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RESUMO 

 

As séries de TV norte-americanas têm se mostrado um importante produto para o cenário 

midiático contemporâneo, de forma que alguns autores argumentam que estaríamos 

vivendo em uma “Cultura das Séries”. No Brasil, elas também fazem bastante sucesso; 

entretanto, sua circulação é atravessada por limitações geográficas, tecnológicas e 

culturais que afetam as formas de consumo dos fãs brasileiros. Tomando como ponto de 

partida esse contexto televisivo e relacionando-o aos estudos de produção de fãs, este 

trabalho tem como objetivo central refletir sobre como os memes criados e 

compartilhados nos fandoms brasileiros das séries Grey’s Anatomy, Game of Thrones e 

Chilling Adventures of Sabrina impactam na experiência do consumo de séries de 

televisão no Brasil. Assim, acreditamos que os memes evidenciam as especificidades da 

conjuntura atual experimentada pelos fãs de séries brasileiros.  

 

Palavras-chave: Ficção seriada televisiva; Comunidades de fãs; Produção de fãs; Memes.   
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ABSTRACT 

 

American TV shows have proven to be an important object of the current media 

landscape, and some authors argue that we are living in a "Series Culture". In Brazil, they 

are also quite successful; however, their circulation is crossed by geographical, 

technological and cultural limitations that affect the forms of consumption of Brazilian 

fans. Taking this television context as a starting point and relating it to fan production 

studies, this study aims to reflect on how the memes created and shared in the Brazilian 

fandoms of the TV shows Grey's Anatomy, Game of Thrones and Chilling Adventures of 

Sabrina impacts the experience of television series consumption in Brazil. We believe 

that memes highlight the specifics of the current conjuncture experienced by Brazilian 

fans. 

 

Palavras-chave: Televised serial fiction; Fandom; Fan production; Memes.   
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Introdução 

 
As séries de televisão americana circulam no Brasil há bastante tempo. Como 

espectador, ela esteve presente em meus hábitos de consumo desde a infância: durante a 

semana, assistia diariamente a Um Maluco no Pedaço (NBC, 1990 – 1996) e Eu, a Patroa 

e as Crianças (ABC, 2001 – 2005); nas manhãs de sábado, visitava parentes e víamos 

juntos a programação do SBT, com Smallville (CW, 2001 – 2011), The O.C. (Fox, 2003 

– 2007) e Lances da Vida (CW, 2003 – 2012); nas férias de verão, esperava com meu pai 

até de madrugada para ver, na Rede Globo, os novos episódios de 24 Horas (Fox, 2001 – 

2010) e Lost (ABC, 2004 – 2010), que na época já faziam sucesso na TV paga. 

Quando entrei no ensino médio, no final da década de 2000, passei a procurar 

novas séries por conta própria e tive minha primeira mudança de espectatorialidade. 

Como minha família não possuía TV por assinatura e o serviço de internet banda larga 

não era disponível em nosso bairro, uma colega de turma era responsável por me passar 

os “episódios da semana” via pendrive ou DVDs. Foi assim que vi temporadas completas 

de The Vampire Diaries (CW, 2009 – 2017), Supernatural (CW, 2005 – presente) e How 

I Met Your Mother (CBS, 2005 – 2014). Essas transformações não falam só sobre minhas 

formas de acesso, mas, também, como eu e meus amigos as consumíamos: a preferência 

por episódios legendados em vez de dublados, as produções passaram a ser chamadas 

pelo seu nome original em inglês em vez da versão traduzida e o surgimento de uma 

aversão coletiva a spoilers1 – menos quando solicitado. 

Acredito que minha relação com as séries reflita parte das transformações e 

tensões referentes a circulação e consumo desses produtos no Brasil: afetadas pela 

inserção de novas tecnologias, perpassadas diretamente por fatores financeiros e/ou 

geográficos, mas que também são decorrentes de uma mudança na legitimação cultural 

                                                           
1 Comumente utilizado no meio dos fãs de ficção seriada televisiva, inclusive no Brasil, o termo spoiler 

pode ser definido como qualquer “informação adiantada do que acontecerá na trama” (GRAY, 2010, p. 20). 

Embora seja bastante associado a um tipo de prática negativa, uma vez que estragaria a experiência do 

consumo (GRAY; MITTEL, 2007), alguns autores têm estudado a prática de dizer e consumir spoilers por 

uma perspectiva variada e mais complexa, desde aqueles que se engajam para procurá-los (JENKINS, 2006) 

a até mesmo aqueles que os utilizam como ferramenta de vingança (MEIMARIDIS; OLIVEIRA, 2018). 
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dessas produções. Se antes eram chamadas negativamente de “enlatados”, hoje temos a 

elevação de códigos referentes ao universo das séries no cenário mainstream. Isso pode 

ser visto no sucesso da Netflix ao usar como tática de relacionamento o perfil do fã de 

série: sujeitos que admiram não apenas uma narrativa mas, sim, todo o conjunto do 

universo das ficções seriadas televisivas (CASTELLANO et al, 2018).  

Para Marcel Vieira Silva (2014), estaríamos vivendo em um contexto midiático 

chamado por ele de “Cultura das Séries”, marcado por significativas reconfigurações de 

ordem industrial, tecnológica e cultural envolvendo o circuito dessas produções. O 

argumento de Marcel, em tom de ensaio, reforça as afirmações da dita “terceira era de 

ouro” da televisão americana, momento em que (algumas) séries passaram a ser vistas 

como produtos dignos de serem assistidas e estudadas pela academia (MARTIN, 2014). 

Ele aponta para o aumento do número de narrativas produzidas2 e ecoa a pesquisa de 

autores como Mark Andrejevic (2008) e Sharon Marie Ross (2011), que analisam o 

impacto que as formas de interação pela internet tiveram na organização de comunidade 

de fãs de programas de televisão. 

Em sites de redes sociais, é possível notar que fãs de série adotaram o ambiente 

digital como ferramenta presente na experiência do consumo televisivo, utilizando-os 

para se organizar, discutir e divulgar informações sobre suas ficções seriadas favoritas 

(ANDREJEVIC, 2008; PEARSON, 2010; ROSS, 2011). Além disso, os fandoms3 

funcionam como espaços digitais no qual esses indivíduos circulam diferentes tipos de 

produção de fãs (FISKE, 1992; JENKINS, 1992; 2006; SANDVOSS, 2013). Dentre os 

diferentes formatos de trabalho que são destacados estão materiais como fanfics4 e 

fanarts5 (STEIN; BUSSE, 2009; AMARAL et al, 2015), que extrapolam o universo 

narrativo da obra da qual é derivada. Contudo, esta pesquisa se propõe a analisar um 

diferente tipo de produção que circula nas comunidades de fãs: os memes de internet. 

                                                           
2 Nos últimos anos, a quantidade de séries produzidas tem aumentado gradativamente (MEIMARIDIS, 

2017) e, só em 2017, mais de 450 foram veiculadas, seja na rede de televisão aberta, nos canais pagos ou 

em serviços de streaming. Disponível em: http://variety.com/2018/tv/news/2017-scripted-tv-series-fx-

john-landgraf-1202653856/. Acesso: 14 de julho de 2018. 
3 Tendo sua origem no início do século XX, o termo fandom surge a partir da aglutinação das palavras 

inglesas fan e kingdom, respectivamente traduzidos para fãs e reino (CURI, 2015). Neste trabalho, me 

utilizo do termo como sinônimo para comunidade de fãs. 
4 Fanfics (abreviação de Fanfictions) são textos ficcionais produzidos pelos fãs a partir de produtos culturais 

consumidos por eles. No caso das séries televisivas são narrativas que se apropriam dos personagens, 

cenários e ideias da trama da série (AMARAL et al, 2015). 
5 Fanarts são produções artísticas visuais criadas por fãs baseadas em algum produto midiático. Elas podem 

vir na forma de ilustrações ou histórias em quadrinho (AMARAL et al, 2015). 

http://variety.com/2018/tv/news/2017-scripted-tv-series-fx-john-landgraf-1202653856/
http://variety.com/2018/tv/news/2017-scripted-tv-series-fx-john-landgraf-1202653856/
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Na verdade, a faísca inicial para estudar os memes presentes em comunidades de 

fãs de séries se deu quando eu ainda estava na graduação. Em 2015, os fãs da série médica 

Grey’s Anatomy (ABC, 2005 – presente) ficaram de luto após o neurocirurgião Derek 

Shepherd, par romântico da protagonista, morrer devido a complicações derivadas de um 

acidente de trânsito. Nessa época, nunca tinha assistido à produção, mas já sabia da fama 

de Shonda Rhimes, showrunner6 da série: durante as onze temporadas feitas até aquele 

momento, ela já havia matado múltiplos personagens centrais para a trama. Após a 

exibição do episódio, muitos fãs estavam furiosos com a produtora (MEIMARIDIS, et al, 

2015, p.23), o que deu espaço para o retorno de um meme recorrente entre os fãs de 

Grey’s Anatomy: uma imagem extraída da tela de abertura da série em que a legenda 

“Criada por Shonda Rhimes” é editada para “Destruída por Shonda Rhimes”. 

Como resposta, outro meme também passou a ser publicado em sites de redes 

sociais, dessa vez referente à série de fantasia Game of Thrones (HBO, 2011 - presente). 

As imagens, de caráter cômico, colocavam Shonda ao lado de George R.R. Martin, autor 

da saga literária que serve como base para a série da HBO. No fandom, Martin também é 

conhecido por matar seus personagens, de forma que a piada está presente na comparação 

entre os dois. O que atraiu minha atenção foi justamente o entrelaçamento de referências 

feita por esses sujeitos. Para além de uma disputa entre fãs – “Quem mata mais?” – esse 

meme é interessante pois reforça a ideia de que, ainda que Grey’s Anatomy e Game of 

Thrones não sejam feitas para o mesmo público-alvo, ambas fazem parte de um mesmo 

grupo referencial acionado pelos fandoms das duas produções. 

Tomando como ponto de partida o contexto televisivo acionado por Marcel Silva 

(2014) e as dinâmicas organizacionais e de sociabilidade presentes em comunidades de 

fãs (ROSS, 2011; PEARSON, 2010; BAYM, 2007; 2010), esta dissertação é 

impulsionada por uma dupla motivação. Em primeiro lugar, procuramos compreender a 

criação e circulação de memes nos fandoms brasileiros de séries de televisão. Em outras 

palavras: os memes derivados de ficções seriadas televisivas impactam a circulação de 

séries no Brasil? Tendo em vista que os memes são conhecidos pelo seu caráter 

intertextual (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007), como as peças compartilhadas nesses 

                                                           
6 Showrunner é o produtor executivo (e muitas vezes criador) de uma série. O termo, usado pela primeira 

vez no início da década de 1990, abarca tanto conotações profissionais quanto críticas. Além da perspectiva 

industrial, que diz respeito a questões logísticas, o showrunner também é responsável pelo controle criativo 

de sua produção, imprimindo nela sua visão traços de sua identidade, se assemelhando ao status que a figura 

do diretor possui no cinema (CASCAJOSA-VIRINO, 2016, CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2018). 
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espaços dialogam com a narrativa dessas produções, outras séries e/ou com questões 

específicas desse país? Há semelhanças estéticas ou discursivas em memes provenientes 

de fandoms de séries distintas? Em um nível mais amplo, nos debruçamos sobre a atual 

configuração do fenômeno da Cultura das Séries no Brasil. Com tantas transformações 

tecnológicas e culturais (LOTZ, 2007; 2017; ROSS, 2011), assistir ficção seriada no 

Brasil já não é a mesma coisa que era há vinte anos. Assim, quais são os outros produtos 

midiáticos reconhecidos pelos fãs de série brasileiros? Como eles são hierarquizados 

dentro desses espaços?  

Aqui, enquadramos os memes de séries como um tipo específico de produção de 

fã, tal como proposta por Fiske (1992) e Jenkins (1992; 2006). Criado por um biólogo na 

década de 1970, o conceito de meme se refere a unidades de informação cultural 

transmitidas entre os indivíduos e materializadas através de artefatos ou comportamentos 

(DAWKINS, 1976). Assim, tudo aquilo que pode ser imitado é classificado como meme: 

bordões, gírias, saudações, rituais religiosos, convenções científicas, modos de pensar, 

etc. Nas últimas duas décadas, porém, o conceito tem sido coloquialmente associado a 

“pedaços de informação, geralmente piadas, que se espalham rapidamente pela internet.” 

(DAVISON, 2012, p. 122). Limor Shifman (2014), ao se focar especificamente no meio 

digital, define memes como peças criadas no nível individual mas que gradativamente se 

tornam um fenômeno social compartilhado. Por isso, eles só podem ser analisadas quando 

olhamos para o conjunto de peças, observando os códigos que compartilham entre si 

(CHAGAS, 2018). 

Embora sejam vistos como superficiais (MILNER, 2012), os memes são 

ferramentas importantes para construção de identidades coletivas (GAL et al, 2016). 

