos com as representações do esporte, são “represen-
tações e valores de uma certa cultura de sobrevalorização 
imagética, de provocação dos sentidos em relação a uma 
performance, que é esportiva” (MEZZABORA, 2016, p. 18). 
O argumento publicitário presente no filme analisado trata 
de que a Skol está com as pessoas divertidas, estilosas e to-
lerantes com as diferentes culturas, raças, gêneros e orien-
tação sexual, e que as pessoas que são organizadas e com-
portadas são tediosas. Mas misturar esporte com bebidas 
alcoólicas não é politicamente correto.
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SÉRIE “SOB PRESSÃO”:  
A REALIDADE INSERIDA NA FICÇÃO

Vivian Kellen Soares Souza Dias1

Franco Dani Araújo e Pinto2

1 INTRODUÇÃO

Propor pesquisas sobre teledramaturgia é sempre um 
grande desafio e ao mesmo tempo fascinante, pois nos per-
mite transitar pelo mundo da televisão, um dos principais 
meios de comunicação de massa, afim de compreender 
como são concebidas suas produções na área do entreteni-
mento e o impacto dessas produções. Ao longo dos anos, as 
telenovelas e as séries, só para citar alguns exemplos, têm 
cada vez mais ocupado lugar de destaque na rotina diá-

1 Jornalista, bacharela em Comunicação Social pela Universidade Vale 
do Rio Doce (Univale), viviankellen005@hotmail.com.

2 Jornalista e publicitário, professor dos cursos de Jornalismo, Publici-
dade e Propaganda, e Design Gráfico na Universidade Vale do Rio Doce 
(Univale), francodrd@hotmail.com. 
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ria dos telespectadores porque abordam temas que mexem 
com o imaginário e a emoção dessas pessoas, como amor, 
família, traição, sofrimento, doença, solidariedade, intole-
rância e tantos outros, o chamado “merchandising social”.

E esse é um aspecto importante da teledramaturgia: 
muitas vezes as histórias contadas na TV se identificam 
com as nossas próprias histórias. É a ficção imitando a rea-
lidade. Ou seria o contrário? Não seríamos nós que estamos 
diariamente reproduzindo comportamentos veiculados na 
mídia? Será que as produções que se propõem a retratar a 
vida como ela é, conseguem cumprir seu papel? A realida-
de é exatamente como vemos na tela? Essas são algumas 
questões que nos propusemos a responder neste trabalho, 
cujo objetivo é investigar o papel da mídia na representação 
da realidade, a partir da análise do primeiro episódio da 
primeira temporada da série “Sob Pressão”, da Rede Glo-
bo, que retrata o caos na saúde pública do Rio de Janeiro, 
tendo como protagonistas médicos que trabalham nos hos-
pitais públicos do Estado.

A primeira temporada teve nove capítulos e foi ao ar de 
julho a setembro de 2017, conforme detalharemos na se-
quência do trabalho. Para se alcançar os objetivos desta pes-
quisa, fez-se necessário recorrer a um aporte teórico sobre a 
história da televisão no Brasil, ficção televisiva, história das 
séries brasileiras, merchandising social na dramaturgia,  
ficção e realidade, e uma análise sobre o caos na saúde pú-
blica do Rio de Janeiro a partir de reportagens de veículos 
de comunicação de circulação nacional. Depois de definida, 
a metodologia possibilitou uma análise de conteúdo, sob a 
perspectiva teórica de Bardin (2011), comparativa entre o 
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episódio analisado – o 1º da primeira temporada, que foi ao 
ar no dia 27 de julho – e a realidade vivida pelos médicos 
que trabalham na rede pública de saúde do Rio de Janeiro, 
pautada pela mídia nacional.

2 A SÉRIE “SOB PRESSÃO”

Sob Pressão é uma série da Rede Globo que estreou no 
dia 27 de julho de 2017. De acordo com informações do 
portal de entretenimento da Globo, Gshow,3 coprodução 
da Globo com a Conspiração Filmes, a obra retrata os dra-
mas e os dilemas da equipe de emergência de um hospital 
público. Sob Pressão fala sobre a relação improvável entre 
dois médicos de uma equipe que supera todos os limites 
para manter os pacientes vivos em um hospital onde tudo 
falta. Os protagonistas são o cético Dr. Evandro (ator Julio 
Andrade), cirurgião-chefe da equipe médica de um hospi-
tal público. Do outro, a religiosa e eficiente Dra. Carolina 
(atriz Marjorie Estiano), cirurgiã vascular que busca na fé o 
antídoto contra toda miséria que enfrenta no dia a dia.

Parceiros de trabalho, os dois têm em comum o desejo de 
salvar vidas. E precisam encontrar o equilíbrio entre as di-
ficuldades do ofício e os conflitos íntimos para enfrentar a 
rotina no ambiente sob pressão e extremamente caótico de 
uma emergência no subúrbio do Rio de Janeiro. Em meio a 
casos complexos, desafios pesados e dilemas éticos, Evan-
dro e Carolina se aproximam. Além deles, a equipe médi-
3 Informações disponíveis em: https://gshow.globo.com/tv/noticia/sob- 

pressao-entenda-a-trama-da-serie-medica-genuinamente-brasileira.
ghtml.
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ca que protagoniza a trama é formada pelos personagens 
Samuel (Stepan Necerssian), o diretor do hospital; Décio 
(Bruno Garcia), o clínico geral; Rafael (Tatsu Carvalho), o 
neurocirurgião; Amir (Orã Figueiredo), o anestesista; Char-
les (Pablo Sanábio), o residente; Jaqueline (Heloisa Jorge), 
enfermeira; e Kelly (Talita Castro), técnica de enfermagem.

Com direção geral de Andrucha Waddington e direção 
de Mini Kerti, a série é fruto do longa-metragem também 
de Andrucha Waddington, de mesmo nome, e é uma co-
produção da Globo com a Conspiração Filmes. Criada por 
Luiz Noronha, Claudio Torres e Renato Fagundes a partir 
de uma ideia original de Mini Kerti, livremente inspirada 
no livro “Sob Pressão – A rotina de guerra de um médico 
brasileiro”. Jorge Furtado assina a redação final e escreve 
os episódios com Lucas Paraizo, Antonio Prata e Márcio 
Alemão. A primeira temporada, cujo último episódio foi ao 
ar no dia 19 de setembro, teve nove episódios. Devido ao 
sucesso da série, a Globo anunciou a segunda temporada, 
com 12 episódios. Informações sobre a primeira temporada 
estão disponíveis no portal Gshow,4 e os episódios comple-
tos podem ser acessados no portal Globo Play,5 também do 
grupo Globo, mas apenas para assinantes.

3 METODOLOGIA

Para se chegar aos resultados desta pesquisa, optou-se 
pela utilização da Análise de Conteúdo (AC) na perspectiva 

4 Disponível em: http://gshow.globo.com/series/sob-pressao.

5 Disponível em: https://globoplay.globo.com/sob-pressao/p/10189.
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teórica de Bardin (2011), por meio da qual fizemos apenas 
um aporte qualitativo, relacionando elementos do corpus 
teórico consultado (como ficção televisiva, história das sé-
ries brasileiras, merchandising social na dramaturgia, ficção  
e realidade) com observações pontuais do episódio da sé-
rie. O objetivo é, por meio de uma observação analítica, 
identificar no primeiro capítulo da primeira temporada se 
(e como) essa produção teledramatúrgica retrata a realida-
de da saúde pública no Estado do Rio de Janeiro a partir de 
situações que ocorrem dentro de um determinado hospital. 
Com relação à escolha da Análise de Conteúdo, segundo 
Priest (2011), essa ferramenta metodológica propõe trans-
cender o significado aparente das mensagens, resgatando a 
subjetividade contida nelas. A autora vê essa metodologia 
como uma ferramenta-chave dos processos de pesquisa na 
área midiática.

Quanto à sua natureza, a pesquisa é básica e descritiva. 
Também é bibliográfica e documental (FONSECA, 2002,  
p. 32). Definida a aplicação metodológica e o objeto de pes-
quisa, é importante esclarecer que a análise do episódio – a 
qual nos permitirá alcançar o objetivo deste estudo – será 
feita a partir de uma observação de elementos e situações 
presentes no episódio que sejam semelhantes à realidade 
vivida pelos médicos da rede pública do Rio de Janeiro. 
Como parâmetro dessa realidade, recorreremos a algumas 
reportagens veiculadas na mídia em 2017, mesmo ano da 
primeira temporada. 
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4 BREVE HISTÓRICO DA TV NO BRASIL

Paternostro (1999) relata que em 1950, Assis Chateau-
briand, dono do Diário da Noite, Diário de São Paulo, re-
vista O Cruzeiro e emissoras de rádio, principais meios 
de comunicação do país, observou que o rádio se tornou 
um grande sucesso. Com essa perspectiva, trouxe técnicos 
norte-americanos para instaurar a televisão no Brasil. Em 
18 de setembro de 1950, foi a estreia da primeira televisão 
no Brasil. “Até o final da década de 1950, funcionavam as 
TVs Tupi, Record (1953) e Paulista (1952) em São Paulo; 
Tupi, Rio (1955) e Excelsior (1959) no Rio de Janeiro; Ita-
colomi (1956) em Belo Horizonte” (PATERNOSTRO, 1999, 
p. 29). Em 1960, atraindo cada vez mais telespectadores, a 
televisão se estabelece no Brasil. Ela se tornou um meio de 
comunicação de massa, e assim um recinto para a venda 
de produtos. 

Em 1951, surgiu “Sua vida me pertence”, primeira no-
vela da TV brasileira, ainda exibida ao vivo. Ela foi escrita 
e interpretada por Walter Forster. Exibida duas vezes na 
semana, com capítulos de 15 minutos. No Rio de Janeiro, 
em 1965, Roberto Marinho funda a TV Globo, que viria a 
ser uma das maiores emissoras do mundo. Com a moder-
nização, veio a inovação. Em 1972, surgiu a TV a cores. A 
primeira transmissão foi pela TV Difusora, de Porto Alegre 
(RS). No ano de 1973 foi ao ar O bem amado, primeira nove-
la exibida a cores, escrita por Dias Gomes e produzida pela 
TV Globo. Depois de conhecer um pouco sobre a história 
da TV no Brasil, a partir do próximo tópico vamos tratar da 
ficção televisiva, e como ela associa o real e a ficção na TV. 
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5 FICÇÃO TELEVISIVA

A realidade particulariza por configurar-se como algo 
real, que não é imaginário. Quando se fala em ficção televi-
siva, o real é pertinente a assuntos históricos, sociais e que 
também estão sendo discutidos na mídia. A ficção caracte- 
riza-se como algo que imita a realidade. Ao fazermos a de-
finição de ficção televisiva, é natural associamos as teleno-
velas, seriados e séries, já que em alguns casos, elas são as 
representações da realidade vivida pela sociedade. 

Os recursos visuais e sonoros, fazem parte da ficção te-
levisiva, com o trabalho dos atores que interpretam os per-
sonagens com o objetivo de contar histórias e representar 
temas sociais importantes para a sociedade. Sodré (2001) 
explica que a TV simula o real, “Em sua tentativa de di-
zer o real, a televisão na verdade constrói uma realidade 
(aquela gerada pelo código de médium) na forma de um 
sistema de representações sociais” (SODRÉ, 2001, p. 76). 
Essa construção da realidade propõe-se a representação de 
acontecimentos sociais, que são apresentados em um con-
junto de práticas. Uma forma de comunicação entre a mídia 
e o público, através de conceitos, que são veiculados na TV, 
capazes de formar opiniões, comportamentos. 

Ainda segundo o autor, a televisão, por meio da comu-
nicação, consegue associar o fictício com o real. “A teleno-
vela brasileira é um dos melhores exemplos desse drama 
especificamente televisivo, em que se percebe o imaginário 
comandado pelo princípio de realidade ou pelo real histó-
rico” (SODRÉ, 2001, p. 79).
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Pallottine (2012) destaca que dentro da dramaturgia, o 
gênero unitário e o não-unitários, que são as séries, seriados 
e as telenovelas, são os principais tipos de ficção televisiva. 
De acordo com a autora, o unitário se trata de uma obra que 
vai ao ar de uma só vez, revelando o começo, meio e fim, e 
tem cerca de uma hora. Já os não-unitários, como a série, é 
um gênero semelhante as novelas brasileiras. No entanto, 
são mais curtos, geralmente têm entre cinco a 20 capítulos, 
e não estão sujeitos a mudanças no enredo, pois o texto é en-
cerrado assim que as gravações começam a ser feitas. Ainda 
de acordo com a autora, os seriados são obras de ficção para 
a TV, idealizada em episódios individualistas, ou seja, não 
estão ligados uns aos outros, mas os episódios têm relação 
com seriado como um todo. Diferentemente das séries, que 
tem uma sequência obrigatória.

Para Pallottine (2012), as novelas são histórias contadas 
através de cenas, com a interação entre os personagens e com 
alguns conflitos, sejam eles provisórios, ou seja, que vão sen-
do solucionados ou transformado no decorrer da trama, e 
os conflitos principais que são aqueles resolvidos no final da 
novela. As telenovelas têm um diferencial dos demais. Para 
começar as gravações, o enredo não precisa estar comple-
tamente pronto. Elas podem começar de vinte a cinquenta 
capítulos escritos, e durante a trama prossegue a redação da 
novela, podendo ter ou não alterações no enredo. 

Martino (2014) explica que dentro da televisão a constru-
ção da realidade tende a acompanhar os costumes reais das 
pessoas, sem que houvesse muitas distorções. Esses costu-
mes são representados pela mídia, porém são conduzidos 
através dos roteiros e aperfeiçoado por meio de edições. E a 
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decisão de usar as narrativas da vida real na televisão veio 
pela diversidade de histórias.

6 AS SÉRIES

Mesmo com os avanços da internet, a televisão ainda 
continua sendo um dos maiores meios de comunicação de 
massa. Ela está presente na casa de boa parte da nossa so-
ciedade. No mundo da TV são disponibilizados diversos 
mecanismos de interação com o telespectador. Através de 
informação e entretenimento, como notícias, filmes, dese-
nhos, músicas, esportes, novelas, séries, a televisão é capaz 
de propor questões que fazem parte do nosso cotidiano. 

A TV, segundo Paternostro (1999), oferece possibilidades 
na propagação de conteúdos, seja ele em forma de conheci-
mento, informação, entretenimento ou mesmo uma crítica. 
Uma característica da TV é a destreza com que ela forma 
opinião, a perspicácia na influência as atitudes, determi-
nando valores, questionando posturas, mantendo pessoas 
informadas, deseducando, criando costumes e trazendo 
incluso às programações as particularidades da realidade 
que se vive na sociedade atualmente.

Pallottine (2012) explica que as novelas são obras que 
relatam histórias em vários capítulos e todos estão relacio-
nados. Séries, em sua maioria, são uma sequência de histó-
rias com os mesmos protagonistas e cenários, no qual cada 
episódio tem um contexto. Já as séries são pequenas histó-
rias, que não tem alteração no enredo como podem ocorrer 
nas novelas.  Com base no que a autora caracteriza como  
ficção televisiva, pode-se entender que na teledramaturgia, 
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as novelas, seriados e séries além de serem uma espécie de 
ficção televisiva elas também fazem parte das modalidades 
de narrativas.

No livro “Autores: Histórias da Teledramaturgia” (EDI-
TORA GLOBO, 2008), em uma entrevista com Aguinaldo 
Silva, o dramaturgo da Rede Globo fala sobre o surgimento 
da série brasileira. Ele contou que a primeira foi “Lampião 
e Maria Bonita”, que surgiu após o término dos seriados. A 
série foi produzida por Aguinaldo Silva, juntamente com 
o também dramaturgo Luís Filipe Loureiro Comparato, o 
“Doc Comparato”, em 1982. Depois disso, vieram outras 
séries e novelas. Aguinaldo disse que não cria tramas com 
função social. Ele conta que não pensa em um problema 
social para depois criar o enredo. Ele apenas cria a trama e 
se ela irá focar um problema social, “é uma outra questão”.

Em outra entrevista, no mesmo livro da Editora Globo, 
desta vez com a escritora Glória Perez, ela conta que nas 
tramas que produz, o merchandising social – do qual trata-
remos com propriedade mais adiante – virou marca regis-
trada nas produções teledramatúrgicas. Segundo a autora, 
esses temas são uma maneira de unificar dois fascínios: 
dramaturgia e história. A escritora acredita que as tramas 
são feitas pelas histórias do cotidiano brasileiro. Nas obras 
de Gloria Perez, como “O Clone”, por exemplo, ela abor-
dou assuntos científicos, drogas e cultura mulçumana, uma 
mistura entre a ficção e a realidade.  

Dessas histórias que a TV narra, a série é uma categoria 
que vem ganhando lugares importantes na mídia e con-
quista cada vez mais os telespectadores. Melo (1988, p. 35)  
afirma que esse progresso se deve à proximidade que a 
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TV proporciona com os temas propostos na dramaturgia. 
“Enquanto os seriados foram abandonados, por razões 
operacionais e mercadológicas, as séries continuaram a ser 
produzidas e aperfeiçoadas, enfocando preferencialmente 
temas da realidade brasileira”.

A Rede Globo há muito tempo se propõe a fazer produ-
ções dramatúrgicas com foco em retratar a realidade social. 
Em Cidade dos Homens,6 por exemplo, coloca em evidên-
cia as circunstâncias que vivem as pessoas na favela. A tra-
ma aborda o tráfico de drogas, pobreza, gravidez na ado-
lescência, as condições do Sistema Único de Saúde (SUS), 
entre outros problemas.

Em Justiça,7 são quatro diferentes histórias, mas todas 
interligadas. Os temas são a respeito de pessoas presas 
por diversos crimes. A cada episódio, a história de uma 
dessas pessoas é contada. Pessoas que teriam sido presas 
injustamente, e que querem fazer justiça com as próprias 
mãos. A trama aborda conflitos éticos do país com relação 
à Justiça brasileira.

