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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é analisar como a narrativa seriada se desenvolveu e 

popularizou, e como passou a integrar em seus enredos os temas e pautas de 

movimentos sociais como o feminismo; como as formas de representação de gênero 

mudaram e se adaptaram às mudanças sociais, levando a novos estereótipos 

femininos, onde as personagens ainda são encaixadas, que fogem dos padrões 

normativos de gênero mas que ainda são limitadores para o desenvolvimento e 

aprofundamento das personagens; e como Grey’s Anatomy, em seus 13 anos, 

buscou de alguma forma mudar esse cenário. 

 

 

Palavras-chave: Narrativa Seriada, Representação de Gênero, Estereótipos 
Femininos. 
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ABSTRACT 

The objective of this work is to analyze how the serial narrative has developed and 

popularized, and how it integrated in its entanglements the themes and patterns of 

social movements such as feminism; how the forms of gender representation have 

changed and adapted to social changes, leading to new female stereotypes, where 

the characters are still embedded, that escape normative gender patterns but are still 

limiting for the development and deepening of the characters; and how Grey's 

Anatomy, in thirteen years on the air, has somehow sought to change that scenario. 

 

 

Key-words: Serial Narratives, Gender Representation, Female Stereotypes. 
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1 INTRODUÇÃO 

As mudanças sociais e midiáticas caminham de mãos dadas, sendo que a 

mídia nada mais é do que a reprodução da sociedade. Nesse sentido, esse trabalho 

pretende explorar como as narrativas seriadas, que ganharam espaço e visibilidade 

nos últimos anos, assumiram um papel de grande espelho social, se tornando as 

grandes representantes de movimentos como o feminismo. 

No primeiro capítulo, passando por todo o primórdio das narrativas 

seriadas e como elas se consolidaram como entretenimento de massas, este 

trabalho pretende analisar todas as formas como essas narrativas se organizam, até 

os muitos gêneros e subgêneros que podem assumir, e como os temas caros ao 

feminismo de maneira geral acabam por ser abordados de uma forma ou de outra 

dentro desses enredos. 

No segundo capítulo, serão apresentadas todas as formas de 

representatividade feminina e seus estereótipos, passando pelas mudanças que 

levaram a diferentes formas de representação e como isso se deu dentro de uma 

ótica de mercado que ainda se baseia na opinião de uma grande massa 

conservadora que compõe o público dessas narrativas. 

Serão apresentados exemplos de todos os tipos de narrativas seriadas, e 

também exemplos de personagens femininas que se encaixam nos estereótipos 

destinados ao gênero. Nesse sentido, pretende-se demonstrar que, apesar de toda a 

aparente mudança de representatividade, as personagens femininas seguem sendo 

representadas de maneira rasa, levando em consideração apenas os aspectos 

marcantes de suas personalidades que se encaixam nos estereótipos. 

Os argumentos apresentados estruturam-se na análise de que o 

pensamento do pós-feminismo, que acredita que a igualdade de representatividade 

de gênero já foi atingida, ao ponto em que temos cada vez mais personagens 

femininas que, aparentemente, não se encaixam em padrões, está equivocado 

Através da observação de todos os estereótipos existentes, pretende-se demonstrar 

que, ainda que tenhamos mais tipos de personagens que se assemelham às 

mudanças sociais observadas, as mulheres seguem sendo colocadas em caixinhas, 

com muito pouco a mostrar além do que já se é esperado de uma personagem que 

se encaixa em determinado padrão. 

Para além disso, no terceiro capítulo, serão estudados dois episódios de 

uma das séries pioneiras em abordagem de questões feministas através de 
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protagonistas mulheres, Grey’s Anatomy. Serão abordados o episódio piloto da série 

e o primeiro episódio da décima quarta temporada (última temporada fechada até a 

finalização deste trabalho).  

A ideia é demonstrar o desenvolvimento das personagens Miranda Bailey 

e Meredith Grey ao longo de 13 anos de série, analisando os estereótipos em que 

elas se encaixavam no início da série, em 2005, quando as questões feministas 

ainda estavam ganhando espaço na grande mídia, e também como a construção 

das duas personagens foi se aprofundando ao longo da série, fazendo com que elas 

assumissem posições muito diferentes das que demonstravam no início. 

O presente trabalho foi estruturado e desenvolvido a partir da pesquisa e 

estudo de artigos e teses sobre narrativas seriadas e estereótipos de gênero, bem 

como de uma análise mais aprofundada sobre os dois episódios acima 

mencionados. 
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2 CONCEITO DE NARRATIVA SERIADA, WORKPLACE DRAMA E  
DEFINIÇÃO DE DRAMAS MÉDICOS. 

 

A narrativa seriada tem uma origem popular, seu início data desde a narrativa 

folclórica. “As Mil e Uma Noites”, narrativa milenar do folclore persa, é um exemplo 

de narrativa seriada. Conta a história de um rei, que louco após uma traição de sua 

primeira mulher, começa a desposar de uma nova mulher a cada dia, mandando 

matá-las na manhã seguinte. A história é contada do ponto de vista de Xerazade, 

esposa do rei, que consegue evitar a morte através do uso da narrativa seriada. 

Xerazade começa a contar histórias fantásticas para o rei durante a noite, parando 

ao amanhecer em um clímax, para que ele se sentisse compelido a não matá-la 

para ouvir o final da história no dia seguinte. 

Podemos marcar o início da narrativa seriada como entretenimento popular 

através dos folhetins publicados em revistas e jornais. Em meados do século XVIII, 

os livros eram (e ainda o são) um entretenimento caro, principalmente para as 

camadas mais pobres da população. Assim, foram criados os folhetins, que eram 

impressos em jornais e revistas, meios de comunicação de massa com preços 

baixos e acessíveis. Para aumentar a venda dos mesmos, os folhetins foram 

implementados de maneira fragmentada: uma narrativa era dividida em inúmeras 

publicações e cada uma dessas divisões terminava em algum acontecimento de 

muita tensão, fazendo com que o leitor se sentisse impulsionado a comprar a 

próxima edição. Outra característica marcante das publicações desse tipo era o 

resumo dos acontecimentos passados através de recursos narrativos como sonhos, 

flashbacks, lembranças e diálogos sobre acontecimentos passados, com a intenção 

de refrescar a memória do leitor a fim de que ele se mantivesse imerso na história e, 

caso perdesse alguma publicação, pudesse retomar a narrativa nas próximas, sem 

prejudicar seu entendimento. Esse recurso também permitia que novos leitores se 

interessassem pela narrativa sem necessariamente ter acompanhado as 

publicações desde o começo. 

Com os folhetins, a narrativa seriada se torna popular, e o hábito de leitura 

como entretenimento se alastra pelas mais diversas camadas sociais. Os autores 

veem então uma forma de popularizar seus nomes e sua escrita, e grandes nomes 

da literatura passam a escrever folhetins. No Brasil, podemos citar Machado de 
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Assis e José de Alencar, que tiveram parte de suas obras publicada no formato de 

folhetins, antes da publicação compilada no formato de livros. 

Essa forma de narrativa pode ser entendida como uma serialidade industrial, 

uma vez que repensa a forma como a arte era produzida e consumida, que passava 

a levar em consideração mais aspectos do que somente originalidade e criatividade. 

Por esse motivo, os folhetins passam a ser considerados por muitos como narrativas 

inferiores, voltadas para a lógica de mercado, se distanciando do que a escrita como 

arte deveria ser. A partir do romantismo, folhetins perderam a definição de arte e 

passaram a ser considerados meros produtos de uma indústria. As teorias modernas 

sobre o conceito de arte levavam em consideração o conceito de inovação e, por 

sua fórmula repetitivamente agradável, não consideravam que o folhetim pudesse 

fazer parte dessa definição. Walter Benjamin (1936) publica um ensaio chamado “A 

Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica”, no qual defende que o valor da 

arte não é que ela seja consumida, mas sim que ela exista por sua função ritual. 

Quando tratamos de narrativas seriadas, as obras se distanciam dessa função e se 

aproximam da função expositiva. 

Até então, a literatura era uma forma de arte que não chegava até as massas. 

Com a popularização dos folhetins, o hábito de leitura da população acaba por criar 

um mercado promissor. Assim, a literatura ganha ares de indústria, levando em 

consideração não somente o aspecto artístico mas também os desejos de um 

público ávido por novas publicações, e que moldava os conteúdos das publicações a 

partir de sua recepção. 