Além disso, por serem vetores de circulação de sentidos que “podem ser espalhados, 

compartilhados, respondidos e comentados” (LAMERICHS et al, 2018, p. 186), eles nos 

oferecem uma visão das disputas e negociações que ocorrem nas comunidades de fãs, 

evidenciando as tensões presentes na cultura participativa proposta por Jenkins (1992; 

2006). A forte presença de intertextualidade nos memes, muitas vezes atrelada ao humor 

(KNOBEL; LANKSHEAR, 2007), apontaria para uma perspectiva que exige uma análise 

atenta não apenas à relação do espectador com a série, em um processo linear e unilateral, 

mas sim a todo o circuito que envolve este consumo, que é contínuo e complexo (HALL, 

2003; DU GAY, 1997; DOVER, 2007). 
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Então, para analisar este fenômeno, proponho uma análise centrada em três grupos 

situados no site de rede social Facebook, cada um deles voltado para uma série de 

televisão diferente. A escolha se deu pela dinâmica de interação da plataforma, relevância 

da série e grau de atividade do fandom. Nos grupos secretos do Facebook, é necessário 

solicitar permissão para fazer parte e conferir as postagens que por ali circulam. Ao 

contrário das fanpages, que são públicas e gerenciadas por um número restrito de 

administradores, nos grupos qualquer membro pode fazer uma publicação – muito 

embora também existam moderadores que regulam o que pode ou não dito. Contudo, 

conforme aponta Baym (2007; 2010), é comum que os fandoms se espalhem por 

diferentes espaços, de forma que os grupos analisados aqui também estejam presentes em 

outros sites de redes sociais. 

O primeiro fandom é o Grey's MiiL gRaU. Composto por cerca de 252 mil 

participantes7, a comunidade é formada por fãs de Grey’s Anatomy, mas também abarca 

conversas de outras produções feitas pela empresa de Shonda Rhimes, a Shondaland, 

como How to Get Away With Murder (ABC, 2014 – presente) e Station 19 (ABC, 2018 

– presente). Grey’s Anatomy estreou em 2005 no canal de televisão aberta americano 

ABC e, no Brasil, já foi transmitida na rede por assinatura pelo canal Sony e também na 

rede aberta pelo SBT, mas ganhou popularidade após entrar para o catálogo da Netflix. A 

série narra a vida conturbada da cirurgiã Meredith Grey e dos demais médicos do Hospital 

Seattle Grace, que precisam lidar com a pressão e as exigências da profissão ao mesmo 

tempo em que administram os conflitos de suas vidas pessoais. 

Já o segundo é o Game of Thrones Brasil L&S. Com 256 mil membros8, a 

comunidade é a maior do país voltada para Game of Thrones, servindo como espaço de 

discussão para os fãs da série de televisão e também dos livros em que foi baseada. 

Descrita pelos showrunners como "uma batalha épica por poder que se passa em um vasto 

e violento reino de fantasia"9, a narrativa não tem um protagonista fixo, mas pode ser 

resumida em três arcos principais. No continente fictício de Westeros, o misterioso 

assassinato do conselheiro do rei se torna o estopim para que famílias nobres entrem em 

guerra pelo domínio do trono real, em um jogo marcado por disputas, alianças e traições. 

Enquanto isso, duas forças se erguem: ao leste, no continente de Essos, uma princesa dada 

                                                           
7 Dados coletados em 13 de fevereiro de 2019. 
8 Dados coletados em 13 de fevereiro de 2019. 
9 Variety - Fantasy sits on ‘Thrones’. Disponível em: http://variety.com/2008/scene/markets-

festivals/fantasy-sits-on-thrones-1117995693/. Acesso: 18 de julho de 2018. 

http://variety.com/2008/scene/markets-festivals/fantasy-sits-on-thrones-1117995693/
http://variety.com/2008/scene/markets-festivals/fantasy-sits-on-thrones-1117995693/
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como morta organiza um plano de vingança para tomar o lugar que considera seu por 

direito; ao norte, criaturas de gelo começam a ganhar força, trazendo consigo um longo 

inverno. Atualmente, Game of Thrones é o carro-chefe da emissora, já tendo conquistado 

o Emmy10 de melhor série dramática em três anos. Além disso, como tática de burlar a 

pirataria, desde 2015 a HBO exibe os novos episódios da saga simultaneamente nos mais 

de 170 países em que se insere, inclusive no Brasil. 

Por fim, o último fandom analisado é O mundo sombrio de Sabrina Brasil. Com 

cerca de 49 mil participantes11, ele é voltado para a série da Netflix The Chilling 

Adventures of Sabrina (Netflix, 2018 – presente), abreviada pelos fãs apenas como 

Sabrina. Com apenas uma temporada, a série é baseada em uma história em quadrinhos 

homônima, que por sua vez foi inspirada na sitcom Sabrina, the Teenage Witch (ABC, 

1996 – 2000; The WB, 2000 - 2003). Contudo, diferentemente dessa última, voltada para 

comédia, a série da Netflix aposta no horror. A trama se inicia na semana do aniversário 

de Sabrina Spellman. Filha de um pai bruxo e uma mãe humana, a vida de Sabrina sempre 

foi dividida entre esses dois mundos e, ao completar 16 anos, ela precisa escolher qual 

caminho seguir: assinar seu nome no Livro da Besta e se tornar uma bruxa completa ou 

renunciar aos seus poderes e viver como humana. Assinada pelos mesmos produtores de 

Riverdale (CW, 2018 – presente), a produção mira em um público-alvo adolescente ao 

mesmo tempo em que se utiliza da nostalgia12 para atrair uma audiência que também 

assistia à versão exibida na década de 1990. 

Para realizar o trabalho proposto, fiz uma pesquisa de inspiração etnográfica 

analisando os conteúdos e interações que emergiam nas comunidades. Como 

embasamento, apliquei metodologias semelhantes aos trabalhos de Limor Shifman (2012; 

2014) e Viktor Chagas (2016), buscando taxonomias de forma, conteúdo e 

posicionamento presentes nos memes encontrados. A pesquisa foi feita entre julho de 

2018 e maio de 2019, período em que Grey’s Anatomy estava em sua décima quinta 

temporada, Game of Thrones em sua oitava e Chilling Adventures of Sabrina em sua 

                                                           
10 Disponível em: https://www.emmys.com/shows/game-thrones. Acesso: 13 de fevereiro de 2019. 
11 Dados coletados em 13 de fevereiro de 2019. 
12 Nos últimos anos, a Netflix tem lançado diversas séries que trazem abordam questões ligadas a nostalgia, 

seja fazendo séries com temática e/ou estética de décadas anteriores, como Stranger Things (Netflix, 2016 

– presente) e Glow (Netflix, 2017 – presente), ou resgatando narrativas que fizeram sucesso no passado, 

como Fuller House (Netflix, 2016 – presente) e Gilmore Girls: a year in the life (Netflix, 2016 – presente). 

Para Castellano e Meimaridis (2016), o serviço de streaming instrumentaliza a nostalgia em uma tentativa 

de retomar a audiência para um público que já existe. Em um contexto em que centenas de séries são 

disponibilizadas todo ano, seria mais atrativo investir em histórias já previamente conhecidas (p. 74).  

https://www.emmys.com/shows/game-thrones
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primeira. Uma vez inserido nas comunidades, entrei em contato com seus administradores 

para obter a permissão para realizar a pesquisa. A partir daí, observei diariamente as 

comunidades, fiz várias anotações em meu diário de campo e percebi a emergência de 

novos memes a cada episódio lançado. Em termos concretos, esse é o meu objeto de 

análise. 

Para fins elucidativos, não fazemos distinção entre série e seriado. 

Conceitualmente, as séries trariam um enredo que se fecha no mesmo episódio, enquanto 

os seriados seriam formados por tramas que se estendem ao longo de vários capítulos. 

Porém, muitas das produções analisadas nesta pesquisa trabalham com ambas as lógicas 

(MITTEL, 2012; NDALIANIS, 2005). Isso não quer dizer que o que chamamos de séries 

de televisão é equivalente a qualquer ficção seriada televisiva. Embora formatos como as 

séries americanas, as telenovelas e as soap operas também possam ser enquadrados nessa 

categoria, as diferenças na estruturação da narrativa e nas estratégias de produção e 

distribuição desses objetos pedem que eles sejam vistos de formas distintas. Por isso, 

quando falamos em séries de televisão, estamos falando de um tipo particular de ficção 

seriada, majoritariamente americano, que se desenvolveu junto com a própria indústria 

televisiva dos Estados Unidos e que, atualmente, são exportadas para várias partes do 

mundo (ESQUENAZI, 2011; DASGUPTA, 2017). 

Com isso, argumentamos que os memes seriam uma ferramenta fundamental para 

a manutenção de uma Cultura das Séries no Brasil. Assim como outras produções de fãs, 

eles contribuiriam para a expansão do universo narrativo, influenciando a experiência do 

consumo midiático. Ao considerar que os sujeitos não se restringem a consumir ou ser fã 

de um único objeto cultural, mas sim transitam por produtos com características 

semelhantes (JENKINS, 2009; ROSS, 2011), esses memes atuariam como peças de 

divulgação que circulam em diferentes fandoms voltados para ficção seriada televisiva. 

A chave de análise é justamente no caráter intertextual que se faz presente, seja 

relacionado a outros produtos midiáticos, à cultura local ou até mesmo a outros memes 

existentes (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007; SHIFMAN, 2014). Em um contexto no qual 

há uma imensa quantidade de produções disponíveis, eles impulsionariam o sucesso de 

determinadas produções, o que explicaria a presença de um meme que compara Shonda 

Rhimes e George R.R. Martin, assim como o lugar ocupado por Grey’s Anatomy e Game 

of Thrones nesse sistema.  
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No que tange aos eixos temáticos seguidos, optei por uma abordagem 

interdisciplinar. Por isso, o trabalho é calcado em cima de três vértices principais de 

discussão: a da indústria de ficção seriada televisiva, o da cultura de fãs e o do estudo dos 

memes. Essa escolha foi tomada pois, ao longo da pesquisa, percebi que em vez de focar 

em apenas um dos temas, era mais produtivo tentar compreender séries, fãs e memes 

como parte de um circuito amplo, complexo e interligado. Contudo, embora distintas, as 

discussões tratadas nas três áreas perpassam os mesmos pontos: os impactos da internet 

no consumo midiático (ANDREJEVIC, 2008; PEARSON, 2010; DAVISON, 2012), 

diferentes formas de participação (ROSS, 2011; JENKINS, 1992; SHIFMAN, 2014), a 

formação de um senso de pertencimento e da criação de identidades coletivas (JENKINS, 

1992; 2006; GAL et al, 2016), tensões envolvendo a dicotomia entre local e global (ANG, 

1991; SHIFMAN, 2014; DAGUSPTA, 2017), assim como as relações entre o que é 

considerado mainstream e o que carrega lógicas subculturais (THORNTON, 1996). 

Não pretendo fazer uma descrição muito extensa de todas as práticas existentes 

nos fandoms analisados. Em geral, esses grupos não apontam estruturações muitos 

diferentes a já elencadas por autores como Sarah Thornton (1996), Bruno Campanella 

(2012) e Mayka Castellano (2009): eles têm seus próprios códigos de conduta, suas 

próprias gírias, seus próprios mecanismos de distinção e hierarquização dentro do 

fandom. Assim, me volto apenas para questões envolvendo o desenvolvimento de memes 

dentro das comunidades, que acredito ser um dos diferenciais da pesquisa.  

Ao mesmo tempo, também não faço uma celebração acrítica da circulação das 

séries, dos fãs ou dos memes retratados na pesquisa. Tal como Jenkins (1992), me 

considero fã daquilo que pesquiso e desde o início da graduação participo do Série Clube 

e do Meme Clube, grupos de pesquisa voltados respectivamente para meus dois interesses 

principais, a produção e consumo de ficção seriada televisiva e a circulação de memes. 

Dito isso, sei que a possibilidade de assistir séries é atravessada diretamente por questões 

de classe e acesso às tecnologias, principalmente em discussões envolvendo as novas 

formas de espectatorialidade (MEIMARIDIS; OLIVEIRA, 2018); que os fandoms podem 

ser excludentes e repletos de estratégias de distinção (BOURDIEU, 2007; THORNTON, 

1996; CASTELLANO, 2009) e que os memes podem reforçar sistemas de opressão 

existentes na sociedade (PHILLIPS, 2015; LAMERICHS et al, 2018). 

Por fim, em relação à estrutura do trabalho, a dissertação está dividida em três 

capítulos. No primeiro será apresentado o aporte teórico utilizado no decorrer da pesquisa, 
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passando pelas diversas definições de meme dentro e fora da academia, pelas 

reconfigurações nas práticas e organização de fandoms advindos com o desenvolvimento 

da internet e pelas discussões envolvendo o circuito de produção de fãs. Ao final, elenco 

quais são as especificidades e implicações para considerarmos os memes que circulam 

nesses espaços como forma de trabalho de fã e proponho um modelo teórico de análise 

dessas peças observadas. 

No segundo capítulo, busco discutir o atual cenário de consumo das séries a partir 

de autores que trabalham, sob diferentes ângulos, as mudanças sofridas pela indústria de 

ficção seriada televisiva americana ao longo dos anos para, assim, inserir Grey’s 

Anatomy, Game of Thrones e The Chilling Adventures of Sabrina como produtos 

midiáticos que ocupam diferentes espaços – de circulação e de legitimidade – dentro desse 

sistema. Em seguida, avanço para debater como esse cenário se faz presente no Brasil, 

delimitando quem são os fãs de séries brasileiros e que tipo de relação eles possuem com 

esses objetos e com o restante do fandom. Somado a isso, também procuro me debruçar 

sobre os conceitos de intertexto e paratexto, relacionando-os com as séries analisadas no 

trabalho. Derivados das teorias narrativas, ambos os termos são úteis para se compreender 

a produção de memes de séries.  