6 Série de televisão coproduzida pela O2 Filmes e Rede Globo, sendo exi-
bida durante quatro temporadas, entre 15 de outubro de 2002 e 16 de 
dezembro de 2005 e como série, entre 17 a 20 de janeiro de 2017. A sé-
rie acompanha dois protagonistas, Acerola (Douglas Silva) e Laranjinha 
(Darlan Cunha), que vivenciam dilemas próprios da adolescência, tanto 
os universais quanto aqueles relativos aos problemas específicos nas 
comunidades carentes do Rio de Janeiro. São temas recorrentes o con-
traste entre ricos e pobres, a problemática do poder paralelo estabeleci-
do pelo tráfico de drogas, a violência urbana, dificuldades financeiras e a 
cultura das favelas. Fonte: Cidade dos Homens (Memória Globo).

7 Série brasileira produzida pela Rede Globo e exibida entre 22 de agos-
to e 23 de setembro de 2016, no horário das 22 horas. Sem um prota-
gonista definido, cada dia da semana retrata diferentes tramas que se 
cruzam. Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Justiça_(minissérie).
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7 MERCHANDISING SOCIAL 

Para entender o conceito de “merchandising social”, é im-
portante compreender o que é merchandising. Veronezzi 
(2005, p. 209) explica que a palavra é habitualmente empre-
gada no mercado para coisas que não sejam usadas no co-
mercial tradicional. “O verdadeiro merchandising é a forma 
de se fazer publicidade sem que fique evidente que a apa-
rição do produto está sendo paga”. Quanto ao merchan-
dising social, ele pode ser definido como a introdução de 
assuntos sociais em programas de televisão. Um dos meca-
nismos de comunicação utilizados para transmitir mensa-
gens com finalidades educativas.

Iniciativa de organizações para ressaltar a 
importância de determinados fatos que ocor-
rem na sociedade, como o alcoolismo, defi-
ciências em geral, drogas etc., e que deveriam 
ter mais atenção- investimento- por partes 
das organizações e do governo. Normal-
mente são inseridos nas novelas e minissérie  
(TAVARES, 2011, p. 10).

Segundo Veronezzi (2005, p. 212), o merchandising so-
cial tem ampla influência sobre as pessoas. Ele exemplifica, 
contando que nos anos 1980, a personagem de uma novela 
exibida pela Rede Globo disse que não usaria roupas de 
cor roxa, pois já estava enjoada. Os comércios estavam lo-
tados de roupas nessa cor. Depois dessa cena, as vendas 
paralisaram. Até que uma associação dos lojistas entrou em 
contato com a emissora e informou o problema. No capítu-
lo seguinte, a mesma personagem dizia que havia mudado 
de ideia e que iria usar roupas roxas. O resultado é que os 
comércios voltaram a vender roupas de cor roxas.
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As produções dramatúrgicas, em sua função social, con-
seguem transmitir diferentes mensagens com finalidades 
educativas. As teledramaturgias são grandes reprodutoras 
de asserções, como identidade de gênero, casais homoafe-
tivos, leis trabalhistas, autismo, caos na saúde pública, 
entre outros temas abordados nas novelas, séries e outros 
veículos de comunicação da teledramaturgia, como reforça  
Veronezzi (2005):

Aproveitando a força do merchandising na 
TV, alguns autores têm inserido nas novelas 
da Rede Globo ações sociais nobres e impor-
tantes, divulgando na forma de merchandi-
sing informações de utilidade pública e te-
mas sociais como igualdade de direitos entre 
os sexos, a relação entre crescimento popu-
lacional e desenvolvimento e planejamento 
familiar (VERONEZZI, 2005, p. 212).

Mattelart (1998) reforça esse argumento. Segundo ele, as 
novelas não deixam de mencionar os dilemas da sociedade 
brasileira, como preconceitos raciais, a condição da mulher, 
as relações entre religiões, a poluição industrial, corrupção, 
a miséria e a violência urbana, entre outros. Balbino (2016, 
p. 93) é outro autor que afirma que na teledramaturgia a so-
ciedade brasileira é interpretada de muitas maneiras e que 
essa representação feita pelos personagens vai além das bri-
gas e das emoções. “A teledramaturgia brasileira começou 
a incorporar em seu enredo problemas sociais, que embora 
sejam abordados com veemência, levando a população a 
certa reflexão sobre os temais corriqueiros”.

Para Tavares (2011), as telenovelas e séries são grandes 
adeptas do merchandising social, que vem ganhando mais 
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intensidades na sociedade brasileira. Segundo o autor, a 
explicação para isso é que as pessoas se identificam, pois o 
que é retratado nos enredos é o que as pessoas vivenciam. 
Ainda no mesmo livro, o autor diz que o cuidado com as 
causas escolhidas para serem retratadas é indispensável. 
Por exemplo, segundo ele, é importante “verificar as cau-
sas de maior relevância para o roteiro e tomar cuidado com 
os modismos, que também são gerados, como notícia na 
grande imprensa”. Alguns exemplos, segundo ele, de opor-
tunidades de causas são: alcoolismo, deficiências em geral, 
homossexualidade etc. (TAVARES, 2011, p. 20).

Veronezzi (2005) explica que ética é crucial para o mer-
chandising ser empregado de maneira correta, atingindo 
resultados satisfatórios. Ele tem o poder de popularizar 
produtos, ideias, costumes, principalmente, por meio dos 
personagens, sejam eles das novelas, das séries ou dos fil-
mes. É necessário cautela com o que será propagado, o pú-
blico pode ser facilmente induzido a algo, e se o conceito 
difundido for algo negativo, o resultado também maléfico. 

Mas, qual é poder da mídia sobre a sociedade? Para Mar-
tino (2014), a mídia possui a habilidade de ressaltar algu-
mas temáticas, e ao mesmo tempo tem uma predisposição 
a desvalorizar determinados assuntos, intensificando a vi-
sibilidade e reputação do tema abordado. Ou seja, se está 
na mídia é significativo, mas se não está é porque não é 
suficientemente relevante. Ainda segundo o autor, para Ro-
bert Merton8 e Paul Lazarsfeld,9 dentro de uma sociedade a 

8 Minibiografia: Robert Merton foi um sociólogo norte-americano, e um 
importante teórico da burocracia e da comunicação de massa.

9 Minibiografia: Paul Lazarsfeld foi um sociólogo americano.
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mídia tem a função de decidir o que é importante, deixando 
o restante no esquecimento.

8 ANÁLISE: FICÇÃO E REALIDADE EM “SOB 
PRESSÃO”

Esta sessão do trabalho dedica-se à análise, propriamen-
te dita, do primeiro episódio da série e a relação de seu en-
redo com situações da vida real. O episódio está disponível 
na Globo Play,10 e foi ao ar às 22 horas do dia 27 de julho de 
2017, com duração de 51 minutos, divididos em três blocos. 
Logo no bloco de abertura, uma ambulância chega a um 
hospital público do Rio de Janeiro com uma parturiente em 
estado grave. A falta de estrutura e de uma maternidade 
dão o tom da trama. Apesar do alerta, o médico Evandro 
(personagem vivido pelo ator Julio Andrade) contraria o 
colega Décio (ator Bruno Garcia), também médico, e resol-
ve receber a paciente mesmo sem as condições ideais para 
atender um caso como o dela. Enquanto tenta driblar a que-
da de energia elétrica e a falta de estoque de sangue para 
dar início ao procedimento que pode salvar a mulher, Evan-
dro precisa lidar ainda com outros pacientes que lotam os 
corredores do hospital, como um homem que precisa ficar 
preso à maca para não agredir ninguém, e outro que sofreu 
uma fratura leve na perna e acredita que seu dinheiro pode 
garantir-lhe um atendimento prioritário.

10 Conteúdo disponível para assinantes em: https://globoplay.globo.
com/v/6002976/programa/.



STREAMING E FICÇÃO SERIADA ENCONTROS E DESENCONTROS

266

Ainda nas primeiras cenas, Madalena, esposa do mé-
dico-cirurgião chefe Evandro, depois de sofrer um grave 
acidente de carro, chega em estado de choque no hospital 
público do Rio de Janeiro, onde o marido trabalha. Logo é 
possível perceber o ambiente caótico e sem estrutura ade-
quada. O local está sem recursos, com leitos lotados e al-
guns médicos estão ausentes. Evandro resolve, então, fazer 
a cirurgia de emergência, na tentativa de salvar a vida de 
Madalena, mas vê sua esposa morrer.

Numa outra cena, em uma ambulância, chega ao hospi-
tal uma mulher vítima de atropelamento. Ainda na ambu-
lância, os médicos precisam de um galão de oxigênio, mas 
está vazio. A mulher, grávida de sete meses, é levada para a 
sala de cirurgia, onde é necessário um ultrassom, porém, o 
único que tem está quebrado. Em seguida, o médico Evan-
dro pede um dreno adulto, e mais uma vez o pedido não 
pode ser atendido, pois o único aparelho é de uso infantil. 
Na tentativa de salvar a vida da paciente e a do bebê, o mé-
dico vai até o jardim e corta um pedaço de mangueira, que 
é desinfetado e usado para substituir o dreno adulto. 

Ao longo do episódio, falta energia elétrica no hospital 
recorrentemente, comprometendo o uso de alguns equipa-
mentos. Adrenalina, de uso necessário durante algumas 
cirurgias, também está em falta no hospital. Voltando à 
gestante, após a drenagem improvisada, ela fica em esta-
do estável e é levada para um quarto, porém, com a falta 
de energia, o quadro de saúde dela se agrava e ela passa a 
correr risco de perder o bebê. A paciente precisa de doação 
de sangue e os médicos recorrem aos familiares e até aos 
pacientes que estão nos corredores para que possam fazer 
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a doação. Duas pessoas se prontificam a fazer a doação e 
conseguem salvar a vida da mulher e do bebê.

O segundo bloco do episódio começa com um procedi-
mento para localizar e retirar entorpecentes do estômago 
de uma criança, que engoliu, por engano, a droga disfarça-
da de bala. Dra. Carolina, cirurgiã vascular, que comanda 
a cirurgia, com a ajuda de médicos e enfermeiros, precisam 
de dois equipamentos que estão em falta. Um deles é subs-
tituído pela lanterna do celular que foi colocado dentro de 
uma luva, para evitar infecção. O outro é um instrumen-
to cirúrgico, que foi substituído por um modelo de pinça. 
Com esses equipamentos improvisados, a equipe consegue 
retirar a droga e salvar a vida do menino. 

Em sequência, Dr. Evandro vai até a “farmacinha” do 
hospital e percebe que está em falta um determinado re-
médio, e para driblar o problema, recorre a um paciente 
que tentou suborná-lo para ter atendimento prioritário. Ele 
aceita a quantia oferecida pelo homem, porém o dinheiro é 
usado para comprar a medicação que faltava.

O terceiro bloco adota um tom um pouco mais sereno e 
menos caótico, e serve como uma espécie de fechamento 
do episódio e das tramas que foram acontecendo ao longo 
dele. Um exemplo disso é a cena que mostra a mulher ges-
tante que chegou ao hospital em estado grave dando à luz 
a criança. Tudo ocorre bem durante o parto, e durante um 
momento, a equipe médica se dá conta de que apesar de 
todas as dificuldades, valeu a penas os esforços para salvar 
a vida da mulher e do bebê. Como nem tudo é prefeito, no 
local não tem UTI neonatal e o Dr. Evandro resolve trans-
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ferir os dois para outro hospital para que ambos pudessem 
ter um acompanhamento adequado.

Falta de leitos, de medicamentos e de equipamentos; in-
fraestrutura precária; corredores superlotados. São situa-
ções que foram retratadas no primeiro episódio da série. 
Sob Pressão, ao abordar os problemas na saúde pública no 
Rio de Janeiro, estaria reproduzindo a realidade, ou trata-se 
apenas de ficção pautando a dramaturgia? Buscando essa 
compreensão, analisamos algumas matérias jornalísticas 
veiculadas em jornais de expressão nacional, que repercu-
tiram no ano de 2017, mesmo ano da primeira temporada, 
problemas relacionados à temática da saúde pública no Rio 
de Janeiro.

A edição do dia 14 de outubro11 do jornal O GLOBO re-
tratou problemas em dois hospitais públicos do Rio de Ja-
neiro. Intitulada “Crise sem fim: pacientes denunciam caos 
na saúde pública do Rio”, a reportagem denuncia a falta 
de medicamentos, materiais hospitalares e alimentos na 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Madureira (RJ). 
Uma paciente de 37 anos que estava com dores no peito, no 
pulmão e com a garganta infeccionada, não pode ser aten-
dida sob a alegação de que o caso dela não era tão grave, e 
que só os pacientes com “risco de morte” seriam atendidos 
devido à superlotação e falta de pessoal. Ela foi instruída 
a procurar outra unidade de saúde. A mesma reportagem 
mostrou um cenário igualmente desolador no Hospital Sal-
gado Filho, no Méier: superlotação no setor de internação, 

11 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/crise-sem-fim-pacien 
tes-denunciam-caos-na-saude-do-rio-21946438>. Acesso em: 21 fev. 
2018.
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que forçava pacientes a dormirem em macas nos corredo-
res. O texto cita ainda o Hospital Rocha Faria, em Campo 
Grande, onde os profissionais estavam há dois meses sem 
receber salário. Na UPA de Engenho de Dentro faltava me-
dicamentos básicos.

Outra matéria,12 publicada no dia 4 de dezembro de 
2017, também em O GLOBO, noticia novamente a falta de 
recursos em prol da saúde pública do Rio. Segundo a repor-
tagem, intitulada “A crise nos hospitais municipais, esta-
duais e federais do Rio”, no Hospital Salgado Filho faltam 
lençóis para as macas, nos leitos os parentes dos pacien-
tes providenciam as roupas de cama. No Hospital Souza 
Aguiar faltam materiais simples, como esparadrapo, gaze 
e antibióticos. A reportagem cita que no Hospital Miguel 
Couto, pacientes que faziam consulta de revisão de cirur-
gia, saiam com a lista de remédios em mãos, para comprá-
-los, pois, o hospital não poderia fornecer, já que a farmácia 
estava desabastecida. E ainda contava com a falta de outros 
medicamentos, como anti-hipertensivos e corticoides. No 
Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, os problemas 
são a superlotação e a falta de profissionais. Além disso, no 
banheiro não há torneira, e os familiares dos pacientes pre-
cisam levar gaze, algodão, fraldas e lençóis. 

O jornal a “Folha de S. Paulo”, em sua edição do dia 29 
de agosto de 2017, publicou uma reportagem13 intitulada 

12 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/a-crise-nos-hospitais 
-municipais-estaduais-federais-do-rio-22145950>. Acesso em: 21 fev. 
2018.

13 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/
1913840-rio-em-crise-vive-caos-na-saude-publica-com-reflexos-ate 
-em-hospitais-federais.shtml>. Acesso em: 21 fev. 2018.
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“Rio em crise vive caos na saúde pública com reflexos até 
em hospitais federais”, a qual denuncia uma série de pro-
blemas em hospitais do Estado. Um dos relatos é de que 
no Hospital Federal Cardoso Fontes, 28 pacientes estavam 
internados em uma área para 19. Outros eram atendidos 
em cadeiras, por falta de macas. Um com morte cerebral 
ocupava a sala de sutura e sete pessoas eram atendidas nos 
corredores.

Importante neste momento de análise registrar que em 
agosto de 2017, um mês depois da estreia da série, o Conse-
lho Regional de Enfermagem de São Paulo (Coren/SP) en-
viou carta aberta14 à Rede Globo criticando o protagonismo 
excessivo dos médicos: “A categoria [enfermeiros] enfrenta 
uma dura realidade de desvalorização e de falta de reco-
nhecimento e a série da Rede Globo reforça essa tendência, 
ao não revelar a importância de seus profissionais no dia a 
dia de uma instituição”. Dos sete personagens principais, 
cinco são médicos e dois são da área de Enfermagem. Em 
nota a essa carta aberta, a Rede Globo informou que enfer-
meiros e técnicos de enfermagem estão representados na 
série pelas personagens Jaqueline, interpretada por Heloisa 
Jorge, e Kelly, interpretada por Talita Castro. As discussões 
teóricas que abarcam este trabalho reforçam que apesar do 
protesto do Coren/SP – de que a série não retrata necessa-
riamente a realidade ao centrar o protagonismo nos médi-
cos enquanto sendo os profissionais que resolvem tudo no 
hospital –, o programa parece cumprir seu papel de retratar 

14 Disponível em: <https://www.corenmg.gov.br/mais-noticias/-/asset_
publisher/oJL9Y5ehvOlQ/content/carta-aberta-a-rede-globo>. Acesso 
em: 21 fev. 2018.
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o caos na saúde pública do Rio de Janeiro ao reproduzir 
situações semelhantes às que os usuários da vida real pre-
senciam, e que as reportagens acima comprovam.

9 CONCLUSÃO

Depois de um relevante estudo e uma análise realizada 
a partir do primeiro episódio da primeira temporada da 
série da Rede Globo, é possível afirmar que a ficção televi-
siva pode produzir uma representação da realidade, o que 
pode ser constatado se comparados os acontecimentos re-
presentados na série com o que é retratado nas reportagens 
de O GLOBO e da Folha de S. Paulo. Ambas denunciam a 
omissão do poder público, falta de infraestrutura, de me-
dicamentos e aparelhagem, corredores superlotados, entre 
outras coisas, que retratam o caos na saúde pública do Rio 
de Janeiro.