“O folhetim não agradou quem considerava deter a capacidade intelectual de 

apreciar verdadeiramente a leitura. Eles julgavam as obras originárias do movimento 

sem a polidez ou refinamento da verdadeira prosa lírica” (MORAES, 2016, p.4). Os 

maiores críticos da fórmula seriada eram da elite, que considerava o conceito de boa 

leitura, que não deveria ser realizada com o simples fim de entreter, pois isso a 

levaria a ser apelativa com a intenção de ganhar as massas e impulsionar as 

vendas. Esse tipo de hábito não estimularia o pensamento racional, o que significa 

que ele teria como o escapismo a sua verdadeira finalidade (Horkheimer & Adorno, 

2002). 

O que a elite não levava em consideração é que os folhetins não tinham como 

finalidade agradá-los. Eram literatura popular, feita para o povo e, como tal, 

obtiveram grande sucesso e relevância. Sua decadência se deu apenas no começo 
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do século XX (os folhetins tiveram, então, uma vida útil e popular de um século e 

meio), com o surgimento do rádio. 

Uma outra forma de apropriação das narrativas seriadas se deu através do 

cinema. Podem ser considerados como o princípio das narrativas seriadas 

audiovisuais os curtos filmes exibidos de maneira seriada nos nickelodeons. Na 

década de 40 isso se populariza ainda mais com as produções de Hollywood que 

eram passadas nas matinês de maneira serializada. 

 

Figure 1 Les Vampires (1915), seriado fílmico francês.  

 

Figure 2 What Happened to Mary? (1912), seriado fílmico hollywoodiano. 

Assim como os folhetins, os seriados fílmicos foram vistos como produtos de 

segunda mão, que por sua curta duração não valiam o valor de um ingresso. Por 

isso, os cinemas faziam pacotes onde o espectador comprava um ingresso para a 

matinê, onde os seriados fílmicos seriam exibidos, e para a sessão de um filme. 

Antes da popularização dos seriados televisivos, outra forma de ficção 

serializada ganhou espaço, dessa vez no rádio. Eram as radionovelas, que 

consistiam na dramatização do gênero literário das novelas. Elas se tornaram 

extremamente populares entre todas as camadas da sociedade, e acabaram por ser 

um dos pilares da radiodifusão. Mesmo com todo o sucesso, as radionovelas 
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seguiam com o estigma de entretenimento barato, por retratarem estereótipos e 

estarem cheias de clichês. Mas, para as emissoras de rádio, eram grandes fontes de 

renda, uma vez que, durante a sua exibição, havia espaços para comerciais que, 

pelo número de espectadores, eram vendidos a preços altos. Ao final de cada 

capítulo, o locutor questionava o público para aguçar sua curiosidade e fidelizar os 

espectadores até o próximo capítulo. O rádio e as radionovelas só perderam força 

com o advindo da televisão, fazendo com que, inclusive, algumas delas fossem 

adaptadas para o novo formato. 

Na década de 50, os seriados fílmicos perdem força e espaço nos cinemas. 

Em compensação, já haviam se popularizado na TV, com o sucesso de programas 

como I Love Lucy e Doctor Who. 

 

Figure 3 I Love Lucy (1951-1957), seriado televisivo americano. 

 

Figure 4 Doctor Who (1963- presente), seriado televisivo americano. 

Na TV, as narrativas seriadas se desenvolvem em três tipos gerais. O 

primeiro é uma narrativa linear, onde a história se desenrola ao longo dos episódios. 

Isso significa que os conflitos se solucionam ao longo de uma temporada, ou mesmo 

ao longo da série inteira, sendo resolvidos de maneira uniforme, e não 

episodicamente. Essa narrativa tende a ser mais complexa, uma vez que os 

episódios precisam estar interligados para formar a história final. Nesse tipo de 

seriado, recursos como um pequeno resumo antes do começo de cada episódio são 

comuns, a fim de localizar o espectador e refrescar sua memória sobre 
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acontecimentos importantes que se deram ao longo dos episódios, e que vão se 

mostrar importantes para o desenvolvimento da história. Um exemplo clássico desse 

modelo é a série Breaking Bad. 

 

Figure 5 Breaking Bad (2008-2013), seriado americano com narrativa linear. 

O segundo tipo de narrativa seriada é episódico, onde cada episódio 

apresenta uma história com começo, meio e fim, sem progressão ao longo da 

temporada. Dessa forma, os episódios se tornam autônomos, podendo ser 

assistidos e exibidos sem uma ordem certa. O que constrói a identidade da narrativa 

são os personagens, estes sim fixos ao longo dos episódios, sendo que cada fatia 

dessa narrativa mostra acontecimentos na vida desses personagens, mesmo que 

esses eventos não tenham relação entre si. A série animada Os Simpsons mostra 

bem esse tipo de narrativa. 

 

Figure 6 Os Simpsons (1989- presente), seriado americano com estrutura episódica. 

Existem híbridos entre esses dois estilos, e o maior exemplo disso são as 

sitcoms1. Sitcoms são séries de comédia que fazem uma mistura dessas narrativas, 

uma vez que apresentam situações isoladas a cada episódio, mas também 

apresentam uma unidade na temporada, com arcos que se desenvolvem ao longo 
																																																													
1 Abreviatura do termo situation comedy (em português, comédia de situação), designado a séries de 
humor encenadas por personagens que dividem um ambiente em comum (família, amigos, colegas 
de trabalho, vizinhos, etc). Muitas vezes são realizados para uma plateia ao vivo com o intuito de 
capturar a reação e produzir claques, embora isso não seja necessariamente uma regra. (MORAES, 
2016, p.10) 
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dos episódios. Um caso clássico de híbrido é o seriado Friends, um dos mais 

famosos da TV americana. 

 

Figure 7 Friends (1994-2004), sitcom americana que mistura as estruturas lineares e 
episódicas. 

O terceiro estilo tem como ponto comum à narrativa dos episódios apenas a 

proposta geral da história, sendo que não há ligação entre os episódios e 

personagens apresentados. O que faz com que esse estilo seja considerado uma 

narrativa seriada, e não um conjunto de histórias sem nenhuma ligação, é o tema 

principal, que deve ser comum a todos os episódios. São conhecidas como séries 

antológicas e, como exemplo, temos o seriado britânico Black Mirror. 

 

Figure 8 Black Mirror (2011- presente), seriado americano cuja estrutura episódica 
se baseia apenas em uma temática comum. 

	 Nos últimos anos, o gênero serializado ficcional tem ganhado popularidade 

em todo o mundo. Pioneiras nesse estilo, as séries americanas, em especial, se 

destacam tanto por sua qualidade quanto por seu público. Com o crescimento do 

número de séries disponíveis aos espectadores, os canais que as disponibilizam 

buscam formas de fidelizar seus consumidores, e apostam em duas fórmulas: a 

originalidade dos roteiros e qualidade técnica de suas produções, ou fórmulas de 

sucesso que atraiam seus espectadores através da familiaridade. 
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 Nesse segundo tipo, temos os workplace dramas, séries que retratam o dia a 

dia de profissões e locais de trabalho. Ao contrário das que se enquadram no 

primeiro tipo, e que recebem o grosso da atenção da crítica e dos estudos 

acadêmicos, os workplace dramas utilizam amplamente das características da 

serialidade, empregando-se do elemento da repetição, que acaba por fidelizar os 

espectadores a partir da familiaridade que eles encontram em suas narrativas. Essa 

estrutura, muitas vezes, garante às grandes produtoras de conteúdo o sucesso 

dessas séries, antes mesmo de elas irem ao ar. 

  Os dramas médicos misturam duas estruturas seriadas: a narrativa linear e a 

narrativa episódica. Dentro da narrativa episódica, observam-se as situações típicas 

do dia-a-dia da profissão, enquanto que dentro da narrativa linear se observam as 

relações pessoais entre os personagens e seus dramas e conflitos internos. 

Nelas, dois mundos se opõem: de um lado, o mundo cotidiano, regido por 
expectativas de senso comum, como a busca do amor, do sucesso, da 
felicidade; do outro lado, o mundo extraordinário representado pelo 
ambiente hospitalar: uma constante batalha contra a morte e a doença é 
travada pela equipe médica, munida de sua perícia, resultante do seu 
treinamento especializado, e travada sob regras rígidas, estabelecidas pelo 
código de ética da medicina (ALBUQUERQUE; MEIMARIDIS, 2016, p.163). 