No último capítulo, após apresentar mais a fundo a organização dos três fandoms 

observados, amarro a discussão analisando os conteúdos que surgiram durante a pesquisa, 

procurando encontrar formas de categorizá-las. O debate sobre este fenômeno é 

importante para entender não apenas os processos de circulação de séries e memes como 

também os sentidos que esses objetos carregam. Portanto, proponho discussões pautadas 

em cima da relação dos memes observados com aspectos para “fora” narrativa, passando 

por questões envolvendo a cultura brasileira, as referências feitas a outras séries e 

produtos midiáticos e a própria articulação dos formatos utilizados. 
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Capítulo 1 – O aporte teórico para a pesquisa 

1.1 – Memes: entre o popular e o acadêmico 

 

Para divulgar a estreia da série animada Disenchantment (Netflix, 2018 – 

presente)13, o serviço de streaming Netflix produziu um “Glossário de Memes”14. Em 

forma de vídeo promocional carregado de um tom cômico, a campanha se propunha a 

traduzir a “surra de memes” presente na dublagem da animação para o português, que 

pode ser vista na utilização de expressões como “Xeroque Rolmes” (Figura 1.1) e “Alô, 

alô, graças a Deus!” (Figura 1.2). Ambas as frases haviam se tornado uma espécie de 

bordão no meio digital, o primeiro utilizado como reação para descobertas consideradas 

óbvias e o último retirado de um dos vídeos de inscrição para o reality show Big Brother 

Brasil (Rede Globo, 2000 – presente) feito pela ex-professora de dança Inês Brasil ter 

viralizado, transformando-a em uma espécie de celebridade da internet brasileira15. Essa 

não era a primeira vez que a empresa se utilizava de temas e personalidades famosas na 

internet para divulgar suas produções. A própria Inês já havia participado alguns anos 

antes de uma campanha publicitária semelhante para divulgar a série Orange is The New 

Black (Netflix, 2013 – presente)16, que na época estava se encaminhando para sua quinta 

temporada (ARAÚJO; INOCENCIO, 2016)17.  

                                                           
13 A animação, que teve seu título original em português traduzido para (Des)escanto, conta a história de 

uma princesa, um demônio e um elfo no reino mágico de Dreamland. Tendo os mesmos produtores de The 

Simpsons (Fox, 1989 – presente) e Futurama (Fox, 1999 – 2003). 
14 Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1034927938712547328. Acessado em 15 de 

dezembro de 2018. 
15 Todos os anos, o Big Brother Brasil abre chamadas para que pessoas que queriam participar do programa 

enviem vídeos contando porque deveriam ser aceitas. Inês se inscreveu entre 2009 e 2013, mas nunca foi 

aceita. Seu vídeo de inscrição, entretanto, acabou viralizando devido aos seus trejeitos. Depois disso, ela 

apareceu em diversos programas de televisão e acabou se tornando uma espécie de “personalidade da 

internet”. 
16 Orange is The New Black foi a terceira produção original da Netflix. Misturando comédia e drama, a 

história gira em torno das detentas do presídio feminino de Litchfield. 
17 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=oJhBh0scBOU. Acessado em 15 de dezembro de 

2018. 

https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1034927938712547328
https://www.youtube.com/watch?v=oJhBh0scBOU


24 

 

Uma das principais razões para a Netflix investir na produção de materiais 

publicitários que se apropriam de personalidades reais ou fictícias, padrões imagéticos ou 

expressões textuais classificados como memes provavelmente reside na popularidade que 

o conceito tomou nos últimos anos. Mais do que isso, ao nomear algo como meme, a 

empresa parte da premissa de que há um público consumidor que conhece o mínimo da 

discussão sobre o fenômeno, mesmo que não necessariamente conheça todas as 

referências apresentadas. Entretanto, por mais que os memes estejam vivendo o seu 

momento de destaque, a própria definição do termo ainda é um pouco difusa. Desde sua 

criação, o conceito foi debatido, disputado e complexificado tanto pela academia quanto 

pelo discurso popular, de forma que múltiplas perspectivas de análise surgiram. Por esse 

motivo, é preciso antes fazer uma breve recapitulação das principais abordagens – assim 

como as diferenças que elas possuem entre si. 

A história dos memes começa na biologia. Em O Gene Egoísta (1976), Richard 

Dawkins cunha o termo ao tentar explicar processos de transformação cultural através da 

teoria evolutiva. Segundo o biólogo, da mesma forma que os genes são unidades de 

replicação que carregam e transmitem características biológicas de pessoa para pessoa, 

haveria também um replicador equivalente no campo da cultura: os memes. A palavra é 

uma variação do termo grego mimema, que significa “algo que é imitado” (SHIFMAN, 

2014, p. 10) e serve para encapsular elementos culturais que são difundidos entre 

indivíduos; desde as mais simples, como canções e modos de se vestir, até as mais 

complexas, como a ideia de Deus, práticas religiosas e as teorias científicas. Assim, na 

visão do autor, os memes são ideias materializadas em artefatos ou comportamentos e 

que podem ser definidos como “uma unidade de transmissão cultural, ou uma unidade de 

imitação” (DAWKINS, 1976). 

Nas décadas seguintes, o campo de estudos dos memes cresceu em diversas áreas 

da academia, como na Filosofia, na Antropologia e na Linguística (HULL, 2000; KUPER, 

2000; KNOBEL & LANKSHEAR, 2007). Sem dúvida, um dos trabalhos de maior 

destaque é o de Susan Blackmore (2000a; 2000b). Para a autora, os memes são 

comportamentos que podem ser aprendidos ou criados e que são transmitidos de cérebro 

para cérebro por processos de imitação, seja ela voluntária ou inconsciente. 

Quando eu digo “imitação”, quero dizer que incluo a passagem de 

informação através do uso da linguagem, leitura e instrução, assim 
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como outras habilidades e comportamentos mais complexos 

(BLACKMORE, 2000a, p. 43)18. 

 

Ao contrário de autores como Dawkins (1976) e Dennett (1995), Blackmore não 

faz distinção entre as ideias presentes nos memes e em como elas se manifestam no 

mundo. Para ela, “Desde que a informação possa ser copiada por um processo que 

podemos chamar amplamente de ‘imitação’, então ela conta como meme” 

(BLACKMORE, 2000a, p. 66, tradução nossa)19. Essa diferença entre as abordagens de 

análise funciona como uma resposta para os críticos dos estudos dos memes, que 

apontavam justamente para uma falta de métodos de observação (SHIFMAN, 2014). 

Dessa forma, memes são tratados por Blackmore não no plano abstrato, mas sim 

diretamente conectados com os artefatos e/ou práticas pelos quais eles podem se 

apresentar e, portanto, passíveis de análise empírica (SHIFMAN, 2014)20. 

 Em Memes in Digital Culture, Limor Shifman (2014, p. 11-12) aponta dois 

grandes problemas nos estudos dos memes que precisam ser modificados. Primeiramente, 

o conceito é comumente carregado de analogias ao campo biológico e que nem sempre 

se adequam ao contexto cultural. Em segundo lugar, a maioria das pesquisas acabam 

colocando o papel da agência nos memes, deixando os indivíduos que os compartilham 

apenas como receptores passivos. A autora propõe, então, uma abordagem dos memes 

voltada para a comunicação e argumenta que as definições de Dawkins e Blackmore já 

não dão conta de delimitar suficientemente o fenômeno, principalmente quando levamos 

em conta o meio digital. 

Na tentativa de solucionar mais de três décadas de disputa, trazida neste trabalho 

de forma bastante resumida, Shifman afirma que é mais produtivo deixar de encarar 

memes como unidades de reprodução. Para a autora, uma característica central é que eles 

são pedaços de informações culturais que gradualmente se transformam em um 

“fenômeno social compartilhado” (p. 18).  

 

Quando publico um vídeo engraçado no Facebook, eu distribuo um item 

cultural e ao mesmo tempo expresso meus sentimentos sobre ele. E, na 

                                                           
18 No original: “When I say ‘imitation’ I mean to include passing on information by using language, 

reading, and instruction, as well as other complex skills and behaviours”. 
19 No original: “As long as that information can be copied by a process we may broadly call ‘imitation’, 

then it counts as a meme”. 
20 Em geral, muitos autores criticam a memética, a ciência que estudas os memes, por ser muito mais um 

plano mental de construção de mundo do que passível de ser analisado concretamente (BLACKMORE, 

2000a). 
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maioria das vezes, eu antecipo que os outros continuarão espalhando o 

conteúdo que eu gostei tanto. Em outras palavras: compartilhar 

conteúdo – ou espalhar memes – é agora parte fundamental do que 

participantes experimentam na esfera digital.21 (SHIFMAN, 2014, p. 

19, tradução nossa). 

 

Além disso, na internet, essas peças se espalham por processos variados de 

imitação e variação. Ao mesmo tempo em que os fãs de Grey’s Anatomy, Game of 

Thrones e The Chilling Adventures of Sabrina encaminham memes postados em outras 

páginas no Facebook em apenas um clique, não é incomum que eles mesmos criem e 

publiquem suas próprias versões, seja em forma de paródias ou remixando o conteúdo 

original. Por fim, a autora aponta sua própria definição sobre o que são memes, 

especificamente aqueles que são circulados na internet: 

 
(a) um grupo de itens digitais que compartilham características comuns 

de conteúdo, forma e/ou posicionamento, que (b) foram criados com 

conhecimento mútuo de cada um e que (c) foram circulados, imitados 

e/ou transformados por muitos usuários através da internet (SHIFMAN, 

2014, p.41, tradução nossa)22. 

 

Na mesma linha de raciocínio de Shifman, Viktor Chagas (2018) afirma que cada 

meme é um acervo que só faz sentido quando se olha para o conjunto. Dessa maneira, é 

interessante pensar em um meme como substantivo coletivo. Assim como um fandom só 

pode ser classificado como tal se houver um conjunto de indivíduos que se identificam 

enquanto fãs, só podemos chamar de memes quando levamos em consideração a 

existência de uma coletânea de materiais que compartilham aspectos semelhantes. Por 

exemplo, na Grey's MiiL gRaU, os fãs apelidaram a showrunner Shonda Rhimes como 

Shondanás, devido à matança de personagens fixos da série. No nível individual, esta 

prática reflete apenas uma forma de se referir a Rhimes, que pode ser vista em 

comentários ou em imagens publicadas; entretanto, quando levamos em conta que essa 

construção textual faz parte de uma coletânea de peças reconhecidas pelos fãs e utilizadas 

conscientemente é que podemos chamá-las de memes. 

                                                           
21 No original “When I post a funny clip on Facebook, I distribute a cultural item and at the same time 

express my feelings about it. And most often, I anticipate that others will continue spreading the piece that 

I have enjoyed so much. In other words: sharing content—or spreading memes—is now a fundamental part 

of what participants experience as the digital sphere.” 
22 No original “a group of digital items sharing common characteristics of content, form, and/or stance, 

which (b) were created with awareness of each other, and (c) were circulated, imitated, and/or transformed 

via the Internet by many users”. 
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Se na academia ainda não há consenso para a definição de memes, no senso 

comum as discussões se complexificam ainda mais. Esse processo teve início em meados 

da década de 2000, quando o conceito passou a ser utilizado por membros de 

comunidades subculturais como o 4chan e o Reddit para se referir a imagens pautadas 

por um tipo de humor baseado nos códigos compartilhados por esses sujeitos e geralmente 

criadas a partir de algum procedimento de manipulação digital, o que requeria a posse 

tanto de um capital subcultural quanto de conhecimento técnico dos softwares de edição 

(PHILLIPS, 2015; DAVISON, 2012; 2014). Essa característica acabou se imbricando nas 

próprias pesquisas acadêmicas. Patrick Davison (2012, p. 122) argumenta que, na 

internet, os memes possuem uma linguagem própria, sendo compreendidos como peças, 

na maior parte das vezes piadas, que se espalham rapidamente. Embora já relativizada, a 

associação com o humor é destacada nas pesquisas recentes sobre o tema (KNOBEL & 

LANKSHEAR, 2007; CHAGAS, 2016; 2018). 

Com o passar do tempo, alguns dos padrões estéticos e discursivos presentes 

nesses materiais foram se desenvolvendo dentro das duas comunidades, uma espécie de 

“piadas internas” (SHIFMAN, 2014, p. 111), dentre eles aqueles que conhecemos como 

os image macros (Figura 1.1), imagem estática de fundo sobreposta por legendas, os 

exploitables (Figura 1.2), criados a partir da justaposição de imagens, os reactions (Figura 

1.3), que são imagens, ou vídeos que encapsulam uma reação sobre determinada situação 

e os look-alike (Figura 1.4), que comparam duas pessoas, séries ou situações diferentes. 

 

FIGURA 1.1 FIGURA 1.2 

 

 

Fonte: Know Your Meme23 Fonte: #MUSEUdeMEMES24. 

                                                           
23 Disponível em: https://knowyourmeme.com/memes/disaster-girl/photos/page/11. Acesso: 08 de junho de 

2019. 
24 Disponível em: http://www.museudememes.com.br/sermons/disaster-girl/. Acesso: 08 de junho de 2019. 

https://knowyourmeme.com/memes/disaster-girl/photos/page/11
http://www.museudememes.com.br/sermons/disaster-girl/
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FIGURA 1.3 FIGURA 1.4 

 

 

Fonte: Know Your Meme25. Fonte: # MUSEUdeMEMES26 

 

A popularização desse tipo de conteúdo também foi auxiliada pela criação de 

espaços como o Know Your Meme27, uma espécie de enciclopédia colaborativa que 

cataloga memes, e de sites como o Meme Generator28, que possibilita a fabricação online 

de image macros. Segundo Whitney Phillips (2015) o ponto de virada no começo da 

década de 2010, quando esses formatos transitaram para locais moldados por uma lógica 

mainstream, em especial sites de redes sociais. A autora conta sobre o aumento no número 

de “páginas de memes” universitários no Facebook, no qual os administradores 

incentivavam os seguidores a criarem e enviarem suas próprias versões, adaptando-os ao 

contexto da universidade. Porém, isso começou a irritar os membros do 4-chan. 