Outra situação que o trabalho nos permitiu constatar 
é que na teledramaturgia, mesmo muitas vezes diante da 
tentativa de reprodução da realidade, uma novela ou série 
dificilmente estarão isentas de críticas como a que o Coren-
-SP teceu contra “Sob Pressão”. Isso porque, como visto ao 
longo do trabalho, os temas são pautados a partir de uma 
agenda social, que aqui tratamos como “merchandising so-
cial”, cuja proposta é a aceitação do público. Os temas não 
são definidos aleatoriamente, mas sim de acordo com uma 
demanda ou necessidade de mercado, algo que se espera 
que dê retorno em forma de audiência. 
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Importante lembrar, no entanto, como já explicado ao 
longo do texto, que a série foi adaptada de uma obra lite-
rária – o que por si só exige um formato diferenciado, mais 
enxuto, próprio da televisão – escrita por um médico que 
relatou suas experiências no sistema de saúde do Rio de 
Janeiro. Isso, de certa forma, pode ter justificado a Rede 
Globo centrar seu protagonismo nos médicos, e não nos 
enfermeiros, que assumem um papel secundário. Vale lem-
brar que na televisão a realidade legítima deteriora-se na 
frente do formato reprodutivo, segundo Sodré (2001). Para 
ele, a televisão reconstrói a realidade, e suas produções são 
um recorte dessa realidade. Por outro lado, em meio a toda 
essa discussão, não se pode negar que a produção teledra-
matúrgica, objeto de nossa pesquisa, faz referências a cir-
cunstâncias da vida reais, e que, de fato, ocorre a inserção 
da realidade na ficção televisiva no caso de “Sob Pressão”.
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1 INTRODUÇÃO

Muitas narrativas audiovisuais têm se dedicado ao gêne-
ro ficção científica (FC) nos últimos anos. Entre as temáticas 
abordadas, seguindo a tradição literária da FC, a presença 
de androides é utilizada para extrapolar conceitos atuais, 
referentes à própria existência humana. Eles são projetados 
para serem mais precisos, inteligentes e fortes que os hu-
manos. Ao mesmo tempo, eles representam uma ameaça 
quando não controlados, algo que reforça o conceito do ter-
mo ‘robô’,4 já que há aqui uma relação de poder.

Não são raros os exemplos na FC que utilizam essas cria-
turas sintéticas para expressar o desconforto sentido pela 
humanidade quando esta se depara com a superioridade 
da máquina. Aliás, cabe aqui ressaltar que, apesar das se-
melhanças com os seres humanos, as obras, em sua grande 
maioria, as colocam como máquinas para desumanizá-las. 
Sendo esta mais uma das tentativas de demonstrar o medo 
que a humanidade tem de ser superada pelos androides, 
caso eles se afirmem como um novo humano – ou um pós-
-humano. No sentido inverso, existem algumas narrativas 
audiovisuais que se apropriam desse conflito humano re-
vertendo-o para os androides. Afinal, se eles são construí-
dos por humanos, sua inteligência artificial é criada a partir 
do conhecimento e das experiências da nossa própria espé-
cie. Eles herdam de nós as mesmas falhas, virtudes, desejos 
e, entre outras coisas, medos.

4 O termo robô tem origem na palavra tcheca robota, que significa traba-
lho forçado.
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Talvez ainda seja cedo para falar sobre androides não 
fazendo algo por (ou tendo suas ações justificadas pelo) 
medo. Mas, o momento em que uma máquina-humano irá 
integrar a sociedade e, eventualmente temer pela sua pró-
pria existência, pode estar cada vez mais perto. 

Esse tema vem sendo abordado, tanto no cinema quanto 
na televisão. Passou-se a compreender que seria um passo 
natural para as máquinas, com o tempo, assumirem emo-
ções cada vez mais próximas das condições humanas. É 
nesse sentido que androides e ciborgues assumem a con-
dição de pós-humanos. A FC, portanto, retoma uma nova 
condição de humanidade. Angústias, antes inimagináveis 
para seres não humanos, começam a ser temas centrais em 
obras audiovisuais.

Mesmo sendo natural interpretar essas questões pelo 
olhar humano, e não do pós-humano, é possível analisar 
como os conflitos afetam cada uma das personagens nessas 
narrativas. Com base nisso, este texto analisa a série Wes-
tworld (2016 - ), produzida pelo canal de TV por assinatura 
HBO. A trama acompanha um parque, que leva o mesmo 
nome do título, e que oferece aos visitantes a oportunidade 
de vivenciar uma experiência próxima a dos filmes wester-
ns. No parque, o visitante paga o valor 40 mil dólares por 
dia para poder participar de diversas aventuras5 previa-
mente roteirizadas, mas sem sofrer consequências. O dife-
rencial está na presença de androides que figuram e prota-
gonizam — estes chamados de anfitriões — as aventuras, 
sem poder causar qualquer tipo de dano real aos visitantes. 
Ou seja, lá é possível matar, mas jamais ser morto. A série 
5 Chamadas de narrativas na série.
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utiliza esse plot para abordar diversos temas envolvendo as 
relações de poder entre humanos e pós-humanos. E o ponto 
de partida para isso é o que será chamado neste trabalho de 
“o despertar da consciência”.

A partir do momento que as personagens do parque to-
mam conhecimento de seu papel naquele mundo fictício, 
sua relação com os criadores e demais funcionários assu-
me um papel evidente de conflito. A proposta desta análise 
é interpretar como o medo afeta as personagens nesse ca-
minho entre a ignorância e a descoberta de sua verdadeira 
existência. Mais especificamente, como o medo é aplicado a 
personagens feitos à imagem e semelhança de seres huma-
nos, mas que não se enxergam como tal. A análise parte do 
conceito que o filósofo Zygmunt Bauman estabelece para o 
medo, que afirma que

As oportunidades de ter medo estão entre as 
poucas coisas que não se encontram em falta 
nesta nossa época, altamente carente em ma-
téria de certeza, segurança e proteção. Os me-
dos são muitos e variados. Pessoas de dife-
rentes categorias sociais, etárias e de gênero 
são atormentadas por seus próprios medos; 
há também aqueles que todos nós comparti-
lhamos - seja qual for a parte do planeta em 
que possamos ter nascido ou que tenhamos 
escolhido (ou sido forçados a escolher) para 
viver. (BAUMAN, 2008, p. 31).

O trabalho analisa os 20 episódios que constituem as 
duas primeiras temporadas da série Westworld. Foram 
utilizados os estudos de Ekman (2003) para identificar as 
reações das personagens que podem ser utilizadas para ca-
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racterizar o medo. Bauman (2008) também é aplicado aqui 
como referência para as motivações desses medos. Foi utili-
zado também o trabalho de Brait (2017) na discussão sobre 
construção de personagens no audiovisual, bem como o de 
Penafria (2009), sobre os procedimentos da análise fílmica.

Para se entender como a série aborda o medo nos androi-
des do parque, são analisadas três personagens: Dolores 
Abernathy, interpretada pela atriz Evan Rachel Wood. Ela 
é uma das personagens centrais da série e a anfitriã mais 
velha do parque. Dolores é a filha de um fazendeiro que 
descobre que sua vida inteira é uma mentira elaborada e 
decide liderar a rebelião dos androides contra os humanos.

Maeve Millay, interpretada pela atriz Thandie Newton, 
ela atua como cafetina em Sweetwater, a maior cidade de 
Westworld6. Ela também percebe que sua vida é uma men-
tira e passa a recuperar memórias de quando sua persona-
gem no parque tinha uma filha. Ela consegue “despertar” 
do lado de fora do parque e convence um funcionário a al-
terar sua programação, tornando-a mais inteligente e capaz 
de controlar outros hosts com sua voz. 

A terceira personagem é Bernard Lowe. Interpretado 
pelo ator Jeffrey Wright, ele é o chefe da Divisão de Pro-
gramação de Westworld e criador de diversos androides. 
Durante a primeira temporada é revelado que ele é uma 
versão androide do co-criador do parque, Arnold. Por este 
motivo, a análise feita deste personagem considera apenas 
sua participação a partir do episódio Trompe L’Oeil.7

6 Para facilitar a diferenciação, menções à série serão feitas com a palavra 
destacada em itálico. Menções ao parque não apresentarão destaque.

7  Sétimo episódio da primeira temporada.
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2 PÓS-HUMANOS: HUMANO-MÁQUINA X 
MÁQUINA-HUMANO

Estamos no limiar entre a evolução biológica e a tecno-
lógica. A cada dia estamos mais próximos de conviver com 
pessoas que, definitivamente, irão romper as nossas limi-
tações físicas e intelectuais. A era do pós-humano está se 
aproximando e nos apresentará conflitos que precisam ser 
discutidos.

O primeiro representante desse novo humano já está en-
tre nós. O ciborgue é o termo criado por Manfred Clynes e 
Nathan Kline, em uma abreviação para cybernetic organism, 
para descrever o “conceito de um ‘homem ampliado’, um 
homem mais bem adaptado aos rigores da viagem espa-
cial” (KUNZRU, 2000, p. 121). Clynes e Kline acreditavam 
que esse melhoramento tecnológico serviria para astronau-
tas e militares, que teriam partes do corpo substituídas ou 
melhoradas.

O conceito nasceu para descrever um novo soldado, 
mas não demorou a se tornar uma possibilidade para civis. 
Uma pessoa que depende de um marca-passos para so-
breviver já pode se considerar ciborgue. Inicialmente, ela 
pode não se sentir pertencente a um novo grupo de seres 
humanos, mas extrapolando o conceito, fica fácil perceber 
que esse aperfeiçoamento tecnológico irá nos levar a uma 
inevitável separação.

Considerando que essa pessoa com um marca-passos 
decida implantar uma nova perna, caso seus movimentos 
comecem a ficar menos ágeis por conta de problemas nas 
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juntas, nos ossos ou nos músculos.8 Ou que ela opte por usar 
um óculos que lhe permita enxergar melhor (inclusive além 
do espectro luminoso que o olho humano percebe), poden-
do ser atualizado para uma lente de contato em um futuro 
próximo.9 Ou ainda, que ela escolha inserir um chip que se 
conecte com sua televisão através de impulsos nervosos do 
cérebro.10 Todos esses aperfeiçoamentos tecnológicos já são 
realidade ou estão em fase avançada de testes. Uma pessoa 
com todos esses implementos pode realizar ações que estão 
além das possibilidades para um humano. E conforme o 
desenvolvimento tecnológico avança, os aperfeiçoamentos 
biotecnológicos, antes presentes apenas em obras de FC, 
passarão a existir no nosso cotidiano.

Porém, é inevitável imaginar que, em uma sociedade ca-
pitalista e bélica como a que vivemos — e sem uma pers-
pectiva de mudança a curto ou médio prazo —, irá ocor-
rer uma inevitável separação entre aqueles que deverão 
ser aperfeiçoados para fins militares, aqueles que poderão 
adquirir esses aperfeiçoamentos e aqueles que não terão 
condições para isso (ou terão acesso, mas de forma pouco 
significativa). Esta separação pode ser decisiva ao se consi-
derar o pós-humano como um novo ser humano, capaz de 
realizar ações impossíveis para uma pessoa comum, como 
estender a vida, por exemplo

8 http://www.bbc.com/news/technology-40616561.

9 https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/07/internacional/1518007 
737_209089.html.

10 https://www.theguardian.com/small-business-network/2017/dec/14/
humans-20-meet-the-entrepreneur-who-wants-to-put-a-chip-in-your 
-brain.
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Os partidários do pós-humanismo crêem 
que chegou a hora de se ir além, de se buscar 
um estágio mais avançado, em que não mais 
seríamos humanos. [...] O projeto de fazê-lo 
vencer a morte, supõe que essa pode ser ultra-
passada. Antes, o objetivo mais comum era, 
ainda que a longo prazo, beneficiar toda a hu-
manidade. A fantasia que agora anima os es-
forços de parte de nossa vanguarda é chegar à 
pós-humanidade. (RÜDIGER, 2007, p. 5).

O outro representante desse novo humano, e o que nos 
interessa neste capítulo, aparece na figura do androide. Este 
é um organismo sintético. Uma criação robótica, a partir de 
peças mecânicas e eletrônicas, mas que assume a aparên-
cia humana, como demonstrado em Westworld. Van Riper 
(2002) aponta que a diferença principal entre um ciborgue 
e um androide é que este é uma máquina construída na 
forma humana, enquanto aquele é um ser biológico com 
modificações tecnológicas (VAN RIPER, 2002, p. 38).

Diferente do ciborgue, que já está entre nós hoje, embora 
ainda não tendo atingido seu status máximo, o androide 
pouco passou de uma personagem da ficção científica.11 
Existem poucos experimentos apresentados, mas eles já 
apontam para um futuro em que essas máquinas, criadas à 
nossa imagem e semelhança, estarão caminhando ao nosso 
lado, e não seremos mais capazes de distingui-los de um 
indivíduo biológico (seja ele ciborgue ou não).

Os verdadeiros androides — como os huma-
nos que simulam — teriam mobilidade com-
pleta e fluida no corpo e nos membros. Eles 

11 http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/42122742/sophia-the-robot 
-wants-a-baby-and-says-family-is-really-important.
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seriam inteligentes o suficiente para intera-
gir, de formas flexíveis e adaptáveis, com hu-
manos, outros androides e o mundo material. 
Eles seriam capazes de interpretar a fala hu-
mana casual com precisão e reproduzi-la de 
maneira razoável. (VAN RIPER, 2002, p. 38, 
 tradução nossa12).

Naturalmente, esse ser deve ser dotado da capacidade de 
raciocinar, algo já criado com inteligências artificiais eficien-
tes e capazes de realizarem ações dentro de computadores, 
além de dotadas da capacidade de aprender coisas novas.13 
Da mesma forma como deve ocorrer com o ciborgue, que 
chegará em um ponto crítico em que não irá mais se enxer-
gar como sendo apenas um ser humano, o androide chegará 
nesse mesmo patamar, porém, fazendo o caminho contrário, 
quando não se enxergará apenas como uma máquina. Ao 
adquirir consciência — sendo capaz de ir além do simples 
raciocínio, desenvolvendo a capacidade de sentir emoções 
e estar ciente de sua própria existência como um ser indivi-
dual — deverá romper a barreira do ser artificial.

Esse conflito entre a máquina e o humano seria rompido 
com o surgimento do pós-humano, uma vez que o novo hu-
mano não se veria limitado ao ser comparado com a máqui-
na. O ciborgue poderia, inclusive, se sentir mais próximo 

12 Original: “True androids would — like the humans they simulate — 
have full, fluid mobility in both body and limbs. They would be intelli-
gent enough to interact, in flexible and adaptable ways, with humans, 
other androids, and the material world. They would be able to interpret 
casual human speech accurately and to produce a reasonable facsimile 
of it themselves”.

13 https://brasil.elpais.com/brasil/2017/10/17/tecnologia/1508235 
763_015093.html.
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de um androide do que de um ser humano sem melhorias 
tecnológicas. 

3 FINAIS VIOLENTOS – O MEDO COMO DESPERTAR 
DO PÓS-HUMANO

A opção pelas três personagens escolhidas nesta análi-
se se deu essencialmente pela relevância assumida por elas 
na série. Todas possuem longos arcos narrativos que visam 
cumprir uma jornada de relevância e com forte impacto 
na trama de Westworld. Essa importância justifica (e é jus-
tificada por) suas construções. Elas são apresentadas como 
personagens densas e complexas, constituindo o que Brait 
(2017) chama de personagens redondas.

Nos três casos aqui analisados, as personagens apresen-
tam dois tipos distintos de descrição. Uma expositiva, quan-
do funcionários do parque, visitantes ou outros anfitriões 
descrevem algumas de suas características, e outra que é 
construída a partir da própria personagem. Seja pelo figu-
rino, por suas ações ou pelas falas, elas ganham novas ca-
madas a cada vez que surgem em cena. Antes de apresentar 
qual o papel do medo ao longo dos arcos narrativos de cada 
uma delas, é apresentada uma breve descrição de como elas 
são introduzidas na série. A análise da série feita aqui bus-
cou adaptar a definição de análise fílmica de Penafria (2009). 

A adaptação levou em conta o formato audiovisual que 
aproxima uma narrativa seriada de uma narrativa fílmica, 
sempre respeitando as diferenças entre ambas. Isto posto, 
parte-se do fato que tal análise “implica em duas etapas 
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importantes: em primeiro lugar, decompor, ou seja, descre-
ver e, em seguida, estabelecer e compreender as relações 
entre esses elementos decompostos, ou seja, interpretar”  
(PENAFRIA, 2009, p. 1).

Dolores é filha de fazendeiros, descrita como uma mu-
lher sensível e educada. Ela é branca e foi programada para 
não agredir outros anfitriões, portanto não deveria conse-
guir utilizar armas. Também é responsável por uma narra-
tiva que envolve romance e ação, uma vez que seu retorno 
à fazendo onde mora é sempre marcado por um assalto, 
podendo ela ser uma das vítimas ou não, dependendo de 
como a pessoa que está ao lado dela irá reagir. Seu figurino 
remete à personagem Alice de As Aventuras de Alice no País 
das Maravilhas, em uma referência à própria jornada que ela 
vive até se tornar livre e consciente de sua própria existên-
cia. A relação torna-se mais evidente quando, no episódio 
The Stray,14 Arnold lê um trecho do livro para Dolores.

Maeve é descrita como uma mulher capaz de entender 
os desejos dos homens, algo que se torna coerente com 
sua profissão. Ela é negra e veste roupas de cores escuras e 
provocativas, também condizente com seu papel em Wes-
tworld. Diferente de Dolores, ela é capaz de matar outros 
androides quando percebe que sua existência está em risco. 
Sua inteligência é acima do padrão dos demais androides e 
ela parece sempre estar desconfiada.

Por fim, Bernard é apresentado como a versão androi-
de de Arnold. Ele é negro, anda curvado e tem uma fala 
tranquila na maior parte do tempo, demonstrando controle 

14 Terceiro episódio da primeira temporada.
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sobre a maioria das situações. Utiliza óculos que, segundo 
Ford, “ele os limpava quando precisava de um tempo para 
pensar”. Bernard é uma personagem que demonstra estar 
em estado contínuo de luto. Primeiro por ser a reconstrução 
de uma pessoa falecida. Mas, principalmente, pela memó-
ria do filho morto de Arnold que foi implantada nele.

Esta análise apresenta o papel que o medo exerce em 
cada personagem, contribuindo para o despertar da cons-
ciência. Para isso foram considerados os estudos de Ekman 
(2011) para definir o momento em que o medo era um ele-
mento relevante na cena. Segundo o autor

A ameaça de dano, físico ou psicológico, ca-
racteriza todos os gatilhos, temas e variações 
associados ao medo. O tema é perigo de dano 
físico, e as variações podem ser qualquer coi-
sa que aprendemos que pode nos fazer mal, 
ameaças, por exemplo, físicas ou psicológi-
cas. Da mesma forma que a restrição física 
é um gatilho desaprendido para a raiva, há 
gatilhos desaprendidos para o medo. [...] A 
ameaça de dor física é um gatilho desapren-
dido para o medo, embora durante o momen-
to da dor nenhum medo é sentido. (EKMAN, 
2011, p. 162).