  

A construção das tensões nas séries médicas partem, então, de dois opostos: 

das tensões de suas vidas particulares, que são retratadas ao longo da temporada; 

e das pressões quanto às regras da profissão, sendo que essas regras acabam por 

auxiliar na estrutura serializada, uma vez que cria parâmetros que não podem deixar 

de ser seguidos. 

As séries médicas, assim, dão especial atenção a esse conflito de opostos. 

De um lado, temos a carga melodramática, focada nos conflitos pessoais dos 

personagens; de outro, a carga técnica que a profissão traz. Essa dicotomia é 

explorada no sentido de envolver os dois mundos em uma só narrativa, fazendo com 

que se afetem mutuamente. 

Dentro dos dramas médicos, encontramos três tipos de narrativas, todas 

pautadas nas práticas médicas que regem sua estrutura. 

O primeiro tipo de narrativa são os dramas diagnósticos, que tratam do dia-a-

dia de médicos buscando diagnosticar algum tipo de patologia que chega até eles na 

forma de casos. O exemplo clássico desse tipo de série é House. Nela, que se 

passa em um hospital universitário, a equipe de House é levada a extremos na 
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busca por respostas sobre os casos que lhes são apresentados. A estrutura 

episódica faz com que, ao final de cada caso, House tenha uma epifania e acabe por 

descobrir o mal que acomete o paciente. A estrutura melodramática faz com que os 

dramas de todos os integrantes da equipe sejam apresentados ao longo das 

temporadas, muitas vezes se misturando com os seus dramas com os dramas dos 

próprios pacientes. 

 

Figure 9 House M.D. (2004-2012), série médica de diagnóstico. 

O segunto tipo trata de dramas de intervenção, onde a maior parte da série se 

passa dentro de uma sala de emergência. O ritmo da série é acelerado, uma vez 

que casos que chegam até a emergência de um hospital são, em sua maioria, 

graves. É um ambiente caótico e movimentado, o que favorece as narrativas 

melodramáticas que se passam entre os médicos e pacientes. São exemplos desse 

tipo de drama médico os seriados ER, The Night Shift, Code Black e Chicago Med. 

 

Figure 10 ER (1994-2009), série médica drama de intervenção. 
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Figure 11 The Night Shift (2014-2017), série médica drama de intervenção. 

	

Figure 12 Code Black (2015-2018), série médica drama de intervenção. 

	

Figure 13 Chicago Med (2015- presente), série médica drama de intervenção. 

O terceiro tipo foca no treinamento de médicos dentro de uma lógica 

institucional. Nesse tipo de drama, o processo de aprendizado e os dramas 

provenientes dele são o foco. As relações com superiores, a inexperiência e a 

questão do status são os pontos mais importantes para o desenvolvimento da 

narrativa. Temos três exemplos clássicos: Scrubs, Emily Owens MD e Grey’s 

Anatomy. 
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Figure 14 Scrubs (2001-2010), série médica de treinamento. 

	

Figure 15 Emily Owens M.D. (2012-2013), série médica de treinamento. 

	

Figure 16 Grey's Anatomy (2005- presente), série médica de treinamento. 

O melodrama2 se encaixa nos dramas médicos de maneira muito orgânica, 

uma vez que se trata de um ambiente extremamente propenso a conflitos. Quando 

levamos em consideração a rotina médica, que é notoriamente exaustiva, com 

longas horas dentro de um ambiente por muitas vezes hostil e pesado, levando a 

sacrifícios pessoais em prol do dever de salvar vidas.  
																																																													
2 Não nos aprofundaremos em melodramas pois este não é o objetivo do trabalho. 
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Dessa forma, muitas vezes a fórmula narrativa usa os próprios pacientes 

como representações das tensões presentes na vida dos médicos. Já nas questões 

profissionais, se trata de um ambiente altamente propenso a competições e disputas 

hierárquicas, que acabam por se mesclar à narrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	 22	

3 REPRESENTATIVIDADE DE GÊNERO E CONCEITOS DO PÓS-
FEMINISMO NA MÍDIA 

  
         A televisão, durante muitos anos, foi o meio dominante de divulgação de 

informações, seja na forma de telejornais ou ficções. Temas importantes para a 

sociedade ganharam espaço nesse meio de comunicação para que, através de sua 

popularidade, alcançassem todas as camadas da população e se fizessem discutir. 

Até hoje, a TV segue entre os meios de comunicação mais influentes do mundo, 

seja por sua linguagem, seja por sua popularidade. 

         Nesse sentido, os tópicos levantados e discutidos pela TV se tornaram 

grandes tópicos sociais, levando a mudanças na forma como a sociedade se 

organiza e na forma como as instituições são vistas. O que é discutido na televisão, 

seja em jornais, programas de variedades, séries, novelas, ou mesmo programas de 

esportes, gera uma discussão entre todos os membros da sociedade. Dessa forma, 

a TV ocupa o papel de mediadora desses tópicos, tendo grande influência na 

maneira como a massa os enxerga, ou sendo alvo de críticas pela maneira como 

retrata determinados assuntos. 

Nos últimos anos, com a popularização da internet e das redes sociais, a 

maneira como a TV desenvolve suas narrativas mudou significativamente. 

Passamos a ter uma maior interação do público com os assuntos discutidos na 

mídia convencional, de forma que suas opiniões passaram a ser levadas em 

consideração de maneira mais efetiva e imediata. Isso fez com que os assuntos em 

voga na internet passassem a ser abordados na TV, e vice-versa. 

O público, então, passa a ser um dos grandes mediadores do que é conteúdo 

relevante e do que não é. É ele que pesa o que vai ser notícia e o que não é 

interessante ao ponto de ser discutido. A partir dessa proximidade dos criadores, 

atores e escritores com o público, a forma de se fazer entretenimento muda 

drasticamente. 

         Ao mesmo tempo em que a popularização da TV e da sua influência na 

sociedade ocorreu, a segunda onda de lutas feministas também se deu. Foi através 

dessas lutas que mais mulheres passaram a ter acesso à educação a nível superior, 

fazendo com que ocupassem a academia e produzissem conhecimento levando em 

conta as questões de ordem feminina. Elas deixaram de lado o papel de donas de 
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casa e mães, para ocupar o papel de acadêmicas e profissionais das mais diversas 

áreas.3 

         Através da ocupação por parte das mulheres desses espaços acadêmicos, 

algumas mudanças começaram a acontecer na forma como a sociedade se 

organiza. Mulheres passaram a ocupar alguns cargos que antes eram destinados 

majoritariamente aos homens, fazendo com que seu papel na sociedade mudasse, 

em parte fazendo com que os temas que lhes atingiam diretamente fossem mais 

abordados pela grande mídia, uma vez que deixaram uma certa passividade que 

antes lhes era atribuída socialmente e se tornaram membros ativos da sociedade. 

 Precisamos levar em consideração que um dos lugares ocupados por 

mulheres (algumas muito mais do que outras) nessa retomada feminina por poder 

sobre seus corpos e seus destinos foram as mídias. Mulheres deixaram de servir 

apenas como entretenimento e passaram a produzir o entretenimento. 

 Uma das novas formas de produção de entretenimento onde as mulheres 

encontram espaço para ocupar a mídia, por trás e na frente das câmeras, são os 

serviços de streaming, cada vez mais populares devido ao fato de estarem 

intimamente ligados à internet: 
Particularmente com os programas de televisão que tem criadoras e 
escritoras mulheres, esse novo meio permite que elas tenham muito mais 
liberdade criativa do que incorporar e mostrar na tela. Porque criadoras e 
artistas não tinham mais a obrigatoriedade de responder aos executivos dos 
canais, o streaming como uma avenida legítima para criação de conteúdo 
fornece um “espaço mais seguro” para criadoras para que elas possam 
regular seu conteúdo e talvez quebrar mais os limites do que é aceitável 
para discutir ou retratar na televisão, especialmente no que diz respeito a 
mulheres e questões feministas.(MONTECILLO, 2016, p. 13)  

 

Ou seja, quando mulheres passam a exercer mais funções criativas e de 

comando nos meios de comunicação, muda-se a forma como personagens 

femininas são tratadas e retratadas. Mesmo assim, quando se estão atreladas a 

canais de TV, elas ainda devem passar pelo crivo dos executivos do canal, que até 

então impedem que muitos assuntos considerados polêmicos cheguem até as telas. 