 
Não foi só o número crescente de pessoas que de repente estavam 

fazendo e compartilhando memes, embora essa certamente tenha sido 

uma grande queixa. Era que as pessoas estavam fazendo errado, 

incluindo a forma como eles estavam usando o termo meme. 

(PHILLIPS, 2015, p. 140, tradução nossa)29. 

 

Em decorrência disso, alguns formatos imagéticos e discursivos são mais 

facilmente reconhecidos pelo senso comum como memes, o que se torna evidente quando 

eles são utilizados por empresas, como nos vídeos promocionais da Netflix. Além disso, 

                                                           
25 Disponível em: https://knowyourmeme.com/memes/dawson-crying. Acesso: 08 de junho de 2019. 
26 Disponível em: http://www.museudememes.com.br/problematizando-o-que-e-meme-i-definicoes/. 

Acesso: 08 de junho de 2019. 
27 Disponível em: https://knowyourmeme.com/. Acesso: 31 de dezembro de 2018. 
28 Disponível em: https://memegenerator.net/. Acesso: 31 de dezembro de 2018. 
29 No original, “It wasn’t just that increasing numbers of people were suddenly making and sharing memes, 

although that was certainly a major complaint. It was that people were doing it wrong, including how they 

were using the term meme.” 

https://knowyourmeme.com/memes/dawson-crying
http://www.museudememes.com.br/problematizando-o-que-e-meme-i-definicoes/
https://knowyourmeme.com/
https://memegenerator.net/
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há uma clara disputa de distinção (BOURDIEU, 2007; THORTNON, 1996) sobre quais 

são os usos aceitos ou não dos memes circulados. Mais adiante, veremos que essas 

disputas também ocorrem, de maneiras semelhantes, nas práticas de circulação de memes 

dentro de comunidades de fãs.  

Pelo campo de estudo dos memes ser tão diverso, tanto no que tange a áreas de 

conhecimento quanto nas perspectivas de análise, os trabalhos que se proponham a se 

debruçar sobre essas peças precisam especificar quais são as definições, os autores e as 

abordagens utilizadas na pesquisa. Embora saiba que os conceitos estão sujeitos a 

constante disputa e são passíveis de contestação, é necessário deixar claro quais são os 

pontos de partida justamente porque isso implica na leitura dos resultados. Neste trabalho, 

utilizo as definições de Shifman (2014), desenvolvidas no Brasil por Chagas (2016; 

2018), que encara memes como um conjunto de itens ao invés de unidades isoladas. 

Todavia, reconheço que o discurso coloquial acerca dos memes não deve ser ignorado, 

uma vez que a criação e o compartilhamento dessas peças também passam pelo que os 

fãs consideram como memes. 

 

1.2 – Humor, Justaposição e Intertextualidade: algumas características dos memes 

de internet 

 

No livro A new literacies sampler (2007), Michele Knobel e Colin Lankshear 

analisam as características que possibilitam maiores chances de sucesso de memes se 

difundirem na internet. A pesquisa, realizada entre 2000 e 2005, observou três aspectos 

que fazem parte da maioria dos memes analisados: o humor, a justaposição e a 

intertextualidade. Revisitando as características de fecundidade, fidelidade e longevidade 

trazidas da biologia por Dawkins (1976)30, os autores argumentam que a lógica da 

replicabilidade e da “mutação”31, na verdade facilitariam a distribuição dessas peças e 

                                                           
30 Em O Gene Egoísta (1976), Dawkins argumenta os memes competem entre si pela sua existência, tal 

qual o processo de seleção natural defendido por Darwin. Assim, o sucesso dos memes era definido pela 

sua fecundidade, fidelidade e longevidade, respectivamente a habilidade de inserção desse meme na 

sociedade, a precisão das cópias se manterem fiéis as originais e a capacidade de permanecer vivo durante 

um longo período de tempo. Esses três elementos foram extensamente desenvolvidos por diversos autores, 

como em Blackmore (2000) e Recuero (2007). 
31 Para Dawkins, quanto mais fiel ao original, maior a chance de um meme se manter vivo. Contudo, como 

mencionado anteriormente, é bastante visível o engajamento de pessoas que se engajam a criar suas próprias 

versões dos memes que gostam (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007; SHIFMAN, 2014). 
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ajudariam a criar uma complexa rede de significados (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007, 

p. 208-209). 

Nesse sentido, o humor é o primeiro item a ser analisado. Knobel e Lankshear os 

dividem em dois principais tipos: o humor situacional, visto em situações engraçadas ou 

incongruentes, e o humor como comentário social, que relaciona ao próprio contexto ao 

qual o meme circula. Posteriormente, Shifman (2014) desenvolve a chave cômica através 

da ótica do espalhamento. Para a autora, “o humor amplia o compartilhamento, já que as 

pessoas esperam divertir seus amigos e se associar com essa astúcia” (p. 96, tradução 

nossa)32. 

Além disso, quando visto em uma perspectiva global, é comum que memes 

compostos por piadas tenham seu sentido remodelado para abarcar o contexto cultural em 

que estão inseridas. Essa “glocalização”, termo que mistura conteúdos locais num cenário 

de globalização ao mesmo tempo que se opõe a um argumento de homogeneização 

cultural (SHIFMAN, 2014, p. 153), é trabalhada para gerar um efeito cômico substituindo 

termos específicos de determinada cultura e inserindo aspectos nacionais, regionais ou 

subculturais. Por exemplo, é comum os fãs de Game of Thones chamarem o personagem 

Jon Snow de João das Neves, uma “versão brasileira” feita especificamente com o intuito 

de ser engraçada. 

O segundo item reside na justaposição, mais presente em imagens estáticas ou em 

arquivos audiovisuais (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007, p. 2015). Ele diz respeito a um 

tipo incongruente de elementos visuais e/ou sonoros feito de forma situacional ou 

manipulada digitalmente. 

Os usuários que capitalizam a incongruência embutida na foto 

memética original tendem a fazer uma das duas coisas: aprofundar o 

ridículo associado à incongruência, apresentando justaposições ainda 

mais fortes sugeridas pela foto original (...), ou diminuir a 

incongruência inicial pelo reposicionamento do personagem em um 

contexto mais apropriado (SHIFMAN, 2014, p. 91, tradução nossa)33. 

 

Em ambos os casos, as diversas imagens procuram manter a intenção 

compartilhada pelo meme. Por exemplo, o clássico meme da “Garota Desastre”, trazido 

                                                           
32 No original, “Humor augments sharing, as people wish to amuse their friends and to be associated with 

wittiness”. 
33 No original “Users who capitalize on the incongruity embedded in the original memetic photo tend to do 

one of two things: to deepen the ridicule associated with the incongruity by presenting even stronger 

juxtapositions suggested by the original photo (…), or to diminish the initial incongruity by repositioning 

the character in a more appropriate context”. 
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anteriormente, foi criado a partir de uma foto de uma garota sorrindo em frente a uma 

casa em chamas. De fato, a própria imagem original (Figura 1.5) já trazia aspectos que se 

opõem: uma expressão feliz em uma situação de tragédia. Assim, as peças criadas 

acoplam situações semelhantes ao sentido original, muitas vezes de forma hiperbólica, 

como na Figura 1.6 e na Figura 1.7. 

 

FIGURA 1.5 

 

Fonte: Firestarter34 

 

 

FIGURA 1.6 FIGURA 1.7 

                                                           
34 Disponível em: https://jpgmag.com/photos/349763. Acesso: 08 de junho de 2019. 

https://jpgmag.com/photos/349763
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Fonte: #MUSEUdeMEMES35 Fonte: #MUSEUdeMEMES36. 

 

Por fim, o terceiro item é o da intertextualidade. Nas teorias da narrativa, ele é 

sinalizado pela relação de objetos que fazem referência a textos anteriores, contudo, sua 

definição varia de acordo com o aporte teórico utilizado (LAMERICHS et al, 2018). Para 

Genette (2006), por exemplo, a intertextualidade é caracterizada pela presença de dois ou 

mais textos em um único objeto, seja em formas literais, como na citação, seja em formas 

mais abstratas, como na alusão. 

Nesse cenário, a intertextualidade é uma estratégia bastante presente. Os memes 

podem acionar referências a elementos e personagens da cultura popular, aos contextos 

culturais a que eles estão inseridos (SHIFMAN, 2014) ou a outros formatos já existentes 

(MILNER, 2012). Como apontado por Gray (2010), a inserção de intertextos adiciona 

camada de significados a um objeto. Esses acionamentos nos auxiliam a analisar não 

apenas quais textos compõem as camadas de significado desses memes como também 

falam diretamente sobre quem são os sujeitos que as circulam. 

Assim, humor, justaposição e intertextualidade atuam em conjunto para aumentar 

o sucesso de memes37. Dentro da lógica dos fandoms, também podemos observar que 

esses aspectos fazem parte do cotidiano desses espaços. No caso das comunidades 

voltadas para programas de televisão, é notável que os memes circulados oferecem pistas 

sobre os hábitos de consumo midiático de seus fãs. Porém, antes de nos aprofundarmos 

                                                           
35 Disponível em: http://www.museudememes.com.br/sermons/disaster-girl/. Acesso: 08 de junho de 2019. 
36 Disponível em: http://www.museudememes.com.br/sermons/disaster-girl/. Acesso: 08 de junho de 2019. 
37 Entretanto, tanto Knobel e Lankshear (2007) quanto Limor Shifman (2014) também apontam para a 

existência de memes “sérios”, de amplo sucesso e que não funcionam a partir de nenhum dos três itens 

apresentados. No Brasil, por exemplo, temos o caso dos memes #PrimeiroAssédio e #MeuAmigoSecreto, 

capitaneados por movimentos feministas e que incentivavam mulheres a contarem casos de abuso. Em 

ambas as instâncias, os memes possuíam forma, conteúdo e posicionamento bem delimitados, mas em geral 

não acionavam característica de humor, justaposição ou intertextualidade.  

http://www.museudememes.com.br/sermons/disaster-girl/
http://www.museudememes.com.br/sermons/disaster-girl/
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na análise desses memes, precisamos destrinchar as reconfigurações sofridas dentro do 

próprio contexto da cultura fã.    

 

1.3 – Fandoms televisivos e participação 

 

Visto de forma pejorativa pela academia até a década de 1980, principalmente 

baseado pela ótica frankfurtiana que os lia como sujeitos altamente influenciáveis e com 

algum tipo de desvio patológico38, os fãs ganharam outros olhos com a ascensão dos 

Estudos Culturais (JENSON, 1992; MONTEIRO, 2005). Voltados para a audiência, os 

trabalhos desta corrente “redimem” os fãs, ao tratá-los não como consumidores passivos, 

mas sim como participantes ativos que constroem sentidos durante o processo de recepção 

(FISKE, 1992; JENKINS, 1992) e que se utilizam dos produtos midiáticos para 

construção de identidade e processos de socialização (HALL, 2003). 

Dentre eles, podemos citar o trabalho de Ien Ang (1991) sobre a recepção da série 

americana Dallas (CBS, 1978 – 1991)39 na Holanda. Buscando se desvencilhar de 

determinismos que encaixavam o programa como “bom” ou “ruim”, a autora prefere 

seguir um caminho que se propõe a analisar a popularidade do programa a partir do prazer 

que ele proporciona para seu público. A partir de 42 correspondências, quase todas 

enviadas por mulheres, Ang percebeu que o envolvimento desses fãs com os personagens, 

especialmente os femininos, muitas vezes passavam pelas conexões que estes traçavam 

com suas próprias vidas. 

De modo semelhante, Dasgupta (2017) examina a audiência de Game of Thrones 

na Índia. Em um país onde ser homossexual ainda é considerado crime, o autor recorta 

sua pesquisa para analisar como os fãs com sexualidades fora do padrão heteronormativo 

estabelecem relações com a série. Dois dos personagens citados como mais populares por 

esse público são Renly Baratheon e Loras Tyrell, que na trama vivem um relacionamento 

mantido em segredo pelo medo de retaliação pública. Para Govind, um dos entrevistados, 

o romance proibido de Renly e Loras  

                                                           
38 Segundo Joli Jenson (1992), o discurso acerca dos fãs partia de estereótipos que variavam entre dois 

tipos: o indivíduo solitário, antissocial e obsessivo, geralmente codificado como masculino, ou a multidão 

descontrolada e histérica, comumente retratada na figura de mulheres jovens. Embora essa visão tenha 

caído em desuso na academia, ainda hoje é possível encontrar veículos de comunicação que enquadram fãs 

a partir dessas características. 
39 Dallas é uma série centrada em torno dos conflitos entre os membros das famílias inimigas Ewing e 

Barnes. Com mais de dez anos de exibição, a série é conhecida pelo uso de ganchos e reviravoltas, hoje 

bastante utilizados nas produções contemporâneas. 
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basicamente reflete o que nós vivemos aqui na Índia. Ambos são 

bonitos, bem sucedidos e extremamente apaixonados, mas ainda assim 

eles nunca poderão ficar juntos porque isso não é socialmente aceito em 

Westeros (DASGUPTA, 2017, p.156). 

 

Esse tipo de leitura negociada se enquadra nas ideias propostas por Stuart Hall 

(2003). Em Codificação/Decodificação, o autor afirma que o processo comunicacional 

deveria ser visto não através do sistema emissor/mensagem/receptor, mas sim a partir de 

um circuito contínuo e em constante atualização. Com isso, Hall propõe um modelo 

teórico-metodológico para analisar objetos culturais para além da perspectiva unilateral. 