Não se trata, porém, de afirmar que para identificar o 
medo é necessário ter uma noção do contexto. Embora este 
seja de grande importância, e está contemplado na análise, 
uma vez que

[...] não se pode contar com o fato de que ape-
nas uma expressão facial se manifeste quando 
uma emoção é sentida; pode-se sentir medo 
sem que as sobrancelhas erguidas e unidas 
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[...] façam parte da expressão. Às vezes, ob-
viamente, a ausência dessa expressão deve-se 
a esforços para inibir a expressão; mas, mes-
mo quando não é feito nenhum esforço para 
controlar a expressão, nem todos sinalizam a 
emoção sentida. (EKMAN, 2011, p. 175)

Ekman (2011) apresenta diversas expressões físicas do 
corpo que correspondem à impulsos motivados pelo medo. 
Junto com o contexto, foram considerados os momentos em 
que as personagens demonstravam medo através do olhar 
e do movimento labial. No primeiro caso, porque

Os olhos são essenciais para o medo. [...] Em-
bora seja comum falar de expressão no olhar, 
não é ao globo ocular que nos referimos, mas 
ao que notamos a partir de mudanças nas 
pálpebras. [...] Quando pálpebras inferio-
res estendidas são acompanhadas de pálpe-
bras superiores erguidas, com resto da face 
inexpressivo, quase sempre significa medo. 
(EKMAN, 2011, p. 174-175).

Já com relação ao movimento labial, Ekman afirma que 
“no medo, a boca estica para trás, na direção dos olhos [...]. 
Quando as pálpebras estão ligadas aos movimentos da 
boca, essas emoções também são evidentes, mesmo sem os 
movimentos das sobrancelhas”. (p. 176-177). Portanto, as 
cenas analisadas partem da sugestão de um dano físico ou 
psicológico às personagens, mesmo que o resultado final 
não as afete significativamente.

Cabe ainda destacar aqui que o medo, nos casos analisa-
dos a partir do tópico seguinte, são reflexos de violências 
sofridas e incertezas com relação à própria existência das 
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personagens. Bauman faz uma comparação metafórica des-
se sentimento de medo com a escuridão; esta que

começava exatamente do outro lado da porta 
da cabana e envolvia o mundo situado além 
da cerca da fazenda. Na escuridão, tudo pode 
acontecer, mas não há como dizer o que virá. 
A escuridão não constitui a causa do perigo, 
mas é o habitat natural da incerteza — e, por-
tanto, do medo. (BAUMAN, 2008, p. 8).

3.1 Dolores Abernathy: Alice no Velho-Oeste

O arco narrativo de Dolores se concentra fundamental-
mente na primeira temporada da série. A presente análi-
se não desconsidera sua presença na segunda temporada, 
mas se concentra em analisá-la substancialmente pelo que é 
apresentado nos primeiros 10 episódios. Dolores é apresen-
tada como o primeiro androide do parque, sendo uma cria-
ção de Arnold. É através dela que Arnold percebe que os 
androides poderiam se tornar conscientes da sua existência, 
o que tornaria o parque um ambiente de jogos sádicos. Para 
resolver essa situação, ele programa Dolores para que ela o 
assassine, em uma tentativa de fazer com que Westworld 
nunca abra. Porém, Ford consegue contornar a situação e o 
parque inaugura normalmente.

Aproveitando o conhecimento de Dolores sobre a perso-
nalidade de Arnold, Ford a utiliza para criar um androide 
similar em todos os sentidos ao falecido amigo, para que 
este opere dentro do parque na função de chefe da Divisão 
de Programação de Westworld. Ele observa mudanças no 
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comportamento programado de Dolores, que parece resis-
tir às tentativas de reiniciar as memórias para um ponto 
determinado que atenda às narrativas do parque.

A série, então, apresenta uma longa história, com a cro-
nologia “bagunçada”, para confundir o público a partir das 
memórias confusas de Dolores. Isso acontece no episódio 
The Stray.15 Dolores, no tempo presente, é atacada por uma 
das personagens. A partir de uma situação que coloca sua 
existência em risco, ela ativa memórias de outra situação 
semelhante, cuja consequência a levava à morte, e mata o 
agressor. Este é o segundo momento que a série nos apre-
senta a personagem rompendo com a programação.16

A partir desse acontecimento, o público acompanha sua 
jornada para se tornar consciente de si mesma. A série se 
concentra em mostrar o que acontece com ela no passado, 
com breves cenas dela no presente. A cada lugar revisitado, 
o que é apresentado não é um acontecimento do momen-
to real, mas sua memória retornando. As breves cenas que 
aparecem dela no presente mostram um cenário diferen-
te, com a personagem confusa, sem entender o que de fato 
está acontecendo. Isso acontece porque a memória dos an-
droides não é apagada quando eles estão em manutenção. 
É informado que quando os anfitriões são relocados para 
outras narrativas, as novas memórias são colocadas por 
cima das já existentes. A consequência para a série é que 
essas mesmas personagens conseguem realizar um backup 

15 Terceiro episódio da primeira temporada.

16 A primeira acontece no episódio 1 (The Original), quando Dolores mata 
uma mosca no seu pescoço. Pouco tempo antes é informado que, por 
conta da programação dela, ela não poderia ferir qualquer ser vivo.
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do que havia de informação passada e relembrar essas coi-
sas. A maneira como isso acontece se torna confusa porque 
surge de maneira integral. Para o androide, relembrar uma 
informação do passado é equivalente a reviver tudo aquilo. 
Suas lembranças não são fragmentadas como as nossas, o 
que torna a experiência mais intensa.

Na série, várias dessas memórias ressurgem a partir de 
uma situação envolvendo o medo. Com Dolores é através 
de uma tentativa de estupro/assassinato. A partir de então, 
ela passa a se questionar sobre quem ela realmente é, uma 
vez que suas diversas memórias retornam de maneira re-
pentina. No episódio The Bicameral Mind,17 Dolores reen-
contra Willian, agora na figura do homem de preto. Como 
nesse momento ela está revivendo seus passos no passa-
do, ela ainda acredita estar em busca da versão mais jovem 
dele. A revelação de que ambos são a mesma pessoa é o que 
a faz despertar integralmente. A partir desse momento ela 
se dá conta de sua existência, de que não é um ser humano, 
mas uma criação mecânica de um ser humano. Porém, sua 
programação ainda não é quebrada. Ford recria a cena dela 
assassinando Arnold, e se coloca no lugar do antigo amigo. 
Após assassiná-lo, Dolores dá início à luta para libertar os 
demais androides, que é exibida na segunda temporada.

Este, portanto, é o arco que a personagem desenvolve 
nos primeiros 10 episódios de Westworld. Dolores assume 
o protagonismo da série, por isso sua jornada é a principal 
dentre todas que são apresentadas na temporada inicial. É 
interessante observar que, nesse momento, através dela, já 

17 Episódio 10 da primeira temporada.
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se atingiu a singularidade tecnológica18 com ela participan-
do da criação de Bernard e depois este criando outras inte-
ligências artificiais. 

Dolores se torna uma consequência do medo real que 
sente. É através do medo que rompe sua programação, da 
mesma forma que sua motivação é construída a partir deste 
sentimento. O medo, para ela, exerce a função essencial de 
descoberta dos perigos do mundo real. Frogneux apresenta 
uma visão que ilustra bem essa evolução do ser a partir do 
medo, uma vez que por ser 

Compreendido como método revelador, es-
pera-se dele proporcionar o saber daquilo 
que permanece invisível, ou seja, o bem e o 
valor. Jonas19 parte da constatação de que o 
negativo tem um poder revelador superior 
ao positivo, uma vez que ele permite fazer 
surgir mais rapidamente, com mais lucidez, 
e clareza, o que o valor ou o bem deixa na 
sombra e na confusão. Assim, a mentira reve-
la o valor da verdade, a injustiça o da justiça, 
ou ainda, a morte, o valor da vida. “A simples 
presença do mal nos impõe a morte, ao passo 
que o bem pode estar aí sem se fazer observar 
e pode passar despercebido na ausência de 
reflexão”. (FROGNEUX, 2007, p. 189).

18 Momento em que uma inteligência artificial será capaz de originar ou-
tra inteligência artificial, mudando permanentemente a maneira que 
os seres humanos irão se relacionar com as máquinas e entre si. John 
von Neumann cunhou o termo em 1950. Em 1993, Vernor Vinge lança 
um ensaio chamado The Coming Singularity onde descreve o fim da era 
humana por consequência do avanço tecnológico.

19 Aqui a autora se refere ao livro O Princípio Responsabilidade, do filóso-
fo alemão Hans Jonas.
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Dolores é, provavelmente, a personagem mais complexa 
da série. Sua jornada na primeira temporada é construída 
em camadas diversas, apresentadas nas diferentes linhas 
temporais. Seria impossível afirmar que sua construção é 
essencialmente a de uma heroína ou uma vilã. É simbóli-
co que recaia sobre ela a função de iniciar as narrativas do 
parque, como o primeiro androide de Westworld, e de ser 
responsável pela tentativa de destruição de toda a espécie.

3.2 Maeve Millay: A dama das sombras

Diferente de Dolores, o arco principal da Maeve é ape-
nas iniciado na primeira temporada da série. Seu despertar 
também surge a partir de acontecimentos violentos e tam-
bém é impactado pelas lembranças de suas experiências e 
narrativas passadas. Contudo, a jornada da personagem é 
motivada pela tentativa de encontrar sua filha, o que torna 
necessário olhar para as duas temporadas ao fazer a análise 
de sua evolução na trama.

Maeve inicia como cafetina em um bordel em Sweetwa-
ter, a maior cidade de Westworld. Conforme já dito ante-
riormente, as memórias dos androides do parque não são 
apagadas, mas cobertas por novas. Maeve passa a recordar 
de uma narrativa antiga, quando viva em uma casa de cam-
po com uma garota. Inicialmente ela não atribui qualquer 
significado à cena que surge em sua cabeça. Porém, é essa 
memória que a faz despertar pela primeira vez. No episó-
dio Chestnut,20 Maeve acorda do que acha ser um pesadelo. 

20 Segundo episódio da primeira temporada.
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Ela está fora do parque, passando por algum tipo de ma-
nutenção, quando se dá conta de que algo está errado. Ao 
escapar do local, vê que existem outros androides como ela 
desacordados. A partir desse momento, sua participação na 
série será para que o público acompanhe o processo do des-
pertar de sua consciência.

Maeve foi exposta a diversos tipos de violência em suas 
diferentes narrativas. O Mariposa, bordel onde trabalha, é 
um palco constante de tiroteios e tentativas de assalto. É um 
dos bandidos que aterrorizam o local que irá ajudar Maeve 
a retornar ao mundo real, fora do parque, para descobrir 
sobre sua existência com os dois funcionários responsáveis 
pela sua manutenção. Desta forma, ela não se torna cons-
ciente de si da mesma maneira que Dolores, apesar do medo 
ser um elemento comum para as duas durante o processo.

Para Maeve, sua existência é explicada por seres huma-
nos, didaticamente. O roteiro estabelece que parte de suas 
ações, aparentemente motivadas por decisões pessoais, ha-
viam sido programadas previamente por Ford. Não é pos-
sível estabelecer a partir de qual momento essa programa-
ção tem início. Em especial pelo fato de tudo o que acontece 
com a personagem coincidir com os eventos que culminam 
com a morte de Ford e com os androides do parque assu-
mindo o controle, embora eles ainda não tenham atingido 
o despertar da consciência. A evolução do arco da perso-
nagem depende de ações de funcionários do parque, o que 
aumentaria as possíveis consequências para cada vez que 
Maeve acorda fora do parque.

Sua decisão de sair do parque é tomada quando ela se 
depara com uma das prostitutas do Mariposa passando por 
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um procedimento de desativação. Nesse momento, como 
uma possível reação ativada pelo medo do que presencia, 
ela decide fugir. 

Maeve rompe definitivamente com sua programação ao 
entrar no trem que leva os visitantes para fora de Westworld, 
quando a lembrança da filha a faz querer ficar no parque. A 
segunda temporada tem início neste ponto para a persona-
gem. Sua busca pela filha, não inspirada pelo medo, mas por 
algo próximo de um sentimento materno. Porém, durante 
este percurso o medo ainda se mostra como fundamental 
para Maeve. Ela passa a assumir o controle sobre outros an-
droides a partir de um evento que quase causa sua morte, 
dentro da versão japonesa do parque: o Shogunworld.

Esse controle surge a partir de situações em que sua 
vida está em risco. Para a série, este poder é utilizado para 
outros fins, como conversar com outras personagens para 
descobrir como sua filha está. No episódio Akane no Mai,21 
um ninja do Shogunworld a ataca e quando está prestes a 
morrer, ela dá um comando para que ele a solte e se mate. 
A partir deste ponto, ela utiliza esse poder sempre que sua 
vida depende disso, em um apelo ligeiramente exagerado 
dos roteiristas para resolver as situações de conflito da per-
sonagem. A jornada de Maeve se completa quando ela vai 
encontrar sua filha no caminho para o Além Vale.22 Porém, 
ao ver que os androides começam a atacar uns aos outros 
por uma falha de sistema, ela usa o seu poder para controlá-
-los e permitir que a filha entre no Além Vale em segurança  
e então é baleada e morre.

21 Quinto episódio da segunda temporada.

22 Uma espécia de “paraíso” para os androides.
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Um momento particularmente interessante para a perso-
nagem é Trompe L’Oeil. Em determinada cena, Maeve está 
conversando com uma das prostitutas do Mariposa, quan-
do todos os androides têm suas funções motoras congela-
das, exceto ela. A noção de medo apresentada pela atriz a 
leva a tomar uma atitude mecânica imediata. Ela pega uma 
faca e se prepara para agredir os funcionários do parque, 
por acreditar que é a ela que estão procurando. Porém seu 
impulso é contido, ela percebe que os funcionários foram 
até a prostituta com quem ela conversava no início da cena 
e então relaxa. Depois desse momento, ela dá início ao pla-
no de se libertar, tomando a decisão definitiva na cena men-
cionada anteriormente. Fica claro, portanto, que o medo 
aqui foi fundamental para seu crescimento como persona-
gem. Primeiro para tomar a decisão de fugir do parque e 
depois para assumir o controle sobre outras personagens. 
Tendo os impulsos maternos assumido importância, tanto 
nas decisões da personagem, quanto no seu despertar final.

3.3 Bernard Lowe: “Is this now?”

Bernard não é apresentado oficialmente como um an-
droide no início da série. Isso limita sua participação como 
tal à segunda metade da primeira temporada. Essa infor-
mação é revelada no episódio Trompe L’Oeil. Desta manei-
ra, seu protagonismo como androide está concentrado na 
segunda temporada. Das três personagens analisadas aqui, 
Bernard é o que demonstra ter o menor controle de suas 
ações, tendo o medo exercido pouca influência no seu pro-



PÓS-HUMANOS E A ACEITAÇÃO DA VIOLÊNCIA:  
O MEDO COMO RECURSO NARRATIVO EM WESTWORLD

295

cesso de despertar. Primeiro porque ele está ciente da exis-
tência dos humanos e dos androides, o que não gera qual-
quer estranheza para ele que haja duas espécies parecidas. 
Em segundo lugar, porque seu despertar é uma decisão 
tomada por Ford e ao se descobrir androide ele demonstra 
sentir medo inicialmente, em uma sequência contrária dos 
fatores, quando comparado à Dolores e à Maeve.

Seu papel no parque afeta diretamente as narrativas das 
demais personagens analisadas neste trabalho. Em especial 
Dolores, uma vez que há um vínculo muito íntimo entre os 
dois. Eles são um projeto do outro, são criador e criatura si-
multaneamente. Mas Maeve também tem forte impacto em 
Bernard. É ela quem revela sua condição de pós-humana 
na cena inicial do episódio The Well-Tempered Clavier.23 Este 
é um dos momentos que o medo exerce papel mais signifi-
cativo nele. A partir desta cena, Bernard decide confrontar 
Ford para saber sua origem. Mas um detalhe interessante 
de se observar é que, diferente de Dolores e Maeve, que 
quando expostas ao perigo, conseguem romper com sua 
programação e dar início ao despertar da consciência, Ber-
nard não assume o controle. Após o confronto com Ford, 
este revela que ainda tem domínio sobre Bernard e dá o co-
mando para que ele se mate. Mesmo estando visivelmente 
abalado, chegando a implorar a Ford para que não o obri-
gue a tirar a própria vida, ele não consegue assumir o con-
trole e impedir a situação.

Sua função na segunda temporada está muito mais pró-
xima à de moderador de conflitos, tentando estabelecer as 
possibilidades para uma condição minimamente harmo-
23 Episódio 9 da primeira temporada.
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niosa para as duas espécies. Dolores, mesmo sabendo dis-
so, o reconstrói fora do parque para que ele tenha a escolha 
de viver sua vida como achar melhor. Desta forma, não foi 
localizada nenhuma cena que evidencie um papel significa-
tivo do medo sobre Bernard.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A FC audiovisual se mostra como um dos gêneros nar-
rativos com maiores possibilidades de abordar temas den-
sos e reflexivos. Desde sua origem (na literatura) até os 
dias atuais, as histórias construídas a partir de uma temá-
tica típica deste gênero nos fizeram questionar conceitos 
e padrões dos mais variados. O presente trabalho fez um  
recorte sobre o papel do medo na evolução de personagens 
pós-humanos, a partir de Westworld.

O medo é demonstrado de diversas maneiras na série, 
mas com função narrativa ele surge com mais força neste 
contexto. Tanto Dolores quanto Maeve despertam a partir 
de situações cuja sua existência está ameaçada, portanto 
a partir de um impulso causado pelo medo. E em ambos 
os casos isso acontece em situações de violência. Por outro 
lado, com Bernard o medo surge como uma consequência 
do despertar e não o contrário.

Das personagens analisadas, Dolores é a primeira a de-
monstrar o papel do medo para o processo de despertar da 
consciência. Por ser a protagonista da primeira temporada 
e ganhar especial destaque nos primeiros episódios, já era 
de se esperar essa maior influência sobre ela. Porém, o que 
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foi possível perceber é que o papel do medo para ela é uma 
constante, com o sentimento sempre exercendo algum sen-
tido. Por outro lado, para Maeve o medo surge de maneira 
pontual. A personagem tem uma narrativa que muitas ve-
zes não é afetada por alguma ameaça, diferente de Dolores 
que, na primeira temporada, se vê constantemente em si-
tuações de perigo.