Isso se dá por um medo que os grandes canais de TV sentem em tocar em temas 

que não agradam as parcelas mais conservadoras da sociedade que, ainda hoje, 

																																																													
3	Isso é uma generalização para fins de explicação do movimento. Sabe-se que foi diferente nos 
distintos países, nas diferentes classes sociais (no Brasil, por exemplo, mulheres negras sempre 
trabalharam. 
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são seus maiores consumidores, visto que, com a popularização da internet, grande 

parte do público crítico e progressista migrou para a rede. 

Isso acaba por ser uma faca de dois gumes: a TV perde o público mais 

progressista e que anseia por mudanças, principalmente por estar mais envolvido 

nas redes sociais e nas mídias alternativas, que mostram uma realidade mais 

distante do conservadorismo social que a TV tende a mostrar, mas ao mesmo tempo 

consegue manter a parcela da população mais retrógrada, que está distante do 

mundo virtual e espera que as pautas mais progressistas sejam abafadas pela 

grande mídia. 

Daí o sucesso dos serviços de streaming que, por estarem mais ligados ao 

primeiro grupo, se veem livres das amarras do segundo, dando mais liberdade 

criativa para que seus produtores e criadores de conteúdo consigam desenvolver 

produtos que levem em consideração os avanços sociais em questões feministas, 

LGBTs e raciais. 

Como que num efeito dominó, a TV acaba por começar a perder a relevância 

quando não trata desses assuntos, o que faz com que sejam obrigados a dar o 

braço a torcer e produzir entretenimento que condiza com as mudanças observadas 

no âmbito virtual, muito para não cair no ostracismo e abocanhar também essa 

parcela da população que anseia por um entretenimento mais inclusivo e condizente 

com a realidade social atual. 

         Nesse sentido, com o reaquecimento das discussões envolvendo o feminismo 

e suas pautas, a TV não viu outra alternativa senão incorporar esses assuntos em 

seus programas. Sendo assim, e levando em conta o papel da internet na escolha 

dos tópicos a serem abordados pela grande mídia, Victoria Motecillo (2016), em seu 

texto “Ginecologistas, Burocratas e Maconheiras: A Ascensão das Mulheres em 

Comédias para TV e Críticas à Perspectiva Pós-Feminista”,  faz a seguinte reflexão: 
Por exemplo, temos tido uma ressurgência do feminismo e da ideologia 
feminista nos últimos 15 anos que vem com a concepção de 
“interseccionalidade”, ou sobreposição das identidades sociais e sistemas 
de opressão e discriminação relacionados (Crenshaw). Com o 
ressurgimento do feminismo via mídia social e websites, como o Buzzfeed e 
Jezebel, trabalhando para espalhar consciência sobre a causa feminista, 
mais pessoas estão interessadas em aprender mais sobre o seu conceito e 
sua história. Subsequentemente, o público fala por meio das mídias sociais 
sobre o seu desejo por personagens femininas mais fortes. Como resultado, 
criadores e produtores se tornam conscientes dos benefícios de incluir 
personagens femininas diversas e fortes (Dockterman, Evans, Schneider). 
De modo inverso, o crescimento de personagens femininas fortes em uma 
forma de mídia dominante permite uma maior conscientização e 
oportunidades para discussão entre grandes audiências de perspectivas 
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feministas e questões em torno do feminismo, tais como: sexualidade, 
direitos reprodutivos e mulheres em locais de trabalho. (MONTECILLO, 
2016, pág. 11) 

  

A partir dessa reflexão, podemos começar a entender o processo que levou a 

TV a se tornar o que é hoje. Se hoje a representatividade de gênero toma um papel 

tão grande nas discussões em mídias sociais, muito do que se vê na televisão é 

reflexo disso. 

As redes sociais foram uma forma muito eficiente de se compartilhar 

conhecimento e gerar extensas discussões. Se trata de uma verdadeira revolução 

democrática do acesso à informação, visto que a maior parte da população global 

tem acesso à internet. Não entremos no mérito na qualidade do conhecimento 

compartilhado, mas sim na importância de que o mesmo seja discutido.  

Hoje somos capazes de discutir sobre qualquer assunto, a qualquer 

momento, com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, sem sair do conforto 

de nossas casas. Isso fez com que pessoas com diferentes culturas e lugares 

possam interagir e dividir seus pensamentos e opiniões sobre os mais diversos 

temas que afetam direta ou indiretamente a vida em sociedade. 

Com essa mudança na forma como as informações são geradas, discutidas e 

apresentadas na mídia, surge uma nova forma de representação feminina: as 

mulheres “indisciplinadas”. Essa representação surge como uma forma de se opor 

ao que era considerado normal ou aceitável para mulheres na sua maneira de agir e 

falar. Dessa forma, surgem programas de TV que mostram mulheres que saem dos 

seus papeis pré-definidos: são mulheres que não se encaixam no padrão do status 

quo. 
O simples fato de que qualquer mulher na televisão que escolhe não aderir 
a certos padrões de comportamento “aceitáveis” ser imediatamente 
apelidado como mulher “indisciplinada”, entretanto, ilustra o quão os 
tradicionais papéis de gênero estão profundamente embutidos na televisão. 
A raiz dessas personagens-padrão é completamente baseada em papéis de 
gênero construídos e dinâmicas de poder patriarcais. Hoje, a sociedade 
inerentemente patriarcal decide quais comportamentos são aceitáveis para 
mulheres, principalmente sob o olhar público. Olhar para certos programas 
de TV como exemplos de representações feministas não é unilateral; eles 
realmente são ótimos exemplos de personagens femininas interessantes e 
complexas, mas eles ainda são a exceção à regra. 
(...)Particularmente nos últimos 15 anos, o público tem visto uma mudança 
em termos de representações de mulheres nas telas. Esses são programas 
protagonizados por mulheres de cor, lésbicas e mulheres queer e de gênero 
fluido, mulheres trabalhadoras, mães solteiras, divorciadas e mulheres mais 
velhas e solteiras com nenhum interesse em casamento ou família. 
(MONTECILLO, 2016, pág. 9) 
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Sendo assim, na medida em que as mulheres passam a ocupar lugares que 

antes lhes eram socialmente negados, suas representações na mídia também 

mudam. Nesse sentido, temos uma crescente onda de mulheres ocupando o papel 

de protagonistas, liderando histórias que não necessariamente as colocam no lugar 

que o patriarcado reservou a elas. 

Há mais ou menos 15 anos isso vem acontecendo. Antes disso, com a 

internet não sendo tão popular e as mulheres ainda sem espaço na mídia, os 

programas de televisão, na maioria dos casos, seguiam o modelo onde as mulheres 

eram personagens sem aprofundamento e altamente ligadas às vontades e 

situações passadas pelos personagens masculinos. Em geral, eram personagens 

planificadas, afinal, serviam com o único propósito de dar profundidade e diferentes 

facetas aos personagens homens. 

Com essa mudança de panorama, as mulheres “indisciplinadas” ganham 

cada vez mais espaço e notoriedade. São elas mulheres que não se encaixam em 

padrões de beleza, que ocupam posições de poder, que não se encaixam no papel 

de mães ou esposas, mulheres que amam outras mulheres, mulheres que buscam o 

desenvolvimento profissional ao invés do sucesso familiar, mulheres desbocadas, 

que falam o que pensam, que agem como querem, que são conscientes e agentes 

da própria sexualidade. Dessa forma, elas refletem as mulheres reais que estão 

todos os dias lutando para ocuparem o lugar de protagonistas das próprias vidas e 

histórias. 
Mulheres não estão mais confinadas às personagens simplistas demais e 
unidimensionais dos anos 1940 e 1950. Elas não mais são caricaturas de 
mulheres reais, enfatizadas por sua viabilidade sexual, ou por seus papeis 
como cuidadoras, esposas e mães. Mulheres na televisão são capazes de 
perseguir o que quiserem, independente de ser uma carreira, casamento, 
uma família, todas as anteriores ou nenhuma delas. Elas não estão mais 
preocupadas com sua aceitação; depois de anos sendo ensinadas de outra 
forma pela televisão e pela sociedade como um todo, essas mulheres estão 
aprendendo por elas mesmas e ensinando ao público que é aceitável, e 
talvez até encorajado, se colocar em primeiro lugar. (MONTECILLO, 2016, 
pág. 28) 

 

A partir disso, surge a questão do pós feminismo. Ele se trata basicamente de 

um movimento que enxerga as lutas feministas como terminadas, uma vez que suas 

pautas mais palatáveis estão em voga e sendo representadas nos mais diversos 

espaços. 