Dessa forma, a circulação de produtos midiáticos, e os sentidos que carregam, fariam 

parte de “uma 'complexa estrutura em dominância', sustentada através da articulação de 

práticas conectadas, em que cada qual, no entanto, mantém sua distinção e tem sua 

modalidade específica” (HALL, 2003, p. 387). Assim, ao mesmo tempo em que os 

sentidos são encapsulados pelos produtores, os consumidores também possuem liberdade 

para múltiplas interpretações, seja pela via da assimilação, da negociação ou da 

indiferença40. 

As distintas leituras sobre a narrativa e seus personagens, compartilhado nas várias 

cartas recebidas por Ang (1991) e nos entrevistados de Dasgupta (2017), denotam como 

diferentes indivíduos podem consumir um mesmo produto, para além de uma perspectiva 

homogênea da audiência. Para Esquenazi (2011, p. 35 – 36), a chave para analisar a 

relação das séries com diferentes tipos de fãs se encontraria nas comunidades 

interpretativas às quais eles pertencem. Proposto por Stanley Fish (1980), comunidades 

interpretativas “são formadas por aqueles que compartilham as mesmas estratégias de 

interpretação” (p. 171)41 e se dão não na leitura convencional do texto, mas sim nas 

produções que são feitas a partir de seu consumo. Em outras palavras, as maneiras de se 

compreender um mesmo produto midiático seria afetado por outras características que 

compõe a identidade dos sujeitos, como raça, gênero, sexualidade, nacionalidade, etc; o 

que explicaria porque certos grupos leem um mesmo texto de forma semelhante. 

                                                           
40 Após receber críticas sobre um enaltecimento do poder de agência dos sujeitos em relação a indústria 

(LELO; GROHMANN, 2014), o modelo foi atualizado para o chamado “circuito da cultura” (DU GAY et 

al, 1997), no qual a circulação é formada por cinco etapas distintas: produção, representação, consumo, 

identidade e regulação. Nesse sentido, cada um desses lugares é um “ponto de contato”, não importando 

para o pesquisador por onde ele comece, tendo em vista que as forças se articulam umas com as outras. 
41 No original “are made up of those who share interpretive strategies not for reading”. 
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Henry Jenkins (1992, p. 90) desenvolve o conceito ao dizer que, dentro dos 

fandoms, os fãs negociam a todo momento quais são as interpretações legitimadas dentro 

da comunidade: quais casais podem ser shippados42 (HADAS, 2013), que tipos de fanfics 

podem ser escritas (STEIN; BUSSE, 2009) e assim por diante. Contudo, essa “maneira 

correta” não é nenhum pouco estável. Na Game of Thrones L&S, por exemplo, há uma 

disputa sobre a validade do casal Jonerys, formado por Jon Snow e Daenerys Targaryen. 

Durante a sétima temporada, a narrativa foi construída para que os dois personagens 

desenvolvessem um relacionamento romântico. Assim, de um lado alguns fãs reclamam 

que o casal foi “forçado” para agradar uma parcela da audiência, além de não estar 

presente na saga literária. Do outro, há uma celebração do casal, que eles afirmam que 

condiz para o caminho que está sendo trilhado nos livros. Dessa forma, os fãs discutem, 

brigam e debatem constantemente dentro das comunidades, apresentando perspectivas 

múltiplas que são, muitas vezes, contrárias sobre um mesmo produto cultural43. 

Dessa forma, consumir televisão é uma atividade tanto individual quanto social 

(MITTEL, 2010). Para além de diferentes tipos de leituras, no contexto de fãs de séries 

televisivas também observamos outras práticas de sociabilidade. Como aponta Francesca 

Coppa (2006), desde a década de 1960 já era possível observar a presença de convenções 

voltadas para determinados programas televisivos, em especial os de ficção científica, 

como a de Doctor Who (BBC, 1963 - 1989; 2005 - presente)44. Com o desenvolvimento 

da internet, comunidades deste tipo adotaram também o ambiente digital como ferramenta 

presente na experiência do consumo televisivo (PEARSON, 2010). 

Paralelamente, proliferou o número de pesquisas que focavam nos processos de 

formação e organização de fandoms online (BAYM, 2007). Já no início da década de 

1990, era possível observar espaços como o alt.tv.twinpeaks, que girava em torno da série 

                                                           
42 O ato de shippar vem da prática do shipp, termo utilizado por fãs para se referirem aos casais que eles 

torcem que fiquem juntos, sejam eles personagens ou pessoas reais (HADAS, 2013; AMARAL et al, 2015). 

Geralmente, eles são criados dentro de uma mesma narrativa ou círculo social, como entre personagens de 

uma mesma série ou membros de uma mesma banda, mas também há casos de sujeitos que torcem por 

casais provenientes de universos narrativos distintos ou entre pessoas que nunca tiveram contato, como o 

shipp formado pela cantora americana Selena Gomez e o apresentador brasileiro Fausto Silva. Disponível 

em: https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/11/07/faustao-e-selena-gomez-entenda-historia-de-

amor-mais-shippada-da-internet.htm. Acesso: 14 de fevereiro de 2019. 
43 Situação semelhante ao que foi constatado em outras pesquisas sobre comunidades de fãs, como no 

trabalho de Bruno Campanella (2012) observando a comunidade de fãs de Big Brother Brasil. 
44 Doctor Who é uma série de fantasia produzida pelo canal britânico BBC que conta as aventuras de um 

alienígena e sua T.A.R.D.I.S, máquina com a habilidade de transitar entre tempo e espaço. O personagem 

se tornou um ícone no Reino Unido, ficando mais de vinte anos em exibição. Em 2005, a BBC decidiu 

voltar a produzir a série, chamada pelos fãs de “new who” (HILLS, 2010). 

https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/11/07/faustao-e-selena-gomez-entenda-historia-de-amor-mais-shippada-da-internet.htm
https://universa.uol.com.br/noticias/redacao/2018/11/07/faustao-e-selena-gomez-entenda-historia-de-amor-mais-shippada-da-internet.htm
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Twin Peaks (NBC, 1990 – 1991; Showtime, 2018)45 e servia como um grupo de discussão 

online (JENKINS, 1992, p. 115). Ao longo dos anos, diversos outros sites, blogs e fóruns 

foram criados como locais utilizados por fãs para debaterem sobre os episódios, 

armazenarem informações sobre o universo da narrativa e/ou compartilharem materiais 

que eram produzidos por eles (ANDREJEVIC, 2008; PEARSON, 2010).  

Em Beyond The Box (2011), Sharon Marie Ross argumenta que a internet seria 

uma espécie de “bebedouro do novo milênio”. A analogia proposta é derivada da teoria 

do efeito bebedouro: o ato de colegas de escritório se reunirem e socializarem nas pausas 

do trabalho. No caso do consumo televisivo, esse fenômeno está relacionado a conversas 

que nascem a partir dos programas de televisão: por exemplo, todos comentando sobre o 

último episódio de uma série de televisão famosa ou sobre o jogo que passou na noite 

anterior. A autora aponta que havia um receio de que a nichificação46 da televisão nos 

Estados Unidos fosse dificultar essa prática de socialização, já que “com tantos programas 

passando, quais são as chances do seu colega de trabalho assistir a mesma coisa que 

você?” (ROSS, 2011, p. 9). O que realmente acontece é que essas discussões também 

passaram a serem travadas na internet: em comunidades de fãs, em sites especificamente 

dedicados a esse intuito e nos próprios sites de redes sociais dessas pessoas. 

 
Para cada série de televisão bem sucedida, há um sem número de 

comunidades virtuais que agregam os fãs, de diferentes localidades e 

matrizes culturais, em torno da troca de informações, experiências e 

outras práticas participativas, como a criação de fan-art, fanfiction e 

fanfilm, obras pictóricas, literárias e audiovisuais feitas e divulgadas 

pelos fãs (SILVA, 2014, p. 248). 

 

Embora isso não seja regra, visto que a assistir televisão ainda é em muitos casos 

uma experiência coletiva (BARROS, 2015), alguns autores correlacionam uma tendência 

de individualização da espectatorialidade televisiva (LOTZ, 2007; 2017) com o aumento 

de comunidades de fãs no meio digital (ROSS, 2011). Ross (2011) propõe, então, a 

utilização do conceito de audiência social para se referir a um tipo de recepção engajada 

                                                           
45 Twin Peaks era uma série que girava em torno do um agente federal David Cooper tentando desvendar o 

mistério acerca do assassinato da adolescente Laura Palmer. Com toques de surrealismo, a série foi 

cancelada em sua segunda temporada devido à baixa audiência, porém depois de alguns anos acabou se 

tornando fenômeno cult (ROSS, 2011). Em 2017, o canal Showtime resgatou Twin Peaks e produziu mais 

uma temporada para a série. 
46 Com o barateamento do sistema de televisão paga nos Estados Unidos na década de 1980, houve uma 

proliferação no número de canais disponíveis, o que acarretou em uma intensa nichificação da grade 

televisiva (LOTZ, 2007; HILMES, 2013).  
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com a programação televisiva. Segundo a autora, passada a discussão sobre passividade 

dos sujeitos, é preciso categorizar as diferentes relações de espectatorialidade tendo 

cuidado nas implicações existentes quando se usa determinados conceitos.  

 

A audiência social pode ser pensada como um coletivo; pessoas “se 

encontrando” (as vezes literalmente) para assistir um programa, 

guiados em parte pelo trabalho da indústria televisiva. “Espectadores”, 

por outro lado, são indivíduos que se engajam com um programa 

televisivo, mas que podem ou não fazer isso com algum senso de 

pertencer a um grupo maior (seja simbólica ou literalmente) (ROSS, 

2011, p. 7, tradução nossa)47. 

 

Da mesma forma, outros termos também carregam consigo outros significados 

previamente concebidos. O consumo televisivo, quando utilizado, vem acompanhado de 

uma visão comodificada da grade televisiva, no qual as pessoas são consumidoras dos 

conteúdos circulados; já a utilização de termos como público, por exemplo, é 

constantemente acionada quando quer se falar de opiniões compartilhadas por um grupo 

grande de indivíduos de forma homogênea. Embora a própria autora reconheça que a 

diferenciação desses conceitos seja difusa na prática, o que audiência social traz de 

benefícios para os estudos de fandoms televisivos é o enquadramento para as diferentes 

práticas de participação feitas por fãs. 

No centro dessa discussão está a chamada TV Social, termo intimamente 

relacionado com a convergência midiática e a cultura participativa (JENKINS, 1992; 

2006) e que procura abarcar práticas de sociabilidade no meio digital ligadas ao consumo 

televisivo, reforçando assim uma ideia de experiência compartilhada (MARINELLI & 

ANDÒ, 2016). Embora a socialização através do consumo televisivo sempre tenha 

existido, as possibilidades de interação e difusão de conteúdos acerca de programas de 

TV deixam o cenário cada vez mais complexo (ALMEIDA, 2018, p. 19). 

É comum, por exemplo, emissoras que incentivam a audiência a publicarem 

comentários em seus perfis pessoais enquanto assistem à programação, prática conhecida 

como segunda tela (GIGLIETTO; SELVA, 2014; FINGER; SOUZA, 2012); ou até 

mesmo solicitarem o envio de materiais feitos por esses sujeitos (PEARSON, 2010). No 

Canal Sony, responsável pela veiculação de Grey’s Anatomy do Brasil, havia o convite 

                                                           
47 No original “A social audience can be thought of as a collective; people “come together” (sometimes 

literally) to watch a show, guided in part by the work of the television industry. “Spectators,” on the other 

hand, are individuals who engage with a TV show but who may or may not do so with any sense of belonging 

to a larger collective of viewers (either symbolically or literally)”. 
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para seus espectadores se engajassem nos sites de redes sociais através da hashtag 

#GreysNoSony. De forma semelhante, o perfil de Game of Thrones solicitou que os fãs 

do mundo publicassem no Twitter os materiais produzidos por eles com a hashtag 

#ForTheThrone. 

 

Figura 1.848 

 

Fonte: conta oficial de Game of Thrones no Twitter49 

 

As críticas sobre a TV Social ecoam as problemáticas envolvendo outros tipos de 

relação de trabalho na internet. Para Fuchs (2014), este tipo de participação seria fruto de 

um momento em que as empresas se utilizam da mão-de-obra dos usuários para gerarem 

visibilidade positiva para a marca e facilitar o monitoramento do discurso sob seus 

produtos sem nenhum retorno financeiro. A lógica da hashtag nada mais é do que um 

filtro de pesquisa no qual os fãs disponibilizam seus dados por vontade própria, 

geralmente recebendo uma recompensa em forma de visibilidade. Em #ForTheThrone, 

por exemplo, alguns dos materiais feitos por fãs eram compartilhados na conta oficial de 

Game of Thrones no Twitter. 

Em um cenário mais amplo, tendências como a da TV Social emergem a partir de 

um momento marcado pela criação de conteúdos feitos por usuários, sejam eles dados de 

                                                           
48 Tradução nossa: “Cada música, cada foto. Cada figurino. Cada celebração. Cada obra-prima. O que 

você vai fazer #ForTheThrone?” 
49 Disponível em: https://twitter.com/GameOfThrones/status/1095004543560175616. Acesso: 11 de 

fevereiro de 2019. 

https://twitter.com/GameOfThrones/status/1095004543560175616
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consumo ou materiais feitos por esses sujeitos. Nesse contexto, a própria definição de 

quem é o “sujeito” da recepção já foi bastante debatida. Ao longo dos anos, termos como 

produser e prosumer surgiram para tentar dar conta dos trabalhos feitos por pessoas 

“comuns” fora do âmbito industrial (CASTELLS, 2009; LELO; GROHMANN, 2014), o 

que pode ser visto nas várias formas de produção de fãs (FISKE, 1992; SANDVOSS, 

2013).  