Essa distribuição está relacionada à maneira como os 
arcos narrativos das personagens são apresentados. Con-
forme discutido anteriormente, Dolores apresenta um arco 
com início, meio e fim na primeira temporada. Já Maeve tem 
um arco introduzido no início da série, envolvendo a filha 
que a personagem teve em outra narrativa, e este arco só é 
concluído no último episódio da segunda temporada. Esse 
distanciamento possibilitou que outras narrativas fossem 
oferecidas simultaneamente para desenvolvê-la, da mesma 
maneira que acontece com Dolores na segunda temporada, 
quando esta está muito menos suscetível ao medo. 

Quanto ao Bernard, o que foi possível concluir é que sua 
jornada rumo ao despertar da consciência não é afetada 
pelo medo. Seu arco, enquanto pós-humano, é desenvolvi-
do essencialmente na segunda temporada, a partir das con-
sequências da primeira. Para ele, o medo funciona como 
um instinto de sobrevivência, algo muito similar ao efeito 
do medo em humanos. Isso pode ter sido apresentado pelo 
fato dele ser o único androide do parque criado a partir das 
memórias de um humano e por ter convivido durante toda 
a sua existência com humanos e androides, tendo consciên-
cia da diferença entre ambos. Para Bernard, portanto, seria 
possível desenvolver uma análise específica, procurando 
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entender de que forma o medo é uma consequência em an-
droides já despertos.

Outras análises que o presente estudo deixa em aberto 
seriam no papel do medo como arma fundamental no pro-
cesso de dominação de um grupo sobre o outro. Neste caso, 
a análise recairia sobre o medo como um sentimento coleti-
vo. A série é um excelente objeto de estudo nesse caso, uma 
vez que apresenta uma narrativa de humanos que, cons-
cientemente, invadem um mundo novo, e ali podem rou-
bar, matar e estuprar seres visualmente idênticos, em um 
processo similar ao de colonização histórica.

A busca da vida eterna para humanos também surge 
como um tema relevante, a partir dos conceitos de pós-hu-
mano e medo. Primeiro porque a série deixa claro que para 
se vencer as barreiras da morte, seria necessário abdicar da 
condição humana, uma vez que a morte lhe é inerente. A 
consciência permanece a da pessoa, porém, o corpo não é 
mais humano. Segundo porque a possibilidade de se atin-
gir a imortalidade não apresenta resultados sólidos na sé-
rie, mostrando que a integração mecânico/biológico não é 
um resultado simples de se conseguir.

Westworld se beneficia da FC e a utiliza de modo inteli-
gente ao oferecer mais questionamentos do que conclusões. 
É profundamente significativo ver que há uma preocu- 
pação social ao abordar temas sobre violência contra a mu-
lher ou a legitimação do homicídio, como mera possibilidade 
de entretenimento em relações de poder, aspectos que não 
foram tratados aqui, mas que podem gerar outras análises. 
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PANDEMIA, FICCIÓN SERIADA Y TV 
PÚBLICA: TODA OFERTA ES POLÍTICA

Alejandra Pía Nicolosi1

1 INTRODUCCIÓN

A poco de cumplirse un año de anunciada la presencia 
de Covid-19 en Argentina, dos certezas básicas pueden dis-
tinguirse entre tanta incertidumbre: la primera de ellas es 
que la pandemia puso en relieve las inequidades sociales 
preexistentes y, la segunda, es que se torna imperiosa la 
presencia de un Estado para enfrentar una crisis sanitaria. 

Una opción posible para reflexionar sobre esta compleja 
situación es desde la pantalla de la televisión, más precisa-
mente, de la Televisión Pública (Canal 7), de Argentina. Es 
por ello, que en este artículo de carácter cuali y cuantitati-
vo proponemos reflexionar sobre el rol de la TV Pública en 

1 Magíster por la Universidad de San Pablo, Brasil (ECA-USP). Docente e 
investigadora en la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.
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pandemia, arrojando una mirada desde su oferta de ficción 
seriada durante 2020.  Para tal, se parte del mapeo y siste-
matización de los datos anuales, y se plantea un análisis en 
perspectiva histórica, comparando dicha oferta con la exhi-
bida por la señal estatal durante el período 2009-2019. 

Todos los datos aportados en este texto son de carácter 
original y construidos desde el “Observatorio de Ficción 
Televisiva en la TV Pública”, radicado en la Universidad 
Nacional de Quilmes. La metodología implementada se 
basó en la observación directa entendida como 

el análisis de documentos o imágenes relati-
vas al hecho. Este tipo de observación consis-
te en un sistema de cuestionamiento destina-
do a captar una información que circula en 
los canales de los medios de comunicación o 
que es guardada en archivos” (THIOLLENT, 
1980, p. 32).

Para desarrollar dicho método, se diseñó lo que dimos 
en llamar la Planilla de Observación, una propuesta de “Es-
quema de Lectura, un dispositivo que sirve para guiar” la 
atención del investigador (CASETTI; DI CHIO, 1999, p. 251).

2 ENCENDER LA CUESTIÓN 

Con la llegada y el asentamiento de las tecnologías digi-
tales a las lógicas de producción y consumo de contenidos 
audiovisuales, la televisión fue perdiendo encendido con 
el correr de los años. Así, según Rivero (2018), entre 2011 y 
2016 las cinco señales de TV abierta perdieron en conjunto 
el 11,4% de participación en el share. Inclusive, se registró 
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una variación en las franjas etarias de la audiencia de fic-
ción seriada ya que entre 2011 y 2016 decreció un 2,5% el 
consumo en el segmento de 20 a 44 años, al tiempo que se 
identificó un crecimiento en igual proporción en el consu-
mo de mayores de 50 años.

Las plataformas on demand registran un crecimiento 
exponencial2 y la narrativa transmedia (JENKINS, 2008; 
SCOLARI, 2013) busca imponerse como “la reina de los 
contenidos”. Frente a este escenario, prestigiosos teóricos 
reflexionan acerca del fin de la hegemonía de la televisión 
tradicional y el nacimiento de una televisión expandida 
(CARLÓN, 2016), mientras que productores televisivos de 
reconocida trayectoria se animan a afirmar la “defunción” 
de la TV. Pero aquí es imprescindible preguntarnos ¿para 
quién ha muerto la TV? Tomemos el control remoto y en-
cendamos la cuestión. 

Según datos del Ente Nacional de Comunicaciones 
(ENACOM), en junio de 2020 la penetración de la TV paga 
alcanzaba el 69%, y las tasas de penetración de internet por 
banda ancha por cada cien hogares, era de un 64%. Si fo-
calizamos la mirada en la velocidad de conexión, la región 
AMBA3 concentra el 60% de conectividad superior a 20 me-
gas, mientras que en el resto del país esa velocidad de co-
nexión llega solo a un 29% del territorio, promediando su 

2 A nivel mundial, para enero de 2021, Netflix cuenta con poco más de 
200 millones de suscriptores (4,5 millones en Argentina), Disney+ con 
87 millones, Amazon Prime Video con 150 millones, y HBO 140 millones.

3 El AMBA es la zona urbana común que conforman la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires.
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mayor tasa de conectividad entre 1 y 6 megas, con, porcen-
tajes que representan el 35% del total. 

Los datos muestran claramente la inequidad de acceso a 
la conectividad de una amplia porción de la población ar-
gentina. Y esta inequidad no es meramente técnica, sino que 
nos habla de la desigualdad de derechos; una desigualdad 
que la pandemia hace mucho más visible y que, en tiempos 
de confinamiento obligatorio y distanciamiento social, hizo 
que la virtualización de las prácticas cotidianas se transfor-
mara en una condición de existencia. Sin la garantía de co-
nexiones básicas de acceso a Internet se dificulta la garantía 
del derecho a la comunicación, el acceso a la información, a 
la educación y a la cultura. 

Este escenario de ASPO y posteriormente de DISPO4 ori-
ginado por la pandemia, le permitió a la Televisión Pública 
(Canal 7) resituarse como un actor social comunicacional y 
cultural relevante para disminuir la inequidad social y dar 
cuenta de la presencia estatal. 

Por un lado, la TV Pública alcanza una cobertura del 
100% del territorio nacional,5 y a sus contenidos se puede 
acceder ya sea a través del abono por cable, mediante la 
señal de TV abierta, vía satélite o por la Televisión Digital 
Abierta (TDA). Por otro lado, la Televisión Pública refren-
dó, en plena pandemia, su función esencial de construcción 
de ciudadanía al dar respuesta a la crisis sanitaria desde 

4 Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y Distanciamiento Social 
Preventivo y Obligatorio, respectivamente.

5 Según datos institucionales, la TV Pública cubre 100% del territorio 
nacional, con 272 repetidoras de TV analógicas y  66 estaciones digita-
les de TV.
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una grilla específica de programación, atendiendo las nece-
sidades de sus audiencias en confinamiento: información, 
educación y entretenimiento. 

Largamente estigmatizada por cierta intelectualidad, ca-
racterizada históricamente de servir como herramienta gu-
bernamental (MINDEZ, 2001) y obturada desde el sentido 
común bajo el lema “no la ve nadie”, la pandemia trajo a es-
cena la centralidad de la televisión pública como dispositi-
vo comunicacional y constructor del sentido de lo público.  

3 ¿QUÉ VES CUANDO LA ENCENDÉS?

En el momento en el que la pandemia se agudizaba en 
Argentina, la TV Pública estaba en proceso de transición: 
designación de nuevas autoridades para los cargos de ges-
tión, elaboración de un diagnóstico de situación sobre los 
recursos –humanos y materiales-, preparación de la cam-
paña de relanzamiento de su programación y de su imagen, 
etc. Pero, como en todos los ámbitos, la pandemia trastocó 
los planes. 

La primera acción llevada adelante en la grilla fue la im-
plementación del programa de acompañamiento escolar 
“Seguimos educando”6 un programa de contenidos para 
brindar apoyo a la escolaridad, ahora forzada a la inequita-
tiva virtualidad. En articulación con el Ministerio de Edu-
cación y la Secretaría de Comunicación Pública, se progra-
maron 14 horas semanales transmitidas, en la TV Pública, 

6 Seguir educando. Web oficial: https://www.educ.ar/recursos/155238/
plataforma-seguimos-educando. Acceso en: 19 de febrero.
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canal Encuentro, y la señal infantil Pakapaka; y 8 horas por 
Radio Nacional (AM870).  

Además, frente a la proliferación de fakes news –o “info-
demia”- los noticieros de la TV Pública apostaron al ejerci-
cio del buen periodismo con fuentes oficiales y recurrieron 
a expertos para brindar información especializada sobre 
las distintas aristas de la pandemia. Así, se trasmitieron 22 
horas y 30 minutos semanales (sin contar los flash informa-
tivos sobre Covid).

Finalmente, y es aquí donde detenemos nuestro interés, 
la TV Pública hizo del contenido cultural correspondiente 
a la ficción seriada, parte central de su oferta de entrete-
nimiento. Si observamos la programación general de las 
señales privadas7 de televisión abierta durante el 2020, nos 
encontramos con grillas sustentadas por programas infor-
mativos, magazines de panelistas y reality shows de coci-
na, una actividad doméstica recientemente aumentada en 
tiempos de encierro. La ficción televisiva, prácticamente, 
brilló por su ausencia. 

Hay que remarcar que la producción y exhibición de fic-
ción televisiva en Argentina viene en profunda desacelera-
ción desde los últimos cinco años por diversos motivos: la 
falta de fomento estatal, la importación de telenovelas lati-
noamericanas pero y fundamentalmente turcas, la compe-
tencia y modelos de negocios que imponen las plataformas 
on demand y las cadenas internacionales que generan con-
diciones que hacen que solamente las grandes productoras 

7 Telefé, Canal 13, Canal 9, y América TV.



PANDEMIA, FICCIÓN SERIADA Y TV PÚBLICA: TODA OFERTA ES POLÍTICA

307

puedan sobrevivir más allá de las emisoras de televisión y 
del consumo interno.  

Hacia 2016, la Mesa Multisectorial por el Trabajo, la Fic-
ción y la Industria Nacional Audiovisual8 informaba que 
durante el primer semestre de 2013 se habían producido 30 
ficciones nacionales, pero alertaba el comienzo de la mer-
ma: 22 ficciones en el año 2014, descendiendo a 14 en 2015 
y apenas 6 en 2016. Si a estos datos les sumamos los datos 
aportados por el Observatorio Ibeoramericano de Ficción 
Televisiva (OBITEL), veremos claramente que la oferta de 
ficción dada por el conjunto de las cinco TV abiertas nacio-
nales cayó un 70% entre 2009 y 2019.  

La pandemia desatada en 2020, al paralizar completa-
mente la producción del sector, no hizo más que profundi-
zar esa tendencia generando: bajos índices de producción 
industrial y cultural, y altos índices de desocupación de 
personal artístico y técnico. 

No obstante, si hubo una pantalla que priorizó la ficción 
televisiva como contenido fue la TV Pública cubriendo dos 
frentes: por un lado, el frente material ligado al pago de 
derechos de reproducción a les artistas a través de SAGAI,9 
constituyéndose así en un ingreso concreto para un sector 
en emergencia económica y; por otro lado, el frente ligado 

8 Creada en 2015, la Multisectorial es un espacio integrado entidades del 
sector del trabajo, la producción y la emisión de la industria Audio-
visual en Argentina. Web oficial: http://multisectorialaudiovisual.org/. 
Acceso en: 19 de febrero. 

9 SAGAI es una asociación civil de gestión colectiva, sin fines de lucro, 
que recauda y distribuye los derechos intelectuales de actores, actri-
ces, bailarines y bailarinas, en Argentina. Web oficial: https://www.sa-
gai.org/que-es-sagai. Acceso en: 19 de febrero.



STREAMING E FICÇÃO SERIADA ENCONTROS E DESENCONTROS

308

a la democratización del acceso gratuito al entretenimien-
to. Además, en el campo de lo simbólico, representa la de-
cisión y la apuesta política de poner en la grilla historias 
nacionales que, más allá de entretener e informar, disputan 
sentidos socialmente construidos en torno a temáticas como 
la inclusión, problemática de género, identidad, la historia, 
los medios, el poder. Es decir, visibilizan problemáticas y 
actores sociales desde una mirada alternativa a las historias 
narradas en la TV comercial hegemónica. 

Tabla 1: Ficciones televisivas ofertadas por la TV Pública. Año 2020

Nº Titulo Tipo de Exhibición

1 Si solo si (1º Temporada) Reposición

2 Si solo si (2º Temporada) Reposición

3 Si solo si (3º Temporada) Estreno

4 Historia de un clan Reposición

5 Germán, Últimas viñetas Reposición

6 El secretario Estreno

7 12 casas Reposición

8 En terapia  (1º Temporada) Reposición

9 En terapia (2º Temporada) Reposición

10 En terapia (3º Temporada) Reposición

11 Las 13 esposas de Wilson Reposición

12 La persuasión Estreno

13 La casa Reposición

14 Terapia en cuarentena Estreno

15 Conflictos modernos Estreno

16 Ultimátum Reposición

17 Balas perdidas Reposición

18 Los Sónicos Reposición

19 La última hora Reposición
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Nº Titulo Tipo de Exhibición

20 Amores de historia Estreno

21 Jorge Reposición

22 Mirándote Reposición

23 Belgrano, la película Reposición

Fuente: Observatorio de Ficción Televisiva en la TV Pública / UNQ.

Durante 2020, la Televisión Pública programó 23 títu-
los de ficción seriada que sumaron un total de 171hs de las 
cuales 35hs 30m (21% del total) corresponden a 6 títulos de 
ficción de estreno: Si solo si (3º temporada) que aborda la 
representación social de la discapacidad desde una mirada 
inclusiva; el policial El secretario, centrado en la búsqueda 
de la verdad frente a crímenes confusos;  La persuasión, que 
en tono de comedia negra problematiza la manipulación 
de los medios; Conflictos modernos que aborda temáticas 
de agenda pública que aun revisten resistencia por ciertos 
sectores de la sociedad (Identidad de género, matrimonio 
igualitario, violencia de género, fertilización asistida, muer-
te digna, etc.); Amores de historia,10 que propone historias de 
vida de diferentes parejas en momentos claves de la histo-
ria argentina; y Terapia en cuarentena, que trae la representa-
ción realista de la virtualización de las sesiones de terapia 
a través de zoom y de los conflictos personales surgidos 
en tiempos de crisis sanitaria. Dicha ficción fue un formato 
innovador realizado integralmente en confinamiento y de 
manera remota, producto de la asociación entre una pro-

10 Conflictos modernos y Amores de historia fueron estrenadas en Canal 9 
en 2015 y 2012, respectivamente, pero son considerados de estreno, 
por ser inédita su exhibición en la pantalla pública.  
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ductora independiente y la Secretaría de Medios y Comu-
nicación Pública.

Las restantes 135hs 30m (79% del total programado) cor-
responden a la reposición de 17 títulos ya estrenados en la 
emisora estatal entre 2010 y 2019. Entre ellos: Germán, últi-
mas viñetas, Historia de un Clan, En terapia, Doce Casas, Jorge, 
Las 12 esposas de Wilson, y Balas Perdidas.

Ahora bien, si tomamos como referencia la grilla de pro-
gramación del 10 al 16 de agosto, mes en el que el ASPO 
estaba ya instalado y comenzaba la curva ascendente y sos-
tenida de contagios, encontramos el máximo número de 
ficciones programadas: 9. La oferta semanal alcanzó las 7 
hs 30 m, distribuida en 6 títulos emitidos, mayoritariamen-
te, en la franja prime time (80%).  En términos generales de 
programación la emisión de ficciones correspondió al 6% 
del total de la oferta semanal (“Seguimos educando” cubría 
el 12%, y los noticieros junto a los flases, el 18%).