Se trata de um conceito onde o feminismo liberal se encontra em destaque, 

uma vez que ele trata de assuntos tais como a sexualidade, liberdade dos corpos 
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femininos, liberdades de discursos e atitudes, e deixa de lado toda a relação de 

poder patriarcal relacionada a políticas públicas e representatividade nos poderes e 

no Estado, além de recortes de raça, sexualidade e classes sociais e econômicas. 

São discussões importantes, mas que só tocam a superfície do que é efetivamente 

objeto da luta feminista, que vai muito além das discussões válidas, porém rasas, de 

empoderamento feminino. 

Segundo Angela McRobbie, em seu texto “Pós-Feminismo e Cultura Popular: 

Bridget Jones e o Novo Regime de Gênero” (2007), o fato de que essas novas 

representações femininas chegaram até as grandes mídias fez com que uma grande 

onda de otimismo atingisse o movimento no geral. O fato de que a televisão e os 

grandes meios de comunicação se demonstraram mais abertos à mudança fez com 

que pairasse uma ideia de sucesso feminista, mostrando que o que estava sendo 

produzido e falado por mulheres pudesse de fato ter um impacto para além dos 

espaços onde estavam sendo produzidos e falados, chegando até o mundo 

comercial e mudando a forma como o entretenimento é produzido. 

Acontece que essa ideia de sucesso está intimamente ligadas às pautas 

liberais, do feminismo de oportunidades iguais. O feminismo mais radical, nessa 

conjuntura, que leva em conta as pautas de crítica social a uma ordem patriarcal 

mais ou menos inalterada, ainda é visto como negativo, repudiável (McRobbie, 

2007). 
Mulheres jovens são um bom investimento, elas podem ser confiadas com 
micro-crédito, elas são as privilegiadas sujeitas da mudança social. Mas os 
termos dessas grandes expectativas por parte dos governos são que as 
mulheres jovens devem lidar com menos políticas feministas autônomas. O 
que é consistente é o deslocamento do feminismo enquanto movimento 
político. (MCROBBIE, 2007, pág. 15). 

 

Nesse sentido, esses aparentes avanços feministas de representatividade de 

gênero na mídia, que o pós-feminismo julga suficientes para a luta feminista, servem 

apenas como forma de distanciar o feminismo das pautas de classe e identitárias 

que efetivamente podem causar mudanças sociais em prol da agenda feminista. 

Ao termos programas mais voltados para o feminismo interseccional, com 

recortes de classe e cor, por exemplo, a recepção do público acaba por ser mais 

dura e menos complacente. Porque o que é admirado e levado em conta como 

conquista feminista é o individualismo feminino, que leva em consideração a 

meritocracia feminina, onde as mulheres enquanto indivíduos são capazes de mudar 
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o status quo e se colocar em uma posição de empoderamento onde as regras da 

sociedade patriarcal não se aplicam a elas. 

Quando falamos de feminismo interseccional e do fato de que nós, mulheres, 

precisamos estar em conjunto agindo na sociedade como grupo para que não só a 

imagem de uma de nós mude, mas do grupo como um todo, somos vistas como 

radicais demais. 

Nesse sentido, o pós-feminismo falha ao dizer que todo o progresso feito é 

suficiente para que as lutas femininas não mais sejam necessárias. Esse progresso 

nada mais é do que a ponta de um iceberg muito grande de dominação patriarcal, 

onde as mulheres (principalmente mulheres de cor, LGBTs e mulheres de classes 

sociais mais baixas) ainda têm um longo caminho a percorrer. 

Precisamos ser capazes de falar sobre o recorte de classe antes de sermos 

capazes de nos considerar vitoriosas. Somente com o recorte de classe e a 

colocação de pautas que não são tão palatáveis poderemos alcançar a igualdade de 

representatividade de gêneros. 

Enquanto isso, toda essa mudança ainda é bem-vinda e deve ser 

comemorada. Mas não sem ressalvas. Precisamos entender que o fato de termos 

mais mulheres e de diferentes espectros sendo representadas na TV está 

intimamente ligado a questões comerciais. 

É interessante para os canais de TV e demais meios de comunicação ter 

mulheres representadas em suas mais diversas formas. Dessa maneira, eles são 

capazes de atingir esse público que lhes escapava pelos dedos. Utilizam do discurso 

do feminismo liberal para dar uma falsa ideia de que as coisas estão mudando, ao 

mesmo tempo em que não desagradam demais aos conservadores ao ponto de eles 

deixarem de consumir seus produtos. Não passa de um jogo de poder, onde o 

feminismo é usado como moeda para conseguir mais audiência. 

Nesse sentido, uma outra problemática surge: mulheres passam a ser 

convidadas a viver livremente suas sexualidades e assumir papeis de liderança, 

desde que não abram mão de sua feminilidade. Homens passam a se sentir mais 

confortáveis com a exploração da figura feminina, uma vez que isso para de ser 

visto como uma coisa negativa e passa a ser considerado como uma etapa do 

empoderamento. 

Assim, temos personagens femininas que, apesar de sua liberdade, se 

mantêm caladas em diversas situações onde o machismo é evidente, além de não 
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serem capazes de criticar duramente determinadas atitudes, uma vez que isso 

destruiria o papel de mulheres sofisticadas e cultas que essa representação de 

mulher feminista tenta evocar. É como se essas fossem condições para a sua 

liberdade: elas podem ser livres, desde que não se mostrem como mulheres duras e 

críticas, e desde que não percam o seu lado feminino (McRobbie, 2007). 

Dessa forma, novos estereótipos de gênero tomam conta das narrativas 

seriadas televisivas. Eles, apesar de engajarem nuances feministas nas 

personagens, ainda agem como uma certa imposição de um padrão a elas, de forma 

que elas não se desenvolvem por completo, ficando presas a essas representações 

de gênero de maneira planificada, sem aprofundamento. 
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4 REPRESENTAÇÕES FEMININAS E ANÁLISE DA TRAJETÓRIA DAS 
PERSONAGENS MIRANDA BAILEY E MEREDITH GREY EM GREY’S 
ANATOMY 

 

 Como já observamos nos capítulos anteriores, a forma de representação 

feminina em programas de TV seguiu a evolução social na forma como as mulheres 

são vistas e tratadas. Mas, também observamos que essas mudanças de 

representatividade não foram suficientes para que os estereótipos femininos 

acabassem por completo. 

 Os estereótipos de representação feminina seguem temas e mitos 

tradicionais da nossa cultura. A maneira como são representados, contudo, mudou 

através dos anos, assumindo mais características ligadas às mudanças sociais 

observadas. Entre essas representações estão a de princesa sacrifical, prostituta e o 

redentor, o bovarismo, o recurso do tetraedro, a masculinização, as mulheres 

indisciplinadas, as mulheres coisificadas e as figuras maternas (ROVIROSA, 2014). 

Quando falamos da princesa sacrifical estamos nos referindo às personagens 

femininas que se sacrificam ou se colocam em situação de perigo para salvar os 

demais personagens. Esse recurso já foi utilizado de diversas maneiras, sempre 

fazendo alusão à mulher como guardiã da integridade e pureza do lar. Um grande 

exemplo desse uso acontece na série Lost, onde a personagem de Claire é 

colocada como isca para atrair o assassino Ethan.

 

Figure 17 Claire e Ethan (Lost): a representação da princesa sacrifical 

 Ao analisarmos o papel da prostituta e do redentor, encontramos a dualidade 

de uma mulher perigosa, fonte de pecado, verdadeira femme fatale, enquanto o 
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homem sai como o redentor ao se afastar dessa mulher, assumindo o papel de 

resistência a essa representação do mal que se vê na figura da mulher. Também 

dentro dessa representação, há uma grande tradição da “puta de alma pura”, aonde 

a mulher e o homem “redentor” acabam por ficar juntos, e ele a “redime” de seus 

pecados anteriores. Como exemplo, temos o casal Nick e Kristy, do seriado CSI: 

Crime Scene Investigation. 