 

1.4 – Produção de fãs 

 

Durante a pesquisa, me deparei com diversos tipos diversos de materiais 

produzidos por fãs e que eram compartilhados nos grupos de discussão das comunidades. 

Na Grey's MiiL gRaU, por exemplo, havia a circulação de vídeos produzidos pela página 

Coisas de Mir. Também composta por fãs de Grey’s Anatomy, a Coisas de Mir criava 

paródias de músicas populares no Brasil, alterando suas letras de forma a abarcar o 

contexto da série e fazer piada com seus personagens. Já em Game of Thrones Brasil 

L&S, encontramos diferentes versões da abertura da série, seja editada para simular a 

estética de outra série ou gênero narrativo, seja em releituras da música tema em outros 

ritmos. Em O mundo sombrio de Sabrina Brasil, fãs disponibilizavam papéis de parede 

para smartphones editados por eles. Embora a circulação desses tipos de objetos culturais 

seja bastante presente no cotidiano das comunidades, eles são apenas uma face que 

envolve a variedade das formas de produção dos fãs (SANDVOSS, 2013). 

Fiske (1989; 1992) argumenta que a audiência se engaja com produções 

midiáticas a partir de três tipos diferentes de produtividade: a semiótica, a enunciativa e 

a textual. A produção semiótica diz respeito aos sentidos e conexões feitas pelos sujeitos 

no momento do consumo midiático. Ela é acionada a partir das comunidades 

interpretativas que os sujeitos podem se inserir (ESQUENAZI, 2011) e ocorre 

inteiramente no plano intrapessoal (FISKE, 1992, SANDVOSS, 2013). 

A produção enunciativa, por outro lado, se faz presente nas formas de interação 

que os indivíduos fazem por meio desses produtos midiáticos, se relacionando com 

processos de construção de identidade e performance de gosto (CURI, 2015). Ela se dá 

através de processos verbais, como conversas com outros fãs envolvendo os objetos que 

admiram; ou por meio de demonstrações não verbais, como o uso de roupas com estampas 

de sua série de televisão favorita. No contexto digital, em especial nos sites de redes 
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sociais, essa enunciação pode se dar de diferentes formas, dependendo das possibilidades 

disponibilizadas por cada plataforma. Para além das conversas que podem ocorrer nesses 

espaços (que não são tão distintas assim das feitas fora da internet), ela também ser vista 

quando usuários trocam suas fotos de perfis para de personagens que se identificam (SÁ 

& POLIVANOV, 2012) ou quando se associam com alguma produção, perfil ou 

comunidade de fãs. 

Já a terceira é a produção textual, na qual se encaixam os vídeos do Coisas de Mir 

e das variadas aberturas de Game of Thrones, que pode ser definida como objetos culturais 

feitos por fãs a partir do texto original. Aqui, temos os mais diversos tipos de produtos: 

textos, ilustrações, histórias em quadrinhos, filmes e uma variedade de outras peças que 

se apropriam desses produtos midiáticos, selecionam os elementos que lhe são 

interessantes e criam novos sentidos. Dentro dos estudos de fãs, temos uma miríade de 

trabalhos que focam em analisar as práticas culturais que envolvem a produção e 

circulação de fanfictions (HELLEKSON, BUSSE, 2006; CRUZAL, 2013), fanfilms 

(PEARSON, 2010 CURI, 2010), fanarts (JENKINS, 1992; STEIN, BUSSE, 2009) e 

demais produtos culturais produzidos por fãs. 

Com esse esquema, Fiske propõe que, ao invés de olharmos para quais objetos 

estão sendo analisados, devemos nos focar em como eles estão sendo recebidos pela 

audiência (1989, p.113). Porém, não devemos enxergá-los como níveis de intensidade da 

relação do fã com o produto midiático, até mesmo porque apenas uma pequena parte dos 

integrantes do fandom se engaja na produção textual (SANDVOSS, 2013). Além disso, 

embora sirva como base para um raciocínio teórico, as divisões entre os tipos de produção 

se tornam um pouco difusas na prática, uma vez que fazem parte do mesmo conjunto de 

atividades realizadas por fãs. A produção semiótica, via de regra, está sempre presente 

durante a leitura de um objeto cultural, seja ele produzido pela indústria ou pelos fãs. E 

mesmo os fãs que não se engajam na produção textual, por vezes participam dos processos 

de circulação desses materiais, ajudando, assim, a disseminá-los. 

Cornel Sandvoss (2013) argumenta que o grande desafio é conseguir definir as 

diferentes formas de consumo dentro desses espaços. 

 
Os fãs que são semiótica e enunciativamente produtivos e aqueles que 

são textualmente produtivos se comprometem com o que, à primeira 

vista, aparentam ser atividades fundamentalmente diferentes. Fãs 

semiótica e enunciativamente produtivos negociam e se apropriam do 
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objeto de admiração, enquanto os fãs textualmente produtivos criam 

(novos) objetos de admiração (SANDVOSS, 2013, p. 25). 

 

Para considerar produções textuais de fãs como novos objetos de admiração, 

precisamos antes inserir alguns parênteses. Reapropriação não significa independência 

completa do texto original (MILNER, 2012, p. 22). Por mais que haja exceções50, a 

produção do fã geralmente guarda uma ligação bastante forte com a obra que serviu de 

inspiração (STEIN, BUSSE, 2009). Além disso, essa prática não exclui as relações de 

poder que existem entre fã e indústria. Apesar de as empresas estimularem o engajamento 

e a produtividade de seus consumidores como forma de divulgação de seus produtos, o 

tom pode mudar quando essa divulgação deixa de atender seus objetivos, principalmente 

quando há dinheiro envolvido (JENKINS, 2006). O que não deve ser ignorado é o fato 

de que os espaços de circulação dessas peças, embora possam se cruzar, não são 

necessariamente os mesmos, ainda que sejam interligados. Por exemplo, não é todo fã de 

Sabrina que irá se engajar em consumir memes sobre a série, assim como algumas dessas 

peças podem ser lidas por pessoas que nunca assistiram a ficção seriada televisiva e ainda 

assim serem entendidas.  

 

1.5 – Memes e produção de fãs: identidade coletiva e produção de fãs 

 

Aqui, enquadramos os memes que circulam em fandoms como produção de fãs. 

Como qualquer obra criada por fã, eles giram em torno de um objeto de admiração desses 

sujeitos, ao mesmo tempo em que se relacionam com o contexto cultural em que estão 

inseridos. Essa forma de sistematização se relaciona com os argumentos levantados por 

Braga (2012), em que a circulação de objetos e sentidos deve ser vista como um “fluxo 

adiante” e não apenas uma resposta direta ao consumo midiático. Em outras palavras, a 

produção de fã é mais do que uma relação binomial entre produtor e receptor. Assim 

como a própria organização dos fandoms é afetada diretamente pelo contexto histórico-

                                                           
50 Dentre elas, podemos citar Master of the Universe. Escrita por E.L. James, a história foi criada 

inicialmente para ser uma série de fanfics eróticas com os personagens da saga literária Crepúsculo. Depois 

de retirar todas as referências dos livros de origem, a autora publicou sua obra sob o selo de uma editora 

especializada em comercializar trabalhos feitos por fãs, renomeando o título para Cinquenta Tons de Cinza. 

Para além do sucesso dos livros em si, o que nos é interessante de observar é como James criou uma certa 

distância entre sua obra e a saga Crepúsculo e como os livros escritos por ela alcançaram uma audiência 

que não se delimitou ao fandom do texto de origem. Disponível em: 

https://www.forbes.com/sites/hayleycuccinello/2017/02/10/fifty-shades-of-green-how-fanfiction-went-

from-dirty-little-secret-to-money-machine/#4974433e264c. Acessado em 18 de julho de 2018. 

https://www.forbes.com/sites/hayleycuccinello/2017/02/10/fifty-shades-of-green-how-fanfiction-went-from-dirty-little-secret-to-money-machine/#4974433e264c
https://www.forbes.com/sites/hayleycuccinello/2017/02/10/fifty-shades-of-green-how-fanfiction-went-from-dirty-little-secret-to-money-machine/#4974433e264c
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social no qual está inserido (GRAY, 2010), as produções de fãs – e os memes – presentes 

nesses espaços também são atravessados por outros fatores que influenciam na sua 

circulação.  

Por exemplo, na Game of Thrones Brasil L&S, são compartilhados memes que 

associam os personagens da série a outros objetos midiáticos, como na imagem abaixo. 

O meme no formato 4-panel51 fala sobre o Jack Gleeson, ator que interpretou em Game 

of Thrones o rei Joffrey, um dos vilões da primeira temporada. A estrutura dos 4-panel é 

semelhante a de uma tira, no qual o último quadro geralmente é uma reação. Nesse caso, 

a piada reside no fato de que Gleeson, quando criança, havia participado do filme Batman 

Begins (2005), no qual foi “salvo” pelo homem-morcego para, depois de crescido, se 

tornar um rei sádico na série. 

  

FIGURA 1.9 

 

Fonte: Game of Thrones Brasil L&S 

 

 De forma semelhante, conforme se aproximava o último episódio da décima 

quarta temporada, os fãs de Grey’s Anatomy estavam preocupados com o destino de April 

                                                           
51 Os panels são um formato de meme que se assemelham as tiras de humor. Em geral, o último quadro da 

tira é marcado pela reação da história contada, usado para enfatizar a piada. O formato é nomeado de acordo 

com o número de quadros, por isso o meme da Figura 1.6 é categorizado como 4-panel. 
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Kepner, personagem que fazia parte do elenco principal desde 2010. Meses antes, havia 

vazado a notícia de que Sarah Drew, atriz que a interpretava, não voltaria para a próxima 

temporada da série e, com isso, muitos já se preparavam para a possibilidade da Dra. 

Kepner morrer ao longo dos episódios. Nesse sentido, começaram a ser publicados alguns 

memes como o da Figura 1.6, que, por si só, já é derivado de um meme existente. A 

imagem original é retirada de uma transmissão da Copa do Mundo de 2014, no jogo em 

que o Brasil foi eliminado pela Alemanha. A imagem do Gaúcho da Copa52 inconsolado 

viralizou e depois passou a ser editada para que, no lugar da taça, fosse inserido um objeto 

de desejo – no caso da peça analisada, April Kepner. 

 

FIGURA 1.10 FIGURA 1.11 

  

Fonte: Huffpost Brasil53 Fonte: Grey’s MiiL gRaU. 

 

Com isso, os dois exemplos abordam, de maneiras diferentes, como a criatividade 

dos fãs é trabalhada extrapolando a narrativa, seja ela ligada a outros objetos midiáticos 

ou a acontecimentos compartilhados por esses fãs. De certa forma, durante a pesquisa 

ficou visível que, em geral, o fandom de Game of Thrones também consome – ou, no 

mínimo, reconhece – filmes de super-heróis, o que também explicaria a existência do 

meme. Vale ressaltar que outras produções desse gênero também são intensamente 

                                                           
52 Antes mesmo de virar meme, Clóvis Acosta Fernandes já era conhecido como o Gaúcho da Copa. Desde 

a Copa da Itália em 1990 ele acompanhava os jogos da seleção brasileira, tendo percorrido mais de 60 

países e participado de setes mundiais. Na copa de 2014, sediada no Brasil, ele fez sucesso ao ir a todos os 

jogos vestido com um chapéu típico do Rio Grande do Sul segurando uma réplica da taça. Clóvis faleceu 

em setembro de 2015, um dia após o aniversário do seu time de coração, o Grêmio. Disponível em: 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/09/gaucho-da-copa-morre-aos-60-anos-vitima-de-

cancer-em-porto-alegre.html. Acesso: 11 de fevereiro de 2019. 
53 Disponível em: https://www.huffpostbrasil.com/2015/09/16/morre-gaucho-da-copa-torcedor-que-virou-

simbolo-copas_a_21686809/. Acesso: 11 de fevereiro de 2019. 

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/09/gaucho-da-copa-morre-aos-60-anos-vitima-de-cancer-em-porto-alegre.html
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/09/gaucho-da-copa-morre-aos-60-anos-vitima-de-cancer-em-porto-alegre.html
https://www.huffpostbrasil.com/2015/09/16/morre-gaucho-da-copa-torcedor-que-virou-simbolo-copas_a_21686809/
https://www.huffpostbrasil.com/2015/09/16/morre-gaucho-da-copa-torcedor-que-virou-simbolo-copas_a_21686809/
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acionadas dentro das comunidades. Já o circulado na Grey’s MiiL gRaU se ancora em 

uma experiência que dialoga especificamente com um evento local. Se fosse transposto 

para um fandom de Grey’s Anatomy em outro país, provavelmente parte do sentido seria 

perdido. Batman e o Gaúcho da Copa são acionados nesses memes porque são 

compreendidos pelos fãs brasileiros dessas produções. 

O que difere esses memes das demais produções de fãs é o fato de que, por 

definição, esses materiais são conjuntos de textos compartilhados entre os indivíduos 

(SHIFMAN, 2014; CHAGAS, 2018). Ao contrário de fanfics, fanfilms, fanarts e outros 

tipos de produções que são confeccionadas por um único fã (ou um grupo restrito de fãs) 

e que podem muito bem ficar reservadas apenas para a fruição de seus criadores, os 

memes presentes nos fandoms são formados a partir de uma coletânea de peças que, 

quando comparadas, apresentam um sentido compartilhado por esses sujeitos. Ou seja, 

eles são peças compartilhadas pelos fãs que se transformam em um fenômeno 

reconhecido por eles dentro das comunidades. Assim, os memes existem no ato de sua 

circulação. 