4 LA REALIDAD DETRÁS DE LA FICCIÓN

Como sostiene FUENZALIDA (2005), la programación 
de un canal es el proceso activo por parte de un emisor en 
torno a la selección y combinación de programas, objetiva-
dos en una parilla programática para determinados perío-
dos; y es, a la vez, la materialización de una serie de crite-
rios y decisiones de orden institucional, económico, político 
y de política pública. El menú televisivo, es decir la grilla, 
habla no sólo del tipo de contenidos que transmite la emi-
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sora sino principalmente, acerca de qué imagen de televi-
sión, audiencia y cultura se quiere construir en la emisión. 

De los 23 títulos de ficción televisiva programas en la TV 
Pública durante el 2020, 18 títulos (78% del total) fueron 
producidos durante el periodo 2009-2015, es decir, en tiem-
pos de plena vigencia de la democratizadora Ley de Servi-
cios de Comunicación Audiovisual (Ley SCA).  Si miramos 
las modalidades de producción de la oferta total exhibida, 
tenemos:

Gráfico 1: Modalidades de producción de ficción televisiva en la TV 
Pública. 

Año 2020

13 títulos
 (57%)

3 títulos 
(13%)

3 títulos 
(13%)

3 títulos 
(13%)

1 título (4%)
Concurso fomento 
estatal

Producción privada

Producción asociada 

Co-producción 
internacional

Producción de 
organismo público

Total de títulos: 23  

Fuente: Observatorio de Ficción Televisiva en la TV Pública / UNQ.

El dato destacado es que el 57% de la oferta (13 títulos) 
fue producto de concursos financiados por el Estado Na-
cional, que concentró un total de 89hs (el 52% del total de 
horas programadas). 
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Es decir, que la capacidad de respuesta de la pantalla 
pública frente a la crisis sanitaria respondió a la disponi-
bilidad de un frondoso reservorio de contenidos de ficción 
elaborados por una política pública de comunicación espe-
cífica desarrollada durante los años 2009 al 2015. Pero, ade-
más, se suma la herencia de un sistema de medios públicos 
que, gracias al fortalecimiento iniciado en 2003 (NICO- 
LOSI, 2014), supo y pudo capear el vaciamiento de la ges-
tión neoliberal del expresidente Mauricio Macri. 

5 LA PANTALLA PÚBLICA EN PERSPECTIVA 
HISTÓRICA

Basta historizar la dieta de ficción que se vivió en los úl-
timos 10 años en la pantalla estatal para visualizar el con-
traste que muestran los resultados obtenidos a partir de la 
implementación de políticas públicas muy distintas. 

Así, encontramos que del 2009 al 2015 se exhibieron 62 
títulos conformando 818hs. Si para una comparación más 
afinada de lapso de tiempos de gestión, recortamos a los 
últimos 4 años (2012-2015) encontramos 51 títulos que re-
presentan 530h 45m. En promedio, el 65% de la oferta anual 
durante ese periodo (con extensión hasta 2019) fue sosteni-
da por ficciones financiadas por el Estado Nacional. 

La política de fomento nacional desarrollada entre 2009 
y 2015 fue destinada a transformar de raíz las bases con las 
que se producía la imagen audiovisual en la Argentina, con-
centradas históricamente en la ciudad de Buenos Aires. De 
esta manera, el propósito fue construir un nuevo régimen 
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de visibilidad (REGUILLO, 2008). La autora señala que los 
regímenes de visibilidad no son neutros ni naturales, sino 
que se trata de complejas construcciones socio-históricas 
que se articulan a:

a) Formaciones históricas particulares, por 
ejemplo: Occidente/Oriente; Europa/Améri-
ca Latina; Modernidad/Tardomodernidad; 
Centro/Periferia. Lo que significa que la in-
-visibilidad está siempre situada.
b) Instituciones socializadoras e intermedia-
rias que la modelan y modulan: la familia, la 
escuela, las iglesias, los medios de comuni-
cación, las industrias culturales. Se aprende 
a ver y ello tiene repercusiones culturales y 
sociopolíticas.
c) Lógicas de poder político que deviene po-
der cognitivo. Quie(nes) determina(n) qué es 
lo visible y lo invisible, configuran lo cognos-
cible y enunciable del mundo.

La Ley de SCA buscó la transformación de las lógicas 
de producción y consumo del audiovisual, en virtud de 
poner en escena una amplitud de temáticas, diversas iden-
tidades, sabores de diferentes regiones, y diversos y plu-
rales paisajes del territorio nacional; relatos obturados en 
las pantallas que se rigen por lógicas hegemónicas ancladas 
en la sobrerrepresentación del imaginario porteño. La po-
sibilidad de re-educar la mirada desde nuevas narrativas 
ficcionales que representen la diversidad cultural del país, 
abona a la emancipación de las identidades. De ahí, su po-
liticidad: “Mirar de otro modo, ser mirado de otro modo, 
implica movilizar los cimientos mismos en los que reposa 
un orden asimétrico, excluyente y estigmatizador”, afirma 
REGUILLO (2008, p. 1). 
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Durante este periodo de sanción y funcionamiento de la 
Ley de SCA (2009-2015), la grilla de la TV Pública se nu-
trió del formato de corta duración (hasta 30 minutos), lo 
cual permitió la rotación de productores, construir distintas 
estéticas, narrar en diferentes formatos, producir variados 
géneros, y desarrollar una multiplicidad de tramas. 

Además, los concursos de fomento estatal habilitaron 
la diversificación de lugares de origen de la producción, 
promoviendo la federalización de la pantalla. De hecho, de 
forma históricamente inédita, ficciones televisivas oriundas 
de diversas provincias del país alcanzaron la pantalla pú-
blica: 10 títulos (16% sobre el total de 62 ficciones ofertadas 
durante 2009-2015), cubriendo la representación de cada re-
gión del país: Noroeste, Noreste, Patagonia, Nuevo Cuyo, 
Centro Norte, y la Provincia de Buenos Aires dentro de la 
región AMBA. 

Un dato relevante a señalar es que entre estas ficciones 
federales producidas con fomento estatal y ofertadas en la 
TV Pública se encuentran las realizadas por universidades 
públicas: Fábricas (oriunda de la Universidad Nacional del 
Centro, de Tandil) y Quién mató al Bebe Uriarte (realizada 
por la Universidad Nacional del Litoral, de Santa Fe). Esto 
se constituyó en otro hecho histórico, habilitado por la Ley 
de SCA que por primera vez autorizaba a las señales uni-
versitarias a ser licenciatarias de televisión.11 

11 Para tal misión, desde el estado nacional se implementó el Programa 
Polos Audiovisuales Tecnológicos, destinado al fortalecimiento y de-
sarrollo de las capacidades productivas de contenidos audiovisuales 
de las universidades nacionales de todo el país. 



PANDEMIA, FICCIÓN SERIADA Y TV PÚBLICA: TODA OFERTA ES POLÍTICA

315

El período de gestión macrista, que abarca desde diciem-
bre de 2015 a diciembre de 2019, implicó la intervención de 
facto de la Ley de SCA a partir del Decreto 267

que desguazó aspectos centrales de una ley 
respetuosa de los estándares internacionales 
en materia de derechos humanos, como los 
que promueven la autonomía de la autoridad 
de aplicación o el es-tablecimiento de límites 
a la concentración de medios (BADENES, 
2017, p. 10).

Conjuntamente, se produjo el vaciamiento de los medios 
públicos, su centralización bajo la órbita del Poder Ejecu-
tivo, y una política de fomento elitista que contó con una 
financiación parcial del Estado en contraposición al perío-
do previamente analizado. El menú de la ficción de la TV 
Pública dio cuenta de ello a través de los siguientes núme-
ros: de 2016 a 2019 se programaron 41 títulos que nuclearon 
apenas 349h 30m, es decir, un 34% menos de emisión de 
horas de ficción en relación a los cuatro años previos. 

La modalidad de producción de ficción a través del fi-
nanciamiento estatal cubrió el 54% de las horas programa-
das (190h) representados por un total de 27 títulos, en ese 
periodo. No obstante, lo curioso a señalar es que del total 
de dichos  títulos, 23 de ellos (85%) fueron ficciones gana-
doras de concursos de fomento celebrados durante el pe-
ríodo 2011-2015, es decir, de la gestión previa. De la propia 
gestión macrista, se programaron apenas 4 títulos produci-
dos por  fomento estatal, de los cuales 1 fue reprogramado 
en 2020 (Mirándote). 
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La contracción de la oferta de ficción durante el período 
de gestión del ex presidente Macri estuvo surcada por la 
concentración de horas y recursos económicos en una úni-
ca producción propia del canal: Cuéntame como pasó, una 
remake de la homónima telenovela española; que significó 
producir nuevamente ficción seriada en las instalaciones 
de Canal 7, luego del estreno de Cartas de amor en casette, en 
el año 1991.  

Finalmente, cabe señalar que la incidencia de horas ofer-
tadas de producción federal –entiéndase por fuera de la 
CABA- en la Televisión Pública durante el período 2016-
2019 prácticamente se duplicó respecto del periodo previo 
(15% contra 8%) y que en relación a la cantidad de títulos 
ofertados cubrió un 30% más. Pero, en contraste, durante 
este período no hubo representación de todas las regiones, 
sino más bien una concentración en la zona central del país, 
mapa que coincide con el mapa de los votantes donde el go-
bierno de Cambiemos obtuvo su gran mayoría en las urnas: 
Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

6 TODA OFERTA ES POLÍTICA

Dicho todo esto, no puede comprenderse el rol de la Te-
levisión Pública en pandemia sin proponer una mirada en 
perspectiva histórica, en este caso, desde la oferta de fic-
ción seriada. Analizar la oferta de ficción de la TV Pública 
durante la pandemia de 2020 es remarcar la relevancia de 
la política pública en varios frentes, pero, también, con di-
versos objetivos: a fin de defender una industria que supo 
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construir un alto índice de producción y que luego de la 
dictadura militar no se pudo recuperar; para reinventarse, 
innovar y sobrevivir a la masificación de la oferta de conteni-
dos de las plataformas on demand; para garantizar el acceso 
de voces marginalizadas a la producción, y garantizar a las 
audiencias su consumo. Porque lo que está en juego en la 
ficción televisiva es la defensa del derecho a la representa-
ción de las identidades nacionales, con toda su diversidad 
y los matices que la constituyen, ya que es un derecho cul-
tural, social y político. Y en este sentido, la TV Pública es 
lugar material de puesta práctica de dicha política.  

Las plataformas on demand nacionales,12 pero especial-
mente las globales llegaron para quedarse. Sin embargo, 
la televisión pública está ahí, “vivita y coleando”, reinven-
tándose, cumpliendo una función educativa, respaldando 
los derechos de los actores, emitiendo una multiplicidad 
de ficciones y ofreciendo innovación narrativa en una  
época donde la adversidad de la pandemia se hace cada 
vez más visible.

Mientras que un elevado porcentaje de la población no 
cuente con las condiciones de materiales que se necesitan 
para tener conexión a Internet, no pueda pagar el abono de 
la ni a televisión paga por cable o vía satélite, la Televisión 
Pública –incluyendo (y aquí incluimos también a la TDA-) 
tiene la obligación comunicacional y cultural de garantizar 
el derecho al acceso: a la educación, a la información y a la 

12 Contar: https://www.cont.ar/; CineAr Play: https://play.cine.ar/inicio; 
Youtube TV Pública: https://www.youtube.com/user/TVPublicaArgen-
tina, Archivo RTA: https://www.archivorta.com.ar/. Acceso en: 19 de 
febrero.
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cultura. Y la oferta de ficción televisiva de la emisora estatal 
durante 2020, nos habla de ello. 

Así, podemos reconocer otra certeza que está dejando 
la pandemia y es aquella que confirma que la televisión –  
especialmente la pública- ni está muerta, ni hay que apa-
garla, sino que debe ser apropiada y disputada. Porque, 
toda oferta televisiva es una oferta política. 
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A TELEVISÃO SOBREVIVEU AO INÍCIO  
DOS ANOS 2000, MAS COMO ESTÁ  

A AUDIÊNCIA HOJE?
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1 INTRODUÇÃO  

As novidades tecnológicas que se incorporam à comuni-
cação com o passar dos séculos são causadas pela ânsia de 
vencer barreiras do tempo e do espaço buscando maneiras 
mais velozes e eficazes de informação. Pesquisas publica-
das durante a pandemia de Covid19, com foco nos últimos 
dez anos, demonstram que rupturas tecnológicas causa-
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das por mídias móveis e sociais fragmentaram a atenção  
do público cativo de cada plataforma, como TV, rádio, in-
ternet, cinema, entre outros. Os modelos de negócios ba-
seados em publicidade focada em veículos tradicionais 
também tiveram de ser reestruturados nos últimos anos. 
Da mesma forma que novas formas de circulação de infor-
mações falsas, travestidas de notícias (comumente chama-
das de Fake news), por meio das redes sociais promoveram 
ataques ao jornalismo como instituição. A tentativa de for-
talecer a confiança no jornalismo, e no telejornalismo, é o 
grande desafio para os próximos anos, juntamente com o 
acompanhamento das novas transformações tecnológicas 
que estão por vir (NEWMAN, 2020).  

Desde as conquistas mais antigas até as mais recentes, a 
humanidade foi sistematizando a capacidade humana de 
comunicação por conta da necessidade de transmitir co-
nhecimento com vistas à própria sobrevivência. E isso vem 
de tempos remotos (César, 2015). A necessidade de conhe-
cimento que levou a humanidade a conquistar meios mais 
eficientes para a propagação de informações deu origem a 
diversas ferramentas que h/oje estão incontroláveis do pon-
to de vista de compartilhamentos de boatos e inverdades. 
No momento em que o mundo combate a pandemia de  
Covid-19, que mata centenas de milhares de pessoas, este 
descontrole prejudica ações de prevenção e combate pela 
perda da confiança nas informações recebidas principal-
mente por aplicativos como o WhatsApp.  

Este cenário quebrou a hegemonia da televisão brasileira 
que desde a década de 1960 era soberana em audiência en-
tre a população, sendo os telejornais compreendidos como 
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confiáveis pela maioria da população, principalmente com 
notícias relacionadas à saúde e ao tratamento de doenças. 
A última Pesquisa Brasileira de Mídia (PMM/IBOPE, 2016) 
divulgada no país informa que a televisão foi citada por 
63% dos entrevistados como meio em que mais se informa 
e quanto à convicção, 54% afirmaram que confiam no con-
teúdo das notícias. A partir da análise de dados, pesquisas 
e relatórios mais recentes é possível atualizar a situação do 
telejornalismo nas primeiras duas décadas dos anos 2000. 
Este texto quer entender e traçar um panorama de como o 
telejornalismo que esteve no meio de uma disputa por aten-
ção e confiança no Brasil se manteve ou se desenvolveu.  

Esta discussão se torna relevante porque apesar de perder 
audiência a TV continua forte no país continuando como a 
principal fonte de informação da maioria da população bra-
sileira, o que pode ser percebido nos últimos relatórios do 
Instituto Reuters (2018 a 2020). A questão de partida é com-
preender qual é o lugar do telejornalismo hoje entre con-
sumidores de notícias com base nos relatórios de mídia. O 
método comparativo é o apoio científico para esta pesquisa 
que ao analisar os dados dos relatórios quer compreender 
se o público de televisão continua diminuindo e quais são as 
causas registradas que explicam a causa da redução.

O telejornalismo é uma fonte inesgotável de discussões, 
debates e pesquisas desde seu surgimento. Isso se dá por 
conta da hegemonia de público e pela autossuficiência que 
conquistou a partir da retenção de publicidade, o que a tor-
nava um produto rentável. Também merece ser estudada 
por conta das críticas possíveis relacionadas ao poder de 
manipulação de público a partir de seus conteúdos e da 
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imposição de uma forma de ver o real, tão discutida por 
Muniz Sodré (1971, p. 61). Mas a hegemonia da TV começa 
a ser questionada, justamente pela queda de anunciantes e 
de público a partir dos anos 2000. É neste cenário, contem-
porâneo, que este capítulo pretende se fixar para discutir: 
qual é o lugar do telejornalismo na segunda década dos 
anos 2000?  

Se autores defendem que embora possa existir uma que-
da no consumo, a televisão ainda é um veículo muito forte 
no Brasil, esta pesquisa se justifica exatamente pela relevân-
cia deste meio ainda hoje, uma vez que quer buscar enten-
der as transformações pelas quais passam os veículos é pa-
pel do pesquisador de comunicação. Outra justificativa se 
dá porque quer contribuir com a formação do conhecimento 
na área do jornalismo para a comunidade acadêmica.

Ao analisar como está sendo a redefinição ou remodela-
mento das funções da televisão, prioritariamente, do tele-
jornal, a partir das novas mídias, pretende-se saber se o pú-
blico de televisão realmente está se reduzindo e entender 
qual lugar ocupa o telejornalismo hoje. A partir das ques-
tões apontadas até aqui, esta pesquisa levanta as seguintes 
perguntas: como está esta relação entre telejornalismo e in-
ternet na segunda década dos anos 2000?  Qual é a impor-
tância do telejornalismo dentro do jornalismo? 
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2 COMO A TV TORNOU-SE HEGEMÔNICA NO 
BRASIL?  

A televisão surgiu graças a pesquisas de cientistas seden-
tos por conhecimento e a projetos de inventores em busca de 
riqueza. Ao mesmo tempo pessoas de diversas regiões do 
mundo pesquisavam como captar e transmitir sons e ima-
gens, então, não se pode dizer exatamente quem a criou e 
nem em que dia foi inventada, mas podemos pensar que a 
partir da década de 1930 experimentos tornaram-se públi-
cos. Em um ritmo de desenvolvimento acelerado, a partir da 
década de 1940, novas tecnologias para a comunicação sur-
giram e deram início ao funcionamento das emissoras de TV.

Entre os anos 1940 e 1950, a televisão se tornava presente 
em todos os países e se firmava como meio de comunica-
ção de massa (PATERNOSTRO, 1999). A busca por novas 
tecnologias para a televisão faz parte da sua história desde 
a invenção e nunca parou. Ao passo que as primeiras trans-
missões das emissoras, na década de 1950, eram em preto e 
branco, logo as pesquisas permitiram transmissões em co-
res e assim foi com diversas outras novas ferramentas que 
continuaram sendo desenvolvidas concomitantemente ao 
início das transmissões pelo mundo.   