 Chegamos então ao bovarismo, que recebe seu nome devido ao romance 

Madame Bovary, onde vemos claramente a figura feminina sendo retratada como 

insatisfeita com sua própria vida e os papeis que lhe são impostos, tendo como 

características principais uma veia fantasiosa, normalmente devido ao seu 

envolvimento com a literatura de ficção, que faz com que se torne uma personagem 

que passa a imaginar que conseguiria sua felicidade através de uma vida que não é 

a sua. São personagens que não obedecem as regras, que fogem dos padrões e 

que questionam a ordem a sua volta (ROVIROSA, 2014). Um exemplo claro em que  

o bovarismo foi utilizado na construção de uma personagem é com o seriado 

Desperate Housewifes, onde temos a personagem Gabrielle, uma mulher retratada 

como ambiciosa, presa em um casamento por motivos econômicos, que encontra 

alento em um amante muito mais jovem. Gabrielle vive em um mundo de 

aparências, sendo incapaz de diferenciar a realidade objetiva dos devaneios de sua 

cabeça. A maior quebra com o modelo bovarista de construção de personagem 

acontece quando Gabrielle se torna mãe, coloca os pés no chão, abre mão de suas 

fantasias e muda drasticamente. 

	

Figure 18 Gabrielle, de Desperate Housewifes: o bovarismo na atualidade. 
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 Temos diversas séries sobre mulheres que vem desde os anos 50 com 

clássicos como Dallas e Dinasty, que retratam o american way of life, até as atuais 

Arrested Development e Sex and The City. Nesse sentido, podemos observar o 

recurso do tetraedro (ROVIROSA, 2014), onde quatro (ou mais) mulheres são 

protagonistas e juntam personalidades e estereótipos que buscam retratar as 

diversas facetas da mulher contemporânea. 

Diferentes tendências delineiam o retrato da mulher nas séries televisivas 
contemporâneas. Em primeiro lugar, como herança das mudanças sociais e 
políticas das últimas décadas, observamos a plena incorporação televisiva 
da mulher no âmbito profissional, com absoluta normalidade (The Closer, 
Commander-in-Chief, Damages, Grey’s Anatomy, Alias, Fiscal Chase, Cold 
Case), bem como a aceitação de diversas formas de sexualdidade (The L 
World, Queer as Folk), e de novos modelos de família, com maior ou menor 
grau de corrosividade (Modern Family, Parenthood, Mad Love, Arrested 
Development). (ROVIROSA, 2014, pág. 246). 

 

Figure 19 O tetraedro da representatividade feminina em Sex And The City. 

Para além das representações clássicas de gênero, é preciso apontar a 

masculinização de determinadas personagens. Esse recurso, muito utilizado no 

seriado The Closer, age como uma forma de legitimar a capacidade da mulher 

protagonista enquanto profissional. Esse endurecimento da personagem, do seu 

modo de agir e tratar as pessoas à sua volta, vem como uma resposta à 

representação clássica da mulher maternal e sentimental. Se tratam de mulheres 

que levam seu trabalho em primeiro lugar e que não se deixam levar pelo emocional, 

seja em sua vida pessoal ou profissional. Muitas vezes essas mulheres são 

representadas como workaholics, ou seja, obcecadas pelo trabalho, frias e duras. 

Uma outra característica que pode ser observada nesse tipo de personagem “é a 



	

	 33	

incorporação da força e da destreza física” (ROVIROSA, 2014). Se tratam de 

mulheres que se encontram em ambientes dominados pelos homens e acabam por 

ser representadas de maneira masculinizada, a fim de se mostrarem aptas a 

estarem ocupando esses locais. 

	

Figure 20 A masculinização da figura feminina em Closer. 

No capítulo anterior, já falamos sobre a representação da mulher 

indisciplinada. Para além desse conceito, ainda temos a coisificação do corpo 

feminino, o que representa um certo atraso, se formos analisar todos os avanços na 

questão da representatividade feminina. Trata-se de um retrato onde o culto ao 

corpo, utilizando-o como objeto, quase que como uma vitrine das virtudes e 

inseguranças femininas. Está centrado na figura da It Girl, é visto como um prêmio 

para os homens, um agradecimento aos seus esforços. Como contrapartida a essa 

representação, vemos um aumento das representações masculinas onde o corpo do 

homem também é coisificado, invertendo-se os papéis, onde a mulher aparece como 

predadora e o homem como mero objeto sexual. 

 Também é necessário notar a representação da figura materna, que pode vir 

de diversas formas. No início das séries televisivas norte-americanas, as mães 

tinham o papel clássico de pilares do lar, estavam constantemente em dependência 

financeira e emocional dos maridos e costumavam ocupar papéis de segundo plano. 

A partir das mudanças sociais dos anos 60 e 70, vemos uma mudança também 

nessas representações, onde encontramos seriados onde mulheres eram retratadas 

como pessoas cultas e instruídas, de alto nível social e cultural, muitas vezes 

ocupando profissões importantes, chegando até a ter a mesma posição que seus 
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maridos, apesar de ainda ocuparem o papel de donas de casa e mantenedoras da 

harmonia do lar. Nos anos 90, temos a retomada do modelo familiar, acrescentando-

se a isso a posição da mulher enquanto trabalhadora e também retirando-se os 

tabus de temas como sexualidade e submissão. 

 Considerando-se essas representações, encontramos a reprodução das 

relações paterno filiais em ambientes profissionais. É o caso do seriado Damages, 

onde uma poderosa advogada acaba por reproduzir em sua aprendiz o sentimento 

maternal, ainda que deturpado por sua personalidade inescrupulosa: a mãe terrível. 

	

Figure 21 Patty Hewes e Ellen Parsons: a relação maternal no ambiente de trabalho. 

 A partir dessas representações, podemos começar uma análise da trajetória 

das personagens Meredith Grey e Miranda Bailey, duas das protagonistas de uma 

das séries femininas de maior sucesso e longevidade da TV, Grey’s Anatomy. 

	

Figure 22 Meredith Grey e Miranda Bailey (Grey's Anatomy) 
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 No primeiro episódio da série, “Longa Noite, Longo Dia”, temos apresentado o 

ambiente em que toda a série se passará, o hospital Seattle Grace. Logo 

percebemos que se trata de uma workplace drama, onde o plot central se dá na 

dualidade entre a vida profissional e pessoal de seus personagens. 

 Começamos o episódio com a apresentação de sua personagem principal, 

que narra o começo do episódio, Meredith Grey. Meredith é uma interna em um 

programa de residência cirúrgica no hospital. Filha de uma grande e reconhecida 

cirurgiã, Meredith se apresenta, a princípio, como a síntese da mulher indisciplinada, 

levando um pouco do arquétipo da prostituta e do redentor, uma vez que sua cena 

inicial se dá na manhã após uma noite de bebedeira, onde ela acorda e se depara 

com o homem com quem passou a noite, sem nem ao menos saber seu nome. Ela 

se recupera do acontecido e parte para seu primeiro dia de trabalho no hospital. 

	

Figure 23 Apresentação da personagem Meredith Grey utilizando dos estereótipos 
de mulher indisciplinada/prostituta e redentor (episódio piloto de Grey's Anatomy) 

 Logo na apresentação do programa, temos um fato que é levantado pela 

personagem Cristina Yang, onde ela comenta com Meredith que se tratam de 

apenas 6 mulheres no programa de residência. Cristina também comenta que uma 

dessas mulheres é uma modelo, de maneira depreciativa, como se o fato de ela ser 

uma modelo fosse atrapalhar o reconhecimento das demais mulheres que fazem 

parte do programa. 

 Partimos então para a segunda personagem de nossa análise, Miranda 

Bailey. Miranda está em seu segundo ano como residente no hospital, e é conhecida 

como “Nazi”. Logo que seu apelido é apresentado, ainda não temos a informação de 
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que se trata de uma mulher e que muito menos se trata de uma mulher, negra, 

pequena e gorda. Quando os internos que lhe são designados são chamados, 

Meredith entre eles, acabam por ter uma surpresa ao ver quem é Bailey. Pelo 

apelido, imaginavam uma figura bastante diferente da que é, de fato. Izzie Stevens, 

a tal interna que é modelo, comenta que o apelido de Bailey pode ser uma 

colocação machista por ela ocupar uma posição de superioridade aos demais 

médicos. Quando tenta se apresentar para Bailey, no entanto, ela lhe recebe com 

frieza. Logo podemos perceber a masculinização da personagem, que age de 

maneira objetiva e superior, bem afastada da imagem sentimental que poderia 

transpassar. 