Por mais que eles já existam bem antes da internet, as possibilidades de imitação 

e edição no ambiente digital colocam os memes de internet como um artefato cultural 

específico do atual contexto das tecnologias de comunicação. Como argumenta Shifman 

(2014, p. 22), isso pode ser visto na popularidade de imagens manipuladas em softwares 

de edição como Photoshop e na pluralidade de sites e aplicativos específicos pra edição 

de conteúdo. Nesse sentido, a perspectiva do acervo de informações coloca essas peças 

compartilhadas nos fandoms em uma dupla relação: por um lado, são criados 

individualmente pelos sujeitos, por outro, relacionam-se com o coletivo de interpretações 

sobre as narrativas, os personagens, os profissionais e demais fatores que envolvem os 

produtos midiáticos que admiram. 

Dessa forma, os memes se relacionam diretamente com as comunidades 

interpretativas (FISH, 1980; JENKINS, 1992) em que esses fãs se enquadram. Isso não 

significa dizer que outros tipos de trabalho também não apresentem essa característica. O 

sucesso de uma fanfic, por exemplo, também é suscetível à aprovação do fandom 

(JENKINS, 1992; STEIN; BUSSE, 2009), contudo, o próprio desenvolvimento de um 

meme já requer a existência de fãs que compartilhem da mesma visão. De certa forma, 

eles nascem das negociações e disputas que acontecem dentro do fandom. Na Game of 

Thrones Brasil L&S, por exemplo, há uma enorme disputa sobre as formas de se consumir 
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a série. De um lado, há pessoas que só consomem a versão legendada com o áudio original 

em inglês; de outro, as que assistem a versão dublada em português. E os memes são 

usados como argumentos na discussão, que se prolonga na sessão de comentários das 

publicações. 

 

FIGURA 1.12 

 

Fonte: Game of Thrones Brasil L&S. 

 

Em geral, quem assiste legendado reclama da qualidade da dublagem brasileira: 

“fica parecendo novela das 18:00 da globo”, afirma um fã na sessão de comentários da 

imagem acima. Eles também argumentam que a versão com áudio original seria mais 

autêntica, visto que algumas expressões só fariam sentido em inglês. Já quem assiste 

dublado defende que pode consumir o programa como quiser, da maneira que quiser e 

que isso não o torna menos fã.  

 

Figura 1.13 
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Fonte: Game of Thrones Brasil L&S. 

 

Enquanto conteúdos gerados por usuários, esses memes deixam ainda mais 

difusas as categorizações propostas por Fiske (1992). Por um lado, eles são produções 

textuais, alguns chegando até a serem novos objetos de admiração, como argumenta 

Sandvoss (2013). Por outro, eles também funcionam como ferramenta utilizada como 

forma de enunciação entre os fãs. A questão da autoria, por exemplo, muito ressaltada em 

outros tipos de produções textuais (STEIN; BUSSE, 2009), raramente aparece dentro do 

fandom. Na verdade, muitas das publicações feitas são provenientes de outros espaços. 

Em grupos no Facebook, as pessoas podem compartilhar com os demais membros 

postagens vindas de outras fanpages da plataforma, de forma semelhante a um 

encaminhamento de e-mail. Nesse sentido, os fãs circulam dentro da comunidade memes 

e demais conteúdos de fanpages relacionadas à série.  

Somado a isso, memes que circulam dentro de fandoms também podem servir 

como formador de um senso de pertencimento ao grupo. Essa característica já foi 

argumentada por Gal et al (2016), no qual os autores apontam para o desenvolvimento de 

uma identidade coletiva em memes voltados para movimentos sociais. Nas comunidades 

de fãs, eles podem ser vistos em peças que acionam a própria figura do fã em relação ao 

produto ou ao fandom. Isso é decorrente do contexto descrito por Limor Shifman (2014). 

Na lógica atual dos sites de redes sociais, marcada pela criação de conteúdos gerados 

pelos usuários, o verbo compartilhar assume, ao mesmo tempo, seus dois significados: 

distribuir e comunicar (SHIFMAN, 2014, p. 19). Ao compartilhar memes, ou qualquer 

outro tipo de produção de fãs, os sujeitos estão simultaneamente oferecendo essas peças 

ao restante do fandom, expressando seu posicionamento sobre elas e, muitas vezes, 

esperando que outros membros também se identifiquem. 

No final, memes são uma ferramenta que pode ser utilizada de diferentes maneiras 

dentro das comunidades de fãs. É válido lembrar que esses espaços não são a vanguarda 
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da cultura, tal como retratado pela primeira onda dos estudos de fãs (FISKE, 1992; 

JENKINS, 1992), mas sim lugares que podem ser organizados através dos mesmos 

mecanismos de opressão da cultura hegemônica (THORNTON, 1996), como mencionado 

anteriormente. Isso, sem dúvida, reflete nos memes que circulam por ali. Delimitada a 

perspectiva de análise dos objetos, o próximo capítulo procura compreender as séries 

analisadas nesta pesquisa dentro de um contexto mais amplo, decorrente da intensa 

produção, distribuição e consumo de ficções seriadas televisivas americanas e do aumento 

na quantidade de fãs de séries existentes no Brasil.  
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Capítulo 2 – As Séries Televisivas: produção, circulação e consumo 

2.1 – Modelos econômicos da televisão americana 

 

Para entender o entorno da indústria de ficção seriada americana, é preciso antes 

delinear como a televisão se estrutura. Atualmente, as emissoras dos Estados Unidos se 

dividem em três modelos econômicos principais: o da televisão aberta, o da televisão 

paga, que é dividida entre a do pacote básico e do pacote premium, e o dos serviços de 

streaming (MEIMARIDIS, 2017), o que faz com que os tipos de séries encomendadas, o 

número dos episódios, a distribuição da temporada e diversos outros fatores sejam 

pensados em cima do modelo econômico do canal. Dentre os fatores que impactam os 

modelos, nos interessa a estão a forma como cada um deles é financiado e como eles se 

desenvolveram ao longo dos anos.  

No início da década de 1950, havia apenas três emissoras de destaque na rede de 

televisão americana: a ABC, a CBS e a NBC. Todas elas já nasceram tendo um grande 

porte, pois faziam parte do sistema de radiodifusão. As Networks, como são chamadas, 

se inseriram no modelo de televisão aberta e se configuravam como veículos de 

comunicação de massa que falavam de um-para-muitos, com intuito de falar para a 

população dos Estados Unidos “como um todo”. Segundo Amanda Lotz (2007), os canais 

levaram até a década de 1960 para operacionalizar e consolidar as convenções da 

produção televisiva, muitas delas existentes até hoje.  

A princípio, estes canais eram financiados a partir de espaços na grade com 

programas patrocinados por um único anunciante, como o Texaco Star Theater (NBC, 

1948 – 1956) e o The Colgate Comedy Hour (NBC, 1950 – 1955), mas este modelo foi 

posteriormente substituído pela venda de faixas de intervalos comerciais, no qual 

múltiplas empresas compravam blocos de 30 segundos e, em retorno, era prometido pela 

emissora o alcance de um determinado número de espectadores. Como as emissoras 

buscavam veicular programas que fossem assistidos por um número grande e heterogêneo 
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de pessoas, as produções eram criadas de maneira a não oferecerem riscos que levassem 

a uma queda abrupta da audiência. 

 

Os programadores das Networks sabiam que geralmente toda a família 

assistia televisão junta e, consequentemente, selecionavam os 

programas e planejavam as grades mais prováveis de serem aceitas (...) 

pela maior variedade de espectadores — uma estratégia que Paul Klein, 

vice presidente de programação da CBS, descreve como uma 

“programação menos rejeitável”54 (LOTZ, 2007, p. 11, tradução 

nossa)55. 

 

Além disso, as três décadas seguintes pautadas pela hegemonia das Networks na 

televisão americana foram marcadas também por uma certa falta de controle por parte do 

público. Isso se deu não só pela quantidade limitada de gêneros e formatos que eram 

produzidos, visto a existência de apenas três canais, como também nas formas de 

disponibilização desses materiais. Em um momento em que assistir televisão era pautado 

exclusivamente pela lógica do fluxo (WILLIAMS, 1974), as pessoas precisavam moldar 

seus horários caso quisessem assistir seus programas preferidos. 

A situação começou a se modificar a partir do início da década de 1980, com a 

produção em massa e o subsequente barateamento do aparelho gravador de videocassete, 

o VCR, que permitia que as pessoas gravassem os programas em fitas e assistissem 

quando desejassem e não mais apenas no horário determinado pela emissora, prática 

conhecida como time-shifting. Dessa forma, se antes era preciso estar em casa para 

conseguir ver determinado programa, agora isso não era mais um pré-requisito. 

Além disso, este período também foi marcado por um aumento na quantidade de 

canais. Na televisão aberta, outras três Networks entraram no cenário: a Fox, a WB e a 

UPN, a primeira em 1986 e as duas últimas em 1995. Mas a grande diferença veio na 

televisão paga, com a popularização dos serviços a cabo e a proliferação de emissoras 

disponíveis (KELSO, 2008). Segundo Michelle Hilmes (2011), a televisão americana 

contava, já em 1985, com mais de 50 canais. Como consequência, observamos uma 

                                                           
54 A teoria da “Programação Menos Rejeitável” (L.O.P) foi desenvolvida por Klein na década de 1970 e 

influenciada pelas publicações de Marshal McLuhan que Klein argumenta que as pessoas não assistem a 

um programa em específico, mas televisão. Dessa forma, quanto menos rejeitável for o programa, menos 

chances das pessoas mudarem de canal. Disponível em: 

https://www.nytimes.com/1998/07/13/business/paul-l-klein-69-a-developer-of-pay-per-view-tv-

channels.html. Acessado em 14 de novembro de 2018.  
55 No original “Network programmers knew that the whole family commonly viewed television together and 

they consequently selected programs and designed a schedule likely to be acceptable to, although perhaps 

not most favored by, the widest range of viewers—a strategy CBS vice president of programming Paul 

Klein described as that of ‘least objectionable programming’”. 

https://www.nytimes.com/1998/07/13/business/paul-l-klein-69-a-developer-of-pay-per-view-tv-channels.html
https://www.nytimes.com/1998/07/13/business/paul-l-klein-69-a-developer-of-pay-per-view-tv-channels.html
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nichificação da televisão. Diferente das Networks, as emissoras da televisão a cabo se 

voltavam para atingir nichos de mercado específicos, seja por tema, como a CNN para 

notícias, a ESPN para esportes e o The Weather Channel para a previsão do tempo; seja 

para grupos poucos representados, como a SIN para o público latino e a Lifetime para o 

público feminino.  

Esse processo levou a uma fragmentação da audiência e nas formas de 

financiamento dessas emissoras (LOTZ, 2007; HILMES, 2011). Há duas formas distintas 

de televisão a cabo nos Estados Unidos: a básica e a premuim. Os canais do pacote básico 

também sobrevivem da venda de sua faixa de intervalos comerciais. Entretanto, como as 

emissoras são voltadas para nichos, seus anunciantes também são. Dessa forma, esses 

canais se importam menos com a quantidade de espectadores que estão assistindo e sim 

se eles fazem parte do público-alvo desejado.  

alguns canais, através de sua programação especializada, conseguem 

atrair um público-alvo tão restrito que os anunciantes que desejam 

atingir esse mercado estão dispostos a pagar mais para esses anúncios 

do que pagariam por eles na televisão aberta – como os produtos para 

adolescentes para a MTV ou aqueles direcionados aos consumidores 

masculinos na ESPN (HILMES, 2011, p., tradução nossa)56. 

 

Já as emissoras do pacote premium se sustentam a partir de uma assinatura mensal. 

Dessa forma, eles não precisam ter os intervalos, fato que é utilizado por esses canais 

como aspecto de distinção. Esses canais se vendem como espaços que produzem e/ou 

transmitem programas de “qualidade” diretamente para os assinantes, sem que precisem 

acatar exigências impostas por anunciantes. No pacote premium, o consumidor paga 

“direto na fonte” por aquilo que gosta de assistir (LEVERETTE el al, 2008; HILMES, 

2011). Nesse sentido, nos últimos anos a construção da identidade da marca se tornou 

uma estratégia importantíssima tanto para os canais do pacote básico quanto para os do 

premuim, que se utilizam de diferentes discursos para se distinguirem entre si e entre as 

Networks (JARAMILLO, 2013). 

No início dos anos 2000, a lógica de competição dos canais de produção televisiva 

e diversificação nas possibilidades de espectatorialidade só se intensificou. Lotz (2007) 

argumenta que esses aspectos indicariam uma nova fase da televisão americana. Na 

metade da década de 1990, o aparelho videocassete foi sucedido pelo gravador de DVD 

                                                           
56 No original “some channels, via their specialized programming, can bring in such a narrowly targeted 

audience that advertisers who wish to reach that market are willing to pay more for such ads than they 

would for those on broadcast—such as teen products for MTV or those aimed at male consumers on ESPN.” 
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e o TiVo, tecnologias que possibilitavam não apenas assistir os programas fora do fluxo 

como também ignorar completamente os intervalos comerciais. Somado a isso, o 

surgimento de portais de streaming tem impactado diretamente as formas de se produzir 

e consumir televisão, tendo na Netflix o caso de maior destaque. 