A chegada da televisão ao Brasil teve como protagonis-
ta Assis Chateaubriand, proprietário do primeiro império 
de comunicação do país. Como nos anos 1950, a indústria 
brasileira já se encontrava em um processo de crescimento, 
os Diários e Emissoras Associadas se voltaram para criar a 
primeira emissora de TV. Assis Chateaubriand decidiu con-
tratar técnicos norte-americanos para implantar a televisão 
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e importou equipamentos. Uma data marca a inauguração 
da primeira emissora de TV do país: 18 de setembro de 
1950. Neste dia entrava no ar a PRF-3 TV Difusora, depois 
TV Tupi de São Paulo (MORAIS, 1994).  

Nos primeiros 10 anos, o aparelho televisor era um arti-
go de luxo porque os custos eram altos e a maioria absoluta 
da população não tinha poder aquisitivo para comprar os 
receptores. Com o passar do tempo, e o crescimento da pro-
dução, os custos foram diminuindo o que tornou mais aces-
sível a presença dos aparelhos em casas brasileiras. A cri- 
ação do crediário e da possibilidade de pagar em prestações  
pelo luxo, também ajudou a novidade a chegar a muitos 
mais lares.   

As emissoras foram, também, se instalando em outros 
estados. A TV ampliou sua abrangência e começou a atrair 
agências de publicidade e anúncios e os anos 1960 foram 
consolidados a partir de seu caráter comercial: começando 
uma briga pela audiência que dura até hoje (PATERNOS-
TRO, 1999, p. 30) e que não tem previsão de fim.  

Em 26 de abril 1965, no Rio de Janeiro, entrou no ar a 
TV Globo criada por Roberto Marinho que mais tarde se 
tornaria uma das maiores redes de televisão do mundo 
(JN, 2019). Em 1969, foi criado o Jornal Nacional, primeiro 
telejornal em rede e grande marco deste processo. Embo-
ra o telejornalismo já fizesse parte da programação da TV 
Globo desde sua inauguração o telejornal foi criado para 
ser o primeiro do país com transmissão simultânea para 
todo o Brasil, entrando em rede para o país graças à cri- 
ação da Embratel (Empresa Brasileira de Telecomunicações)  
pelo governo militar que estava no poder (JORNAL  
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NACIONAL, 2009). Regina Villella explica o contexto em 
que isso ocorreu:  

A Globo apesar das negativas veementes, te-
ria recebido alguns privilégios durante o re-
gime militar (1964 a 1984), que investiu pesa-
do na implantação de um poderoso sistema 
de telecomunicações através da Embratel (...) 
O processo de redemocratização do país de-
flagrado a partir do fim do regime de exceção 
tirou os censores das redações e o Jornalismo 
respirou novos ares de liberdade de expres-
são (VILLELLA, 2008, p. 22-23).  

A televisão no Brasil foi se consolidando como a mídia 
de maior audiência no país ao longo das décadas chegando 
a ter a preferência do público e dos anunciantes. “Desde 
então, o tempo de produção e veiculação de notícias das 
emissoras de televisão foi aumentando gradativamente e a 
resposta da audiência foi tão positiva que o entretenimento 
abriu espaços para a inserção de notícias” (VILLELA, 2008, 
p. 23).  A TV foi a mídia mais importante para o século XX 
e continuou tendo a centralidade da vida contemporânea 
até o surgimento da internet, das plataformas de streaming 
e das redes sociais abalarem seu domínio.   

O cenário até aqui apresentado demonstra que o apare-
lho televisivo teve lugar privilegiado na sala de estar dos 
lares de famílias de diversos países, mas não é mais assim 
de acordo com Miller (2009, p. 10-24). Hoje a tela grande 
pode dar mais qualidade e conforto a algumas pessoas, po-
rém uma tela pequena de celular pode ser tão confortável 
ou mais para a geração mais jovem. Talvez o tipo de tele-
visão que conhecemos no passado, não seja o mesmo que 
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teremos no futuro. A TV que já atraiu milhões de pessoas 
no mundo de forma abrangente, hoje alcança o público em 
uma programação segmentada, conforme Cristiane Finger 
Costa (2015, p. 2).   

No Brasil, a televisão ainda é o principal meio de comu-
nicação e parece estar longe de ser ameaçada, mas certa-
mente está passando por um processo de transição uma vez 
que o público faz dela um agente importante de cultura, 
“costumes, comportamentos e opiniões, mas é inegável a 
mudança na forma como os diversos públicos vêm se re-
lacionando com o conteúdo” como entende Finger Costa 
(2015, p. 31). Esta afirmação está de acordo com o que nos 
mostram as pesquisas do Instituto Reuters de 2018 a 2020 
que serão analisadas neste capítulo.  

A televisão está em construção com novas característi-
cas, com maior interação entre emissor/receptor, articulada 
com outras mídias interativas, apostando na customização 
dos programas. Por conta da abundância digital com mi-
lhares de canais produzidos por anônimos e disponibili-
zados em servidores como o Youtube e a possibilidade de 
acesso à programação por arquivo (pay per view e vídeo on 
demand) transforma a TV em HiperTV (SCOLARI, 2004).  
Para o autor, além dos incrementos de novos lugares para 
assistir TV, como telas de computador, tablets, celulares e 
consoles de videogames, o acesso ao conteúdo se dá a qual-
quer momento e em qualquer lugar.   

A busca por novas linguagens, abusa de possibilidades 
interativas, de multimídia, com estímulo à participação do 
público e não apenas a sua reação. A televisão ainda não 
foi ultrapassada pela Internet porque continua se transfor-



STREAMING E FICÇÃO SERIADA ENCONTROS E DESENCONTROS

328

mando apoiada nas tecnologias, como o faz desde o início 
de sua trajetória, e caminha para uma experiência mais in-
terativa com o público.  

A televisão e as mídias sociais possuem características 
diferentes em relação ao fluxo de informações. A TV possui 
um fluxo contínuo e incessante de conteúdo, independen-
temente da vontade ou não do receptor. Na TV, a progra-
mação é continua, linear, até o telespectador trocar de canal 
ou desligar o aparelho. Enquanto na Internet, o fluxo pode 
parar, o usuário tem a opção de escolher qual conteúdo ele 
vai querer assistir. Segundo Jenkins (2009), nas mídias tra-
dicionais como a televisão, os receptores eram considerados 
consumidores passivos e leais à empresa de comunicação.  
Mas agora os usuários se tornaram ativos, migratórios e co-
nectados socialmente.  

O sucesso para a continuidade da televisão parece estar 
em produzir conteúdos mais complexos para atuar em to-
das as mídias ao mesmo tempo e entender como as narra-
tivas digitais são incorporadas pelo público em sua relação 
com o jornalismo televisivo e sua articulação com a web. 
Essa prática precisa ser experimentada pelos produtores e 
testada junto a audiência, para que seus comportamentos e 
hábitos possam ser identificados (FINGER COSTA, 2015).  

Toby Miller inicia o artigo: A Televisão Acabou, a Televi-
são Virou Coisa do Passado, a Televisão Já Era, com uma sé-
rie de textos do início dos anos 2000 que tratam e preveem a 
morte da televisão e o fim da era da TV. Há dez anos o autor 
definia adjetivos que podiam ser usados para conceituar o 
que era a TV: “Uma lista breve pode incluir diversão, chati-
ce, utilidade pública, lucro, esportes, ação, notícia, homens, 
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os Estados Unidos, filmes, cor, desastre, fumaça venenosa, 
componentes tóxicos e sensacionalismo barato” (MILLER, 
2009, p. 10).  

O autor considera a televisão como um objeto de produ-
ção material e de consumo com capacidade para produzir 
sentido e que historicamente, por mais de meio século, ocu-
pou um espaço imenso na sociedade, seja dentro dos lares 
com objeto físico, quanto como mantenedor de dramas por 
meio do entretenimento e da informação. Porém, que no 
início do século 21 tem sua posição abalada pela internet.  

A retórica das mídias audiovisuais mais no-
vas repercute o espanto fenomenológico de 
uma criança precoce preparada para curar 
as feridas da vida moderna, reconciliando, 
como que por mágica, o público e o privado, 
o trabalho e o lazer, o comércio e a cultura, a 
cidadania e o consumo (MILLER, 2009, p. 18).  

A perda da identidade da TV, a partir das novas mídias, 
é algo apresentado pelo autor como uma espécie de resu-
mo do que trazem os textos que discutem este momento 
de transformação pela qual passa a televisão: “Todos de-
vemos dar boas-vindas ao mundo pós televisão, onde os 
duplos monopólios foram rompidos – o objeto físico não 
domina mais, nem o seu modelo de produção unidirecio-
nal” (MILLER, 2009, p. 18). Mas sua análise é recheada de 
ironia, bem como o título de seu artigo.  

No entanto, a evidência para tais alegações 
é esparsa e inconsistente. Historicamente, é 
verdade que a maioria das novas mídias su-
plantou as anteriores como órgãos centrais 
de autoridade e lazer. Pense na literatura 



STREAMING E FICÇÃO SERIADA ENCONTROS E DESENCONTROS

330

versus a retórica, o cinema versus o teatro, 
o rádio versus a música de orquestra. Mas 
a televisão é uma mistura de todas elas, um 
armazém cultural. E que continua crescendo 
(MILLER, 2009, p. 19).  

Miller apresenta dados que contrapõem a previsão do 
fim da televisão para confirmar sua afirmação de que a TV 
continua crescendo. Segundo ele, no ano de 2006 “mais de 
98% dos lares norte-americanos tinham pelo menos um 
aparelho de TV, enquanto 64% possuíam tevê a cabo, um 
aumento de vinte pontos em vinte anos” (MILLER, 2009, 
p. 19). Já no ano de 2008, o autor afirma que houve cres-
cimento de 1,5% no número de residências dos USA que 
possuíam aparelho televisor. Na era da Pós-TV, segundo o 
autor, a população estadunidense aumentou a quantidade 
de horas em frente ao aparelho: “A população norte-ameri-
cana assiste mais televisão do que na década passada – uma 
hora a mais do que naquela era basicamente pré-Internet” 
(MILLER, 2009, p. 20).  

Outros autores como Jay Bolter e Richard Grusin discu-
tem a questão da substituição das novas mídias pelas an-
teriores questionando a previsão de que o surgimento e a 
popularização de um meio de comunicação seria a causa de 
apagamento do anterior. A substituição midiática seria uma 
inverdade, para eles, enquanto o caminho estaria nas adap-
tações, reconfigurações e remediações. “A lógica formal se-
ria que as novas tecnologias de mídia remodelam formas de 
mídia anteriores”3 (BOLTER & GRUSIN, 2000, p. 273).  

3 Tradução livre de: “The formal logic by which new media technologies 
refashion prior media forms”.   
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Pierre Lévy explica que há uma continuidade das formas 
de circulação de mensagens a partir das transformações tec-
nológicas desde a escrita: “As mídias de massa: imprensa, 
rádio cinema, televisão, ao menos em sua configuração clás-
sica, dão continuidade à linhagem cultural do universal to-
talizante iniciado pela escrita” (LÉVY, 1999, p. 115). Já Mas-
sarolo e afirmam que “A televisão, por exemplo, provocou 
mudanças na mídia anterior, o cinema. Por outro lado, You-
tube e Netflix - entre outros sistemas de postagem de vídeos 
online - redefinem as funções da televisão” (MASSAROLO  
& MESQUITA, 2014, p. 13).   

Vera França abre o texto A Televisão Porosa: traços e ten-
dências afirmando que “Sem qualquer exercício de futuro-
logia, meu ponto de partida, neste texto, é a convicção da 
importância e do papel que ela (a TV) continua ocupando 
no cotidiano da imensa maioria da população” (FRANÇA, 
2009, p. 27) e fecha considerando:  

E é no seu conjunto que ele pode nos dizer 
alguma coisa: de uma televisão que continua 
forte, se alimentando de outras mídias e, so-
bretudo, da realidade social; da televisão en-
quanto terreno de cruzamento de diversida-
des; uma televisão próxima do cotidiano, do 
singular, do pessoal (FRANÇA, 2009, p. 50).  

A TV na primeira década dos anos 2000, “tem sabido 
conviver bem com a internet, se apropriar de seus recursos 
e estabelecer com ela uma relação não de concorrência, mas 
de extensão” (FRANÇA, 2009, p. 28). Já Becker, Gambaro e 
Souza Filho afirmam que há queda de audiência da televi-
são e do telejornalismo, apesar do alcance que a TV aberta 
ainda tem nos lares brasileiros.  
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A quantidade de TVs ligadas diminui ano 
após ano, e as emissoras já perderam 28% da 
audiência desde o ano 2000. São, em média, 
dois pontos percentuais a menos na audiência 
somada dos cinco maiores canais comerciais 
por ano. Os principais e mais tradicionais 
programas, como as novelas, os telejornais e 
os reality shows, estão com a audiência em 
declínio. Em termos absolutos, a TV aberta 
perdeu, na Região Metropolitana de São Pau-
lo, a audiência de 1,15 milhões de pessoas 
nos últimos 14 anos (BECKER, GAMBARO 
& SOUZA FILHO, 2015).  

McLuhan (1969) defendia a tese que o meio é a mensa-
gem, sendo para ele o meio como um canal simples de pas-
sagem de conteúdo comunicativo - não um mero veículo de 
transmissão de mensagens - mas um elemento determinan-
te da comunicação. O autor chama a atenção para o fato de 
uma mensagem pelo rádio ou pela televisão desencadear 
diferentes percepções e compreensões. O meio, o canal, a 
tecnologia em que a comunicação se estabelece, constitui 
uma forma comunicativa e determina um próprio conteúdo.  

O que pode parecer hoje ter sido um exercício de futuro-
logia feito por Mcluhan que parecia adivinhar que um equi-
pamento a ser inventado - o celular - seria realmente uma 
extensão do braço, dos ouvidos e dos olhos do homem. E 
no caso da televisão, os conteúdos repercutem muito en-
tre os assuntos que mais são compartilhados pelo Facebook, 
Twitter ou grupos de WhatsApp por meio dos smartphones. 
O compartilhamento simultâneo de conteúdos amplifica o 
sentimento de estar conectado e possibilita a intervenção 
dos telespectadores nos programas.   
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A pergunta que surge a partir daqui e que será respondi-
da pelos relatórios do Instituto Reuters e pelas fontes de da-
dos consultadas, é quanto a TV é acessada pelo celular. De 
que forma as duas tecnologias estão imbrincadas do ponto 
de vista de consumo? E o que isso tem a ver com a sobrevi-
vência da TV e do telejornalismo?  

3 METODOLOGIA  

O método comparativo que: “(...) ao ocupar-se das ex-
plicações de fenômenos, permite analisar o dado concreto, 
deduzindo elementos constantes, abstratos ou gerais nele 
presentes” (PRODANOV & FREITAS, 2013, p. 38) é utili-
zado como metodologia para esta análise. As fontes de da-
dos para a comparação neste texto são os relatórios: Mídia 
Dados (2018), Mídia Dados (2019), além de dados Kantar 
Ibope Media, da Pesquisa Brasileira de 

Mídia (Pbm/Ibope, 2016) que analisa os hábitos de consu-
mo dos brasileiros e Digital News Report do Instituto Reuters 
(2018, 2019, 2020) que compara o consumo de notícias no 
mundo também irão conversar com os relatórios mais atuais.   

Além disso, serão incluídas as conferências orais realiza-
das do SET/Sul 2019, Seminário 

SET-Sul 2019 realizado pela Sociedade Brasileira de En-
genharia de Televisão (SET), Curitiba, Universidade Po-
sitivo, 12 a 13 de junho de 2019. Foram analisados dados 
informados por: Leonardo Petrelli, presidente executivo 
do Grupo RIC Paraná, Leonardo Chaves, coordenador do 
Módulo Técnico do Fórum Brasileiro de TV Digital e ge-
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rente da área de Tecnologias de Transmissão na TV Globo 
e Giovana Alcantara, diretora comercial Sul e Sudeste da 
Kantar Ibope Media. As palestras desses especialistas e em-
presários foram gravadas e decupadas para ser incluídas 
no próximo tópico.  

4 PERFIL DA AUDIÊNCIA DE TV  

Os dados aqui apresentados vêm dos relatórios citados 
na metodologia e as afirmações dos especialistas foram reti-
radas de palestras proferidas em conferências durante o Se-
minário da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão 
(SET-Sul), que ocorreu em setembro de 2019, em Curitiba, 
e reuniu representantes do setor de telecomunicações para 
tratar do cenário de audiência e tecnologia da televisão.  

O ponto central dos dados analisados perpassa a afirma-
ção de que o mundo televisivo viveu e vive em transição, 
desde a TV colorida até a TV analógica, e em seguida a TV 
digital. Hoje a busca por novos formatos e conteúdo per-
sonalizados, com identificação única com o consumidor é 
constante. Há um novo panorama e um novo perfil de inte-
ratividade no Brasil que causa a necessidade de integração 
entre a internet e a televisão em busca de alcance necessário 
e confiabilidade.  

A experiência multitela é um dos primeiros desafios a 
ser compreendidos por quem trabalha com transmissão de 
conteúdo de televisão, de acordo com os relatórios. Com o 
avanço da digitalização e a extinção do sistema analógico, 
as emissoras estão cada vez mais explorando a experiên-
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cia do usuário em mais de uma tela. Estender a programa-
ção para várias plataformas de distribuição como forma de 
atingir o público em momentos diferentes tem sido uma 
tentativa de se adaptar às novas formas de consumo de mí-
dia (MÍDIAS DADOS, 2018, p. 146).   

Diversos projetos estão sendo desenvolvidos pela So-
ciedade Brasileira de Engenharia da Televisão, para a evo- 
lução tecnológica da TV, a partir de grupos que estudam os 
modelos multitela e a interatividade e modos de aprimo-
rar a segmentação com o uso de geolocalizadores (MÍDIAS 
DADOS, 2018, p. 147). A evolução tecnológica é constante e 
precisa ser rápida para aderir a novos hábitos de consumo.   