	

Figure 24 Miranda Bailey e a representação da mulher masculinizada no episódio 
piloto de Grey's Anatomy. 

 Passamos a seguir o dia de Meredith no hospital. Vemos que ela se encontra 

bastante perdida, apesar de não querer deixar transparecer. Ao mesmo tempo, 

vemos que os outros internos descobrem sobre sua mãe, e automaticamente a 

colocam sob a sombra de ser filha de uma grande cirurgiã como Ellis Grey. Tudo 

isso por suas costas, já que eles não tem coragem de tocar no assunto quando ela 

aparece. 

 Bailey segue seu dia e começa a mostrar sinais de que talvez a impressão 

inicial de mulher fria e calculista não seja tudo o que ela tem a oferecer. 

 Meredith descobre, ao longo do dia, que o homem com quem ela havia 

passado a noite é um dos médicos atendentes do hospital. Nesse momento, temos 

mais uma vez a representação da prostituta e do redentor, uma vez que 
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relacionamentos de qualquer gênero entre atendentes e internos não são 

encorajados. O nome do homem é Derek Shepherd, e apesar de se tratar de uma 

situação complexa, ele não se mostra preocupado e segue flertando com Meredith, 

que o afasta, pensando em sua carreira. Isso também a coloca na posição de 

personagem masculinizada, uma vez que a tira do papel estereotipado de mulher 

que coloca o relacionamento a frente da vida profissional. 

	

Figure 25 Meredith e Derek se encontram pela primeira vez no hospital. 

 Ao longo de todo o episódio, temos situações extremas envolvendo ambas as 

personagens. Meredith precisa realizar o procedimento de desfibrilação em uma 

paciente, e acaba por vomitar após ser bem sucedida. Bailey, enquanto sua 

residente e responsável pelas ações não só de Meredith, como dos outros, está sob 

pressão visto que tudo o que eles fazem reflete sobre ela. 

 Em um determinado momento, Meredith confessa a Cristina que dormiu com 

Derek. É a justificativa dela para não correr atrás da oportunidade de participar de 

uma cirurgia com ele. Quando as duas conseguem descobrir o que há de errado 

com a paciente e ganham a chance de participar da cirurgia, Derek escolhe Meredith 

para participar. Cristina logo a coloca na posição de só ter conseguido por ter 

dormido com ele. 

 Para finalizar o episódio, temos a redenção do personagem de Derek. 

Meredith o confronta para perguntar se ele a escolheu para participar da cirurgia 

porque ela tinha dormido com ele e ele, como que se redimindo do fato de que 

tentou manter o flerte entre os dois acontecendo mesmo que isso fosse 
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inapropriado, fala que a escolheu por suas habilidades e por ela ter acompanhado o 

caso desde o começo. Ainda utiliza do argumento de quem ela não deveria deixar o 

fato de que eles dormiram juntos atrapalhar a oportunidade de ela ter uma chance. É 

o costumeiro caso da prostituta e do redentor. 

 Também temos a primeira vez em que Meredith fala sobre sua mãe. Ela 

conversa com outro interno quando diz que sua mãe tentou dissuadi-la de fazer 

faculdade de medicina, disse que ela não teria o que precisava para se tornar uma 

cirurgiã, que não conseguiria. Aqui vemos a clara relação de maternidade onde a 

mãe aparece como a mãe terrível, que tem um relacionamento extremamente 

conturbado com a filha, e que acompanha Meredith pelas 3 primeiras temporadas da 

série. 

 O final do episódio mostra, finalmente, a mãe de Meredith. Nesse momento, 

entendemos que ela está em um asilo porque tem Alzheimer e precisa de cuidados 

constantes que Meredith, por estar no programa de residência cirúrgica, não é capaz 

de lhe destinar. Também percebemos que ninguém além de Meredith sabe sobre a 

condição de sua mãe, e que esse é um peso que ela carrega sozinha, uma vez que 

sua mãe lhe pediu para que não compartilhasse isso com ninguém. 

	

Figure 26 Ellis Grey aparece pela primeira vez em Grey's Anatomy. 

 

 Para entendermos melhor como funciona a construção dessas personagens 

em Grey’s Anatomy, iremos também analisar o 1º episódio da 14ª temporada, que 
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foi ao ar em 28 de setembro de 2017, 12 anos após o episódio piloto. Trata-se de 

um episódio chave para o entendimento das duas personagens, uma vez que ambas 

se encontram em momentos decisivos de suas vidas. 

 Num primeiro momento, conseguimos entender que Bailey acabou se 

tornando a chefe de cirurgia do hospital, comandando toda a área cirúrgica e sendo 

a primeira mulher a fazê-lo. O hospital, no entanto, se encontra em uma situação 

bastante caótica, após um incêndio de grandes proporções. Bailey está na posição 

de tentar manter o hospital funcionando da melhor maneira possível, ainda que o 

incêndio tenha abalado a todos de maneira profunda, e tenha causado danos 

materiais consideráveis em áreas-chave do hospital. 

 Com Meredith, vemos que ela se encontra em uma situação extremamente 

desconfortável: ela havia construído uma vida ao lado de Derek, casou e teve filhos, 

mas ele morre em um acidente de carro. Algum tempo depois, conhece o Sargento 

Riggs, e depois de muito tempo acredita que pode se abrir novamente para um 

relacionamento, entretanto Riggs também tinha perdido um amor durante a guerra, 

que acaba por se descobrir que estava viva o tempo todo, e agora está de volta, 

porém muito machucada. 

 Nesse ponto, devemos recapitular: Meredith acaba por seguir os passos da 

mãe e se tornar uma cirurgiã geral. Ele se torna atendente no hospital e, 

posteriormente, com Miranda assumindo o posto de chefe de cirurgia, ela assume o 

departamento de cirurgia geral do hospital. 

 Devido ao tipo de ferimento que a namorada de Riggs tem, Meredith assume 

o plano de tratamento dela, visto que se trata de um plano para cirurgias gerais. Ao 

mesmo tempo em que isso causa um mal-estar, Meredith compreende o que Riggs 

está passando, uma vez que caso Derek voltasse para ela, ela não teria dúvidas do 

que fazer, o que faz com que toda a situação seja bastante complicada. 

 Meredith trata Megan Hunt, a namorada de Riggs, com o máximo de atenção 

possível. Ela cria um plano de tratamento audacioso e entrega tudo o que pode aos 

cuidados de Megan. Nesse ponto, podemos ver como a personagem cresceu 

profissionalmente, sendo capaz de, inclusive, bater de frente com personagens que 

foram seus professores e mestres durante sua formação enquanto cirurgiã. 
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Figure 27 Meredith cuida da namorada de Riggs. 

 Ainda assim, ela é questionada por Riggs quanto à sua capacidade de lidar 

com o caso, uma vez que eles estiveram envolvidos emocionalmente logo antes de 

Megan retornar. Ela também é questionada por Teddy Altman, uma cirurgiã de 

trauma e amiga de Megan, que quando fica sabendo do envolvimento dela com 

Riggs acaba por confrontá-la dizendo que não era apropriado que ela tratasse de 

Megan sem que ela soubesse desse envolvimento. 

 Ao mesmo tempo em que tudo isso acontece, vemos que Meredith se apoia 

em pessoas próximas: sua irmã, a irmã de Derek, seu melhor amigo. Vamos uma 

nítida mudança na maneira como ela se relaciona com as pessoas, menos 

desconfiada e mais segura para se apoiar naqueles que considera sua família, 

seguindo a segurança que ela sente enquanto cirurgiã (lembrando que no primeiro 

episódio ela mal conseguia responder as perguntas de uma família sobre um 

paciente, e agora ela é chefe de todo um departamento de cirurgia). Por fim, 

Meredith decide que deve contar para Megan o que se passou entre ela e Riggs, e 

Megan não a questiona em momento algum.  

 Enquanto isso, Bailey segue lidando com as questões de administração do 

hospital, como a reconstrução das áreas afetadas pelo incêndio. Ela faz tudo isso ao 

lado de seu marido, que é um médico residente do programa cirúrgico do hospital. 

 Bailey começa a não querer mais lidar com tudo o que acontece no hospital. 