Criada em 1997 como um serviço de aluguel de DVDs sob demanda, a empresa 

começou a migrar para o ambiente digital em 2007, focando exclusivamente no modelo 

de streaming em 2010 (XUE, 2014; CASTELANO & MEIMARIDIS, 2016). Tal como 

os canais de TV paga premium, a Netflix sobrevive a partir da assinatura mensal e se 

vende como um espaço onde seu público pode assistir filmes, documentários e ficções 

seriadas “quando quiser e onde quiser”, exemplificando assim a transição do grau de 

controle que é dado para a audiência. A partir de 2013, a empresa começou a orientar sua 

identidade não só como veículo de distribuição mas também como produtora de ficção 

seriada (JENNER, 2018), lançando no mesmo ano três produções originais57: House of 

Cards (Netflix, 2013 – 2017), Hemlock Grove (Netflix, 2013 – 2015) e Orange is The 

New Black (Netflix, 2013 – presente). 

 De fato, nas últimas décadas, as empresas dos mais variados setores têm se 

revirado para conseguir se consolidar no meio digital (WOLFF, 2015). Junto com o 

sucesso da Netflix, outros serviços também disputam a concorrência neste mercado, 

levando a uma intensa proliferação dos streamings (LOTZ, 2017). A Hulu e a Amazon 

Prime, por exemplo, também passaram a produzir seus próprios conteúdos originais. 

Além disso, as próprias emissoras tradicionais também tentam adentrar nesses espaços, 

como são os casos da CBS All Access e da HBO GO, serviços de streaming que 

disponibilizam o catálogo da programação da CBS e da HBO, suas respectivas donas. 

A grande discussão travada é se esse modelo de produção e distribuição pode ser 

considerado televisão. Segundo Mareike Jenner (2018), a televisão nunca foi um objeto 

estável o suficiente para uma fácil delimitação, mas sim construído discursivamente. 

Antes mesmo da lógica do fluxo linear, a televisão era definida exclusivamente pelo 

aspecto do “ao vivo”. Na verdade, serviços como a Netflix desafiam o que entendemos 

culturalmente como televisão (JENNER, 2018, p. 7). O próprio fato desses serviços se 

considerarem como produtoras de conteúdo televisivo e participarem de premiações 

                                                           
57 Ainda em 2012, a Netflix tinha comprado os direitos de distribuição internacional da série norueguesa 

Lilyhammer (NRK, 2012 – 2014). Entretanto, embora ela também classifique produções de licenciamento 

exclusivo sob o selo de Originais Netflix, House of Cards foi a primeira feita inteiramente pela empresa.  
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como o Emmy e o Globo de Ouro já indicam a complexidade deste cenário 

(MEIMARIDIS, 2017). 

o advento da programação original da Netflix e da Amazon certamente 

se porta como um desafio para os conglomerados de mídia já existentes 

que esperavam poder ditar as mudanças. Como é hoje, a Netflix (...) se 

tornou um jogador poderoso na reorganização do que é televisão. 

Outras empresas rapidamente seguiram o exemplo de providenciar uma 

televisão original de “qualidade” junto como uma programação 

licenciada sem intervalos comerciais em retorno de uma assinatura 

mensal ou (como é o caso da Amazon) anual (JENNER, 2018, p. 3)58. 

 

Isso não significa dizer que a televisão como conhecemos está sendo totalmente 

substituída pela lógica do streaming. Com exceção da WB e da UPN, que em 2006 se 

mesclaram para formar o canal The CW, a televisão aberta americana continua com as 

mesmas emissoras, ainda transmitindo seus programas através do modelo linear de fluxo. 

Além disso, certos tipos de programas ainda são consumidos pela lógica do appointment 

viewing, como os telejornais e eventos esportivos (LOTZ, 2017). Entretanto, é inegável 

que as possibilidades de se consumir televisão se multiplicaram e tanto os modelos de 

televisão aberta e fechada quanto os portais de streaming procuram moldar os modos de 

produção e distribuição de acordo com as suas necessidades mercadológicas. 

 

Tabela 1.1 – Modelos econômicos da televisão americana contemporânea 

Modelos Principal meio de 

Financiamento 

Programação e Público-

alvo 

Exemplos 

Televisão 

aberta 

Intervalos comerciais. 

Quanto maior a audiência, 

melhor para a empresa. 

A grade é pensada para 

ser abrangente e ter 

programas variados. 

ABC, CBS, 

NBC, Fox e 

The CW 

Televisão a 

cabo básica 

Intervalos comerciais. 

Quanto maior a audiência 

do nicho desejado, melhor 

para a empresa. 

A grade é pensada para ter 

produções que atraiam 

um nicho específico do 

mercado. 

CNN, Syfy, 

AMC e MTV 

                                                           
58 No original “the advent of Netflix and Amazon original programming certainly poses a challenge to 

existing media conglomerates that hoped to be able to dictate changes. As it is, Netflix (…) became a 

powerful player in the reorganisation of what television is. other companies quickly followed its example 

by providing original ‘quality’ TV as well as licensed programming without ad breaks in exchange for 

monthly or (in the case of Amazon) annual subscriptions.” 
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Televisão a 

cabo 

premium 

Assinatura mensal.  

Quanto mais assinantes, 

melhor para a empresa. 

A grade é pensada para ter 

produções que atraiam 

um nicho disposto a pagar 

pela assinatura. 

HBO, 

Showtime e 

Cinemax 

Streaming Modelos variados, 

geralmente através de uma 

assinatura periódica.  

Quanto mais assinantes, 

melhor para a empresa. 

O catálogo é pensado para 

ter produções que atraiam 

público abrangente e 

disposto a pagar pela 

assinatura. 

Netflix, 

Amazon 

Prime Video 

e HBO GO 

Fonte: Lotz, 2007; 2017; Jenner, 2018. 

 

Assim, o surgimento de diferentes modelos de produção não substituíram os 

anteriores, mas sim abarcaram outras formas de se fabricar e consumir programas 

televisivos. Se antes a transmissão era pautada apenas pelo fluxo linear e contínuo, 

atualmente também há espaço para espectatorialidades a partir de outras lógicas. De 

forma semelhante, se os programas eram pensados para audiências heterogêneas, hoje 

eles são pensados cada vez mais para abarcar nichos específicos do mercado. E é 

exatamente esse contexto que abre espaço para significantes reconfigurações na indústria 

de ficção seriada televisiva americana. 

 

2.2 - O boom das séries: entre a Terceira Era de Ouro e a Peak TV 

 

Se atualmente temos uma enorme quantidade de produções sendo veiculadas nos 

Estados Unidos, um dos motivos centrais reside no fato de que, nos últimos vinte anos, 

as narrativas seriadas têm ganhado um status de legitimidade. Vista de forma negativa 

durante a maior parte de sua existência, a indústria televisiva dos Estados Unidos passou 

por um momento de virada no final dos anos de 1990, chamado pelos críticos de “Terceira 

Era de Ouro” da televisão americana, marcado especialmente pela ascensão de dramas 

carregados de um tipo particular de discurso de distinção (CASTELLANO; 

MEIMARIDIS, 2016), pela transição de um modelo narrativo episódico para uma 

estrutura de arcos contínuos e a proeminência de um grupo de emissoras do pacote de TV 

paga (MITTEL, 2012; MARTIN, 2014). 
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Atrelado a essa discussão está a noção de Televisão de Qualidade59, encarada aqui 

como um discurso construído e não como uma característica inerente a um produto ou 

emissora. Embora discussões sobre qualidade também perpassem outros campos, como a 

literatura e o cinema, no contexto televisivo a problemática se acentua porque, desde seu 

início, a televisão é encarada pejorativamente como um meio massivo, regido pelas 

lógicas do mercando e, portanto, os programas confeccionados nessas condições 

“perderiam elementos fundamentais das obras de arte, como ‘autenticidade’ e 

‘originalidade’” (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2018a, p. 198). 

A própria nomenclatura utilizada, Era de Ouro, também é apresentada como um 

problema. Desde o surgimento da TV, praticamente todas as décadas tiveram sua fase 

áurea (BREMBILLA; TRALLI, 2015)60. Entretanto, poucos são os títulos que fazem 

parte desse panteão categorizado como TV de Qualidade. De fato, a produção televisiva 

é historicamente bastante heterogênea, de forma que produtos “exaltados” pela crítica 

coexistem com outros considerados “de mau gosto”, muitas vezes competindo entre si 

pela audiência (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2018a). Dessa forma, a utilização das 

Eras de Ouro como categorias de análise é feita com objetivo de separar minimamente os 

diferentes momentos da televisão americana. 

Assim, as Eras de Ouro são estruturadas a partir das características – mutáveis – 

do que é considerado qualidade em suas respectivas épocas61. A primeira era, localizada 

entre as décadas de 1940 e 1960, nasce nos primórdios da indústria televisiva. Havia uma 

certa expectativa por parte da elite do meio se tornar bem visto artisticamente e levar “alta 

cultura” para as massas (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2018a; THOMPSON, 1997), 

o que logo caiu por terra quando as emissoras começaram a dar mais destaque para 

produtos como as soap operas e os game shows, que alcançavam maiores números de 

audiência (EVERETT, 2014). Jane Feuer (2008) argumenta que essa fase da televisão é 

marcada por uma tentativa de aproximação com formas de arte já consolidadas, o que 

pode ser observado em programas como The Actors’ Studio (ABC/CBS, 1948-1950) e 

The Ford Theater (CBS/NBC/ABC, 1948-1957), dedicados a reproduzir adaptações 

                                                           
59 Originalmente, o conceito de Televisão de Qualidade foi cunhado na década de 1980 (THOMPSON, 

1997). Contudo, já haviam discussões sobre qualidade na TV nas décadas anteriores. 
60 Segundo Brembilla e Tralli (2015), o único período que não teve um momento de destaque na televisão 

americana desde sua criação foi a década de 1970.  
61 Vale ressaltar que não há um consenso entre os autores sobre datas exatas de início e final de cada Era, 

de forma que a temporalidade demarcada aqui é feita apenas com base a situar o leitor.  
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literárias, óperas e peças de teatro; ao mesmo tempo em que se vendiam através da 

inovação tecnológica da transmissão “ao vivo”. 

Já a segunda se inicia na década de 1980 como um indício da fragmentação da 

audiência. Em um cenário extremamente competitivo devido à proliferação dos canais da 

TV paga, as emissoras da rede aberta buscavam maneiras de atrair um público cativo. 

Thompson (1997) destaca séries como Hill Street Blues (NBC, 1981 – 1987), St. 

Elsewhere (NBC, 1982 – 1988), Cagney & Lacey (CBS, 1981 – 1987) e thirtysomething 

(ABC, 1987 – 1991), vendidos para o público como sendo possuidores de um “fator de 

qualidade”. Esses programas possuíam um investimento pesado no orçamento, seus 

criadores recebiam uma maior liberdade nos temas retratados e a própria estética dessas 

produções recebiam influência de outros meios com maior prestígio, em especial o 

formato documentário. 

Embora veiculados na televisão aberta, esses programas não buscavam grandes 

audiências, mas sim focavam em narrativas que seriam “potencialmente aclamadas pela 

crítica” (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2018a, p. 204). Thompson (1996) deixa claro 

que a construção do discurso em torno da TV de Qualidade é feita em oposição ao que 

era normalmente exibido na TV, de forma que os “bons” programas são elencados como 

pontuais, exceções encontradas em uma “zona artística morta” (MARTIN, 2014, p. 39). 

Essa estratégia de distinção que diz que TV de Qualidade não é televisão seria 

mantida, dez anos depois, na Terceira Era de Ouro. Na verdade, a terceira era carrega 

consigo inúmeras características da fase anterior, contudo, a batalha deixa de ser na rede 

aberta e passa a ser entre canais da TV paga. Newman (2016) argumenta que discussões 

de qualidade são caracterizadas tanto pelo texto dos produtos quanto pelo contexto em 

que se inserem. No que tange a narrativa, observamos a ascensão das séries complexas. 

Por mais que caia em algumas contradições ao longo do caminho, Jason Mittel (2012) 

define complexidade narrativa na televisão como um tipo de estrutura que exige uma 

maior atenção de seus espectadores, fruto de uma época em que tecnologias como o DVD 

e a internet permitem que os episódios sejam vistos várias vezes e analisados 

minuciosamente. Além disso, as produções desse período também são marcadas pelo 

protagonismo de anti-heróis, ou, nas palavras de Brett Martin (2014), dos “homens 

difíceis”: protagonistas problemáticos, moralmente falhos e, à medida que as tramas 

avançam, mais distante fica a possibilidade de se redimirem.  
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No que tange a indústria televisiva americana, a terceira era de ouro é marcada, 

assim como a anterior, por uma liberdade maior para seus criadores. Essa autonomia foi 

intensificada devido ao fato de que, diferente da rede aberta, os canais de TV paga não 

têm restrições de conteúdo62. Outro ponto importante foi a debandada de roteiristas, 

diretores e atores renomados no cinema para a televisão, somado com a ascensão da figura 

do showrunner, profissional responsável não apenas pela parte logística das produções, 

como também pela identidade criativa, semelhante ao diretor no cinema (MARTIN, 2014; 

CASCAJOSA-VIRINO, 2016; CASTELLANO, MEIMARIDIS, 2018a). Dessa forma, as 

emissoras de TV paga, em especial as do pacote premium, se vendem como canais que 

entregam exatamente o tipo de programação de qualidade que seus assinantes pagam para 

receber, investindo em profissionais aclamados e sem as amarras existentes na TV aberta.  

Conforme sugerem Brambilla e Trilla (2015), embora a