Leonardo Chaves, coordenador do Módulo Técnico do 
Fórum Brasileiro de TV Digital e gerente da área de Tec-
nologias de Transmissão na TV Globo, cita o termo TV 3.0 
como uma televisão que se renova a cada dia. Segundo ele, 
em 2016 a TV aberta no mercado estadunidense estava fa-
dada a morrer, mas renasceu por conta de uma evolução 
tecnológica. O mercado publicitário da TV norte-americana 
também passou por um crescimento significativo. As mar-
cas começaram a confiar mais seus conteúdos na grande 
tela do que nas plataformas digitais (CHAVES, 2019).  

Hoje a tecnologia, além da informação, é democratizada 
e disponível para muitas pessoas o que torna a audiência 
uma imensidão aberta e com acesso a mais de 200 milhões 
de celulares. Para alcançar esses usuários com as telas aces-
síveis e ativas em qualquer lugar, a TV aberta está adotan-
do as novas tecnologias e buscando novos formatos de con-
teúdo. “Você só muda um hábito de uma sociedade a partir 
do momento que você faz com que essa tecnologia seja ami-
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gável”, explica Leonardo Petrelli, presidente executivo do 
Grupo RIC Record Paraná. Descobrir como fazer isso é um 
dos desafios (PETRELLI, 2019).  

Do ponto de vista da audiência, as emissoras têm tenta-
do integrar seus produtos nas plataformas digitais a partir 
de iniciativas de canais digitais como Globo.com e Globo-
Play. O SBT, por exemplo, fez uma parceria com o Youtube 
em 2011. Algumas iniciativas deram certo, outras tiveram 
de ser revistas, como por exemplo a decisão de não indicar 
sites das emissoras durante as transmissões de notícias por 
medo de que o público saísse da TV, fosse para a internet 
e não mais voltasse. Aprender a aceitar a multitela não foi 
um processo rápido.  

Sérgio Sitchin, diretor comercial da BandTV, defende 
que as plataformas são oportunidades para melhorar a dis-
tribuição de conteúdo. Para ele, o que ocorre não é dividir 
a audiência, mas sim potencializá-la uma vez que o espec-
tador se importa com o conteúdo e não com o tamanho da 
tela. Iniciativas como o uso do Facebook para transmissões 
dos programas e o uso do Twitter estão trazendo resultados 
positivos no engajamento da audiência da emissora (Mídia 
Dados, 2018, p. 147 e 148).  

A distribuição de conteúdo está se dando cada vez mais 
em diferentes plataformas de Streaming, Apps e redes so-
ciais. Nos domicílios brasileiros existe um aumento enorme 
de displays e de conteúdos de maior qualidade e resolução e 
plataformas como Netflix, Amazon, Youtube, entre outras, 
procuram produzir conteúdo em alta definição e a TV está 
buscando fazer o mesmo. Apesar do aumento das diferen-
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tes plataformas, a TV não perdeu sua audiência porque a 
população está cada vez mais conectada.   

A penetração da televisão nos municípios brasileiros a 
torna ainda muito forte, principalmente por conta da cre-
dibilidade e do alcance pelo país, democratizando a infor-
mação. O número de domicílios com TV no Brasil desde 
2002 teve um aumento de 89.9 % para 96,8 % em 2019 (MÍ-
DIAS DADOS, 2019, p. 145). A projeção sobre o número de 
domicílios com TV mostra que a região Sudeste é o local 
com maior número de aparelhos no país, chegando em 
um total de 30.300.491. Em segundo lugar vem a região 
Nordeste com 17.818.786, em terceiro lugar a região Sul 
com 10.602.651, em seguida a região a Centro Oeste com 
5.335.624, e por último a região Norte com 4.863.284 televi-
sões (Mídias Dados, 2019)  

Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicí-
lios Contínua “O percentual de domicílios que utilizavam a 
Internet subiu de 69,3% para 74,9%, de 2016 para 2017, re-
presentando uma alta de 5,6 pontos percentuais”. E ainda, 
mais de 82% dos municípios do Brasil tem Banda Larga, “Já 
o percentual da banda larga fixa subiu de 81,0% (2016) para 
82,9% (2017) e continuou acima da banda larga móvel, que 
cresceu de 76,9% para 78,3% nesse período.” As TVs Smarts 
surgiram e são mais presentes (PNAD, 2017).   

A pesquisa do Mídia Dados 2019, mostra que a dispu-
ta entre a TV e o digital está cada vez mais acirrada e a 
solução é integrar a inteligência de dados do meio digital 
ao televisivo trazendo melhores resultados na produção de 
conteúdo e no comercial. As redes de TV estão cada vez 
mais empenhadas em fortalecer seu espaço no ambiente di-
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gital para não perder relevância. O uso dos canais digitais 
pelas emissoras já está consolidado, agora o foco delas é o 
aperfeiçoamento em aderir às tecnologias para alterar suas 
dinâmicas de funcionamento (MÍDIAS DADOS, 2019)  

No ambiente cada vez mais multiplataforma e conecta-
do, o conteúdo está cada vez mais fragmentado porque as 
pessoas são diariamente bombardeadas por informações 
e publicidade, e para manter a audiência, o conteúdo tem 
que ser relevante. Hoje os indivíduos têm comportamen-
tos diferentes e para cada grupo de pessoas é necessária 
uma linguagem adequada. A saída seria alinhar o conteú-
do à tecnologia, direcionando o que foi produzido para a 
plataforma que mais combina. A crise econômica e a pres-
são das novas tecnologias têm levado as emissoras a olhar 
com maior atenção a formação de anunciantes, individua-
lizando a audiência por meio de metodologias próprias  
(MÍDIAS DADOS, 2019, p. 134-136).  

Segundo dados do Kantar Ibope Media, a proliferação 
de telas cresceu de 13% para 75%, de 2013 a 2019, e a TV 
aberta tornou-se a protagonista desta história, pelo seu 
grande alcance pelo Brasil. As pessoas continuam assistin-
do à televisão. Em 2018, as pessoas assistiam uma média de 
6 horas e 8 minutos diariamente, havendo um crescimento 
de 35 minutos se comparado aos 5 anos anteriores. A TV 
Aberta está mais presente entre os brasileiros do que a TV 
por assinatura, em 2019 a TV Aberta teve uma penetração 
de 88% entre a população, enquanto a TV por assinatura 
teve 41% (MÍDIAS DADOS, 2019).  

É possível analisar dois tipos de consumos diferentes: ain-
da existem aqueles que preferem uma grade pronta (quando 
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o telespectador sabe o horário que vai encontrar o progra-
ma de seu interesse) e há quem prefira o consumo planejado 
(quando o usuário escolhe o que quer ver quando quiser, ou 
seja, o telespectador planeja o dia que deseja assistir).  

5 O JORNALISMO É O GÊNERO MAIS CONSUMIDO 
NA TV  

De acordo com o Kantar Ibope Media: o jornalismo 
possui um consumo de 12,6 bilhões de horas no total e o 
jornalismo local torna-se relevante nesse cenário, sendo o 
gênero mais consumido pela população o jornalístico. A 
RPCTV, afiliada à Rede Globo no Paraná, chega a 251 mil 
pessoas, em média, durante todos os dias, quase metade da 
população paranaense segundo Alcantara (2019). Por unir 
as pessoas em grandes eventos, como futebol, debates em 
eleições, reality shows, a televisão se torna forte, também, 
no entretenimento: 42% da população opta pela TV como 
fonte de diversão.   

Nessa situação, o público jovem expande essa experiên-
cia em um cenário multiplataforma: o indivíduo assiste à 
TV e ao mesmo tempo fala a respeito do que está assistin-
do nas redes sociais. Dados do Kantar Ibope Media tra-
tam do fato de o conteúdo da TV aberta ter sido o mais 
comentado no Twitter em 2018, em número de impressões  
(ALCANTARA, 2019).  

Ao comparar cinco programas de TV aberta 
(novelas, reality shows, programas jornalísti-
cos) de emissoras distintas, a quantidade de 
tweets gerados sobre esses programas é igual 
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a o de meses de tweets da série da Netflix 
Stranger Things. Vejam que é o mesmo volu-
me de tweets, isso mostra claramente a força 
da TV, a força do engajamento e da audiên-
cia. E isso se mantém mesmo neste cenário 
conectado (ALCANTARA, 2019).  

A análise dos dados de posts com conteúdo televisivo, 
em 2018, levantado por meio de uma ferramenta de mo-
nitoramento, descobriu que foram realizados mais de 180 
milhões de posts relacionados à programação de televisão 
no Twitter. “A TV aberta mantém sua força pela audiên-
cia e o engajamento e é considerada uma das melhores do 
mundo em termos de produção, por isso ela possui uma 
dimensão de audiência e relevância tão grande no Brasil”  
(ALCANTARA, 2019).   

A preocupação das emissoras em possuir dados claros 
para traçar estratégias é um reflexo da convivência entre as 
plataformas e da sobrevivência da TV diante das novas mí-
dias. Dados relevantes demonstraram, também, a impor-
tância do telejornalismo para esta sobrevivência porque foi 
responsável por trazer e manter a audiência da televisão.  

A desinformação que tem sido tão combatida por diver-
sos setores da sociedade foi um fenômeno que trouxe au-
diência para a TV. As fake news – apesar de este termo não 
ser o mais adequado para ser usado, uma vez que não são 
notícias falsas porque não são notícias - contribuíram para 
o retorno do público aos telejornais e à televisão. Alcanta-
ra afirma que em um cenário de múltiplas fontes, em que 
as informações falsas se espalham, as mídias tradicionais 
possuem uma posição de credibilidade: 75% das pessoas 
confiam nos meios tradicionais de informação, 69% con-
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fiam nos sites e aplicativos dos veículos de comunicação e 
40% nas redes sociais sozinhas, 67% das pessoas confiam 
nos vídeos noticiosos dos veículos tradicionais de comuni-
cação e 51% dos indivíduos buscam informações nos sites 
dos veículos em que confiam (ALCANTARA, 2019).  

É preciso salientar que o momento histórico vivido 
no Brasil (e no mundo) com polarização política trouxe 
prejuízos para os veículos de comunicação tradicionais. 
Como exemplo, a eleição presidencial brasileira de 2018 
trouxe consequências porque a alta polarização política, 
em torno das pesquisas eleitorais, acarretou em polêmicas 
envolvendo não só os candidatos, mas também veículos 
e jornalistas que realizaram a cobertura das eleições. 
Segundo o Digital News Report de 2020 um dos países que 
mais sobre com esta situação é o Brasil, sendo que aqui 
a preocupação maior é com WhatsApp (em outros países  
Facebook e Twitter lideram).  

Neste cenário, os aplicativos de mensagens se torna-
ram cruciais na campanha do atual presidente do Brasil 
sendo que o WhatsApp se transformou em uma poderosa 
ferramenta de campanha com a criação de grupos de pro- 
moção de candidatos (NEWMAN, 2019, p. 122). Nos países 
do Ocidente, como o Brasil, é perceptível o aumento dos 
aplicativos de mensagens que facilmente conseguem com-
partilhar informação em larga escala, potencializando a 
disseminação de boatos e mentiras transvertidos em jorna-
lismo. Com base nisso, a preocupação com a desinformação 
é alta. No Brasil, 85% das pessoas afirmam estar preocupa-
das com o que é real e falso na internet, segundo dados do 
Instituto Reuters no relatório de 2019.  
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Na tentativa de impedir a expansão de informações 
falsas, a mídia brasileira criou projetos conjuntos de veri- 
ficação de fatos como a campanha “Fato ou Fake”. O pro-
jeto congrega oito veículos online, estações de rádio e de te-
levisão. Em 2019, a confiança geral nas notícias veiculadas 
pelos meios tradicionais caiu de 11% para 48% em compa-
ração com 2018. Isso se deve principalmente pelo ambiente 
de polarização política e da mídia partidária, o que dividiu 
o número de eleitores entre candidatos de esquerda e de 
direita (NEWMAN, p. 122).  

Nessa onda de desinformação, a televisão aberta causa a 
percepção da veracidade dos fatos, por isso é ainda muito 
procurada pela população para a verificação do que é real 
ou não. As emissoras são fortes em criar uma fidelização 
com os telespectadores por causa da credibilidade: 67% do 
conteúdo de televisão buscado hoje no streaming é factual, 
é jornalismo. A partir disso pode-se pensar que o futuro 
próximo da televisão é positivo.  

Outro fato que trouxe público para a televisão e o tele-
jornalismo, por conta da credibilidade, foi a pandemia do 
Coronavírus. A Covid-19, doença que causa infecções prin-
cipalmente em grupos de risco como idosos e pessoas com 
doenças respiratórias crônicas, foi descoberta em 31 de de-
zembro de 2019 após casos registrados na China, na pro-
víncia de Wuhan e matou centenas de milhares de pessoas.   

O Brasil é um dos países mais atingidos pela doença, com 
milhares de mortes e de pessoas contaminadas. Além das 
mortes, a questão política é muito forte porque o atual pre-
sidente e o seu ministro da Saúde fizeram campanha con-
tra a vacina que imuniza e a favor de medicamentos sem 
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comprovação científica. A Ciência foi colocada em xeque 
no Brasil por meio de declarações oficiais e de muitas fake 
news compartilhadas em grupos de redes sociais. Confiar 
nas notícias em geral melhorou ligeiramente em 2020, em 
meio a uma atmosfera de negacionismo científico e ataques 
à Imprensa. A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) 
chegou a produzir um relatório mostrando que o atual pre-
sidente fez 116 ataques verbais a jornalistas em 2019.  

No cenário de várias informações sobre a doença circu-
lando, as TVs e jornais lideram a confiança do público so-
bre a pandemia. Segundo pesquisa realizada pelo Instituto 
Datafolha em 2020, sobre a confiança nas reportagens e nos 
programas jornalísticos de TV, 61% responderam que con-
fiam, 12% não confiam, 25% em parte, e 2% não utilizam. 
Segundo o último relatório do Instituto Reuters: 51% das 
pessoas confiam nas notícias gerais, 54% confiam nas notí-
cias que consomem, 53% confiam nas notícias que pesqui-
sam e 38% confiam nas notícias que estão nas mídias sociais 
(Reuters, 2020).  

Com a pandemia e desde a primeira vez que a pesquisa 
do Instituto Reuters foi iniciada, um fato relevante ocorreu, 
a mídia social ultrapassou a televisão em termos de consu-
mo de mídia para notícias. O uso de notícias do pelo celular 
continua estável, enquanto o uso de computadores caiu. A 
impressão é que o número de leitores reduziu pela metade 
desde 2013 e a crise COVID-19 provavelmente atingirá o 
setor com força (REUTERS, 2020).  
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6 CONCLUSÕES  

A partir da análise dos dados é possível pensar ser equí-
voco dizer que a televisão está morrendo, quando analisa-
do o cenário atual sobre as tecnologias. Mesmo no mundo 
de hoje, com a internet e os devices, o meio continua sen-
do eficiente. A tela grande ainda pode causar encanto em 
algumas pessoas e têm papel fundamental na vida social. 
A evolução tecnológica que nunca parou, agora segue em 
ritmo acelerado, com a criação de players e aplicativos para 
que as TVs sejam assistidas em smartphones. A tentativa de 
fazer com que o público adote novos hábitos de consumo é 
o desafio maior das emissoras.   

A televisão está cada vez mais integrada nos meios digi-
tais e se adaptando aos novos consumos de mídia para não 
perder relevância. Mesmo com o crescimento das novas pla-
taformas, a TV tenta se potencializar a partir da distribuição 
de conteúdo relevante e fragmentado nos meios digitais.   

As redes sociais trouxeram a interatividade para os veí-
culos de comunicação em seus perfis e páginas e isso pro-
duziu certa integração entre internet e TV e pelas falas dos 
executivos e técnicos no seminário SET-Sul as pesquisas e 
testes para desenvolver e manter a integração não param.   

As fake news, segundo o último relatório do Instituto 
Reuters (2020) perderam força, apesar disso a desinfor- 
mação continua sendo uma estratégia usada contra o jorna-
lismo, o que deve manter repórteres, editores e jornalistas 
em geral muito atentos para que mantenham maior credi-
bilidade que outros meios. O fato de vídeos e informações 
falsas serem compartilhados nas redes fez com que pessoas 
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começassem a procurar informações checadas e apuradas 
pelos veículos mais tradicionais, os entendendo como um 
lugar de mais credibilidade. Quem mais colheu frutos des-
ta certeza foi a televisão.   

A televisão ainda tem um poder engajador e de fazer 
reverberar causas e pautas como é o caso recente da vaci-
na contra a Covid-19, desacreditada pelo atual presidente 
e sua equipe, e valorizada por cientistas com espaço nos 
veículos de comunicação tradicionais. Outro exemplo é o 
de informações que são exibidas nos telejornais e contra-
riadas por políticos em redes sociais passarem a ser alvo de 
bloqueios no Twitter (o atual presidente teve dois tweets blo-
queados em março de 2020 e também de um vídeo bloquea-
do pelo Facebook no início de 2021). Este tipo de medida só 
foi possível porque Facebook, Twitter e YouTube investiram 
mais em verificação de informações falsas.   

Medidas das redes sociais para tentar conter as publi- 
cações de fake news trazem maior confiança para o jornalis-
mo tradicional e para a televisão. Desta forma, é possível 
entender que a convivência da TV com a internet, nestas 
duas primeiras décadas dos anos 2000, tem sido de extensão 
e de apropriação de elementos. Por isso, é possível afirmar 
que tão cedo a TV não vai morrer ou virar coisa do passado 
e muito desta certeza vem da relevância do telejornalismo 
entre a população brasileira.  

Outro exemplo atual de engajamento da televisão pode 
ser visto no Big Brother Brasil que está em sua vigésima 
primeira temporada e tendo a alta audiência comemorada 
pela Rede Globo. Pela primeira vez, o número e participan-
tes negros é significativo, mas as oito pessoas negras esco-
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lhidas para o reality show têm formações completamente 
distintas e suas falas e ações têm sido tema de discussões 
nas redes sociais e nos veículos tradicionais de comuni- 
cação. É mais uma vez TV se mesclando com as redes e sen-
do pauta para artigos e reportagens. A sobrevivência deste 
programa na TV demonstra que o entretenimento é uma 
das molas mestras para manter a TV ativa e viva. Entrete-
nimento e jornalismo, cada um, faz sua parte para a manu- 
tenção da televisão, cada um a seu jeito e com suas ferra-
mentas e ideologias.  
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