Ela se sente frustrada que, para que seja respeitada enquanto chefe de cirurgia, 
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deva se vestir de maneira desconfortável e abrir mão das coisas que gosta de fazer, 

e da maneira como gosta de agir. Em uma cena muito simbólica, ela aparece 

segurando sapatos de salto e falando que não quer mais colocar seus pés naqueles 

sapatos desconfortáveis. Ela faz um paralelo com o antigo chefe de cirurgia, Richard 

Webber, falando que quando ele virou chefe, não era obrigado, além de todas as 

dores de cabeça, a ficar se equilibrando em um salto alto o dia todo. Também fala 

de quando Owen Hunt, o chefe de cirurgia anterior a ela, se tornou chefe e não 

precisava enfiar seus pés em algo tão desconfortável apenas para transparecer 

profissionalismo e capacidade. Nesse momento, vemos não apenas a negação de 

algo considerado como um símbolo do feminino, a colocando no papel de mulher 

indisciplinada, como vemos a sua postura do episódio piloto, de mulher 

masculinizada e endurecida pela profissão, sendo desconstruído em prol de um 

discurso de liberdade, que a faça não mais precisar se encaixar nos padrões do que 

é esperado dela enquanto chefe de cirurgia. 

	

Figure 28 Os sapatos desconfortáveis de Miranda Bailey. 

 Meredith segue com a cirurgia de Megan, que acaba por ter diversas 

complicações. Ela se frustra profundamente e começa a questionar suas 

habilidades. Em sua frustração, Meredith começa a achar que foi autoconfiante 

demais ao propor uma cirurgia arriscada como a que fez. Durante uma de suas 

reclamações, ela acaba por ter uma ideia do que pode ser feito para reverter a 

situação, provando para todos e para si mesma que ela é capaz. Como uma forma 

de provar que está certa, ela acaba por pedir para que todos os que duvidaram de 

seus motivos e sua capacidade façam parte do time de médicos a realizar o 

procedimento, novamente inovador e arriscado, que ela propõe. 



	

	 42	

	

Figure 29 Meredith se impõe no caso de Megan Hunt. 

 Bailey recebe a proposta de uma cirurgiã que tem um estudo sobre o 

orgasmo feminino como controle de dor. A médica se sente confortável para fazer o 

pitching da ideia porque Bailey é mulher, e ter uma mulher na posição de chefe de 

cirurgia é algo extremamente raro. Logo após, Bailey tem que lidar com dois 

cirurgiões que estão brigando para ver quem tem razão em um caso delicado. Se 

trata de um homem e uma mulher, e o homem a todo momento questiona a 

capacidade da mulher enquanto apta para lidar com o caso. Bailey, que já estava 

irritada com o papel que a sociedade a colocou, acaba tomando o lado das mulheres 

em ambas a situações, como uma forma de se rebelar contra esse sistema. O 

simbolismo se dá através da retirada de seus sapatos desconfortáveis, em prol de 

sapatos claramente mais adequados para se passar um dia inteiro em pé. E ela 

segue tomando decisões que colocam as mulheres do hospital em primeiro lugar 

durante todo o episódio, agora usando os sapatos confortáveis ao invés dos saltos 

altos, numa clara analogia de que quando ela começa a tomar o lado das mulheres, 

ela se sente mais confortável consigo mesma. 

	

Figure 30 Dr. Bailey aceita o estudo sobre o orgasmo feminino. 
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Figure 31 Os sapatos confortáveis de Miranda Bailey. 

Enquanto Meredith performa a cirurgia em Megan, Richard Webber, o antigo 

chefe de cirurgia e ex amante de sua mãe, pai de sua irmã Maggie Pierce, a 

compara com Ellis Grey. Ela, finalmente atingiu o status que todos esperavam que 

ela atingisse por ser filha de quem era. Meredith termina a cirurgia com perfeição e 

recebe aplausos de todos que assistem. 

Quando terminamos de analisar esses dois episódios, podemos observar que 

em 12 anos de série4, as personagens passaram pelo estágio dos estereótipos na 

primeira temporada, em 2005, quando toda a discussão sobre a representatividade 

de gênero na TV ainda estava no começo, e, com o tempo, se tornaram 

personagens altamente complexas e profundas, com questões que vão muito além 

do que é esperado dos papeis de gênero. 

Apesar de todo o desenvolvimento positivo e do progresso que foi feito 
desde os dias de I Love Lucy nos anos 50, o progresso não pode parar por 
aqui. O pós-feminismo afirma que a igualdade foi, de fato, alcançada pelos 
gêneros. O fato de que há mais mulheres em comédias para TV, de 
diferentes formas e tamanhos, culturas e etnicidades, personalidades e 
motivações, deve ser celebrado. Entretanto, programas como The Mindy 
Project, Parks and Recreation e Broad City só podem providenciar um 
pequeno fragmento a partir do qual a sociedade precisa seguir em frente e 
continuar na sua luta por igualdade de gênero. Esses programas fornecem 
espaços feministas com personagens femininas fortes, todas feministas a 
seu próprio modo. Elas questionam as expectativas sociais de gênero, 
exploram suas sexualidades sem pedir desculpas e perseguem suas 
paixões e quereres com vontade. Mais importante do que isso, elas 
funcionam como degraus para onde a sociedade precisa estar no futuro. 
Elas representam fantásticos passos na direção certa, mas de maneira 

																																																													
4	Esta análise das personagens em 2005 e agora usou apenas alguns episódios para ilustrar, mas se 
baseia nas temporadas inteiras. 
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alguma significam o fim da luta por igualdade de gênero. Elas são apenas o 
princípio. (MONTECILLO, 2016, págs. 29 e 30) 

 

Que a representatividade de gênero e as conquistas alcançadas por Grey’s 

Anatomy no que diz respeito aos estereótipos femininos seja apenas o começo de 

uma luta muito maior por igualdade. 
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5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve por objetivo demonstrar as mudanças já 

alcançadas nas representações de gênero na mídia, e também o quão longe ainda 

nos encontramos de uma igualdade. 

A princípio foi possível concluir que as narrativas seriadas passaram por 

mudanças que refletiram as mudanças sociais, muito devido ao apelo do público 

para que essas mudanças fossem implementadas. Dessa forma, gêneros e formatos 

se destacaram e ganharam popularidade. Entre eles, os workplace dramas, séries 

de drama que se passam em locais de trabalho, como hospitais e escritórios. Dentro 

desse gênero, temos as séries médicas, ainda mais populares, muito por retratarem 

não somente um ambiente conhecido e ainda assim pouco explorado, os hospitais, 

como também por não se prenderem apenas aos dramas médicos, humanizando os 

personagens e tornando-os mais próximos do espectador. 

Posteriormente, merece destaque o fato de que a representação feminina 

acompanhou a luta feminista, mudando a forma como as mulheres são retratadas na 

mídia. Ainda assim, apesar de toda a significativa mudança, que tirou a mulher da 

posição de mãe e dona de casa, os estereótipos ainda insistiam em colocar as 

personagens dentro de padrões, não possibilitando que elas quebrassem com o que 

era esperado delas enquanto representantes de um estereótipo, e fazendo com que 

elas permanecessem em suas caixinhas. 

E, finalmente, podemos concluir que com uma análise mais aprofundada 

dos papéis de gênero impostos às personagens femininas ainda hoje, abriu-se 

espaço para que fossem analisados os capítulos de Grey’s Anatomy, levando-se em 

consideração os arcos narrativos de Miranda Bailey e Meredith Grey, duas de suas 

protagonistas. Este trabalho foi estruturado a partir de uma análise do conteúdo dos 

episódios e temporadas, não entrando no mérito da linguagem audiovisual, e mesmo 

consciente dessa limitação, através desse estudo, percebeu-se que a série quebrou 

com muitos dos padrões de gênero, a partir do momento em que, apesar de serem 

apresentadas no episódio piloto como determinados estereótipos, 13 anos e 14 

temporadas depois o desenvolvimento das personagens as deixa bastante distantes 

do que elas se apresentavam no início, a partir de arcos narrativos que as 

permitiram mudar e se adaptar, saindo de suas caixinhas e explorando novas 

nuances de suas personalidades. 
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Com isso, concluímos que muito já foi alcançado no que diz respeito à 

representação de gênero nas narrativas seriadas televisivas. Mas, diferentemente da 

ótica pós feminista que acredita que a igualdade de gênero já é uma realidade, ainda 

temos um longo caminho a percorrer. E é através de exemplos como Grey’s 

Anatomy que podemos realizar as mudanças mais profundas, pois somente 

quebrando com os padrões e estereótipos a igualdade será, de fato, alcançada. 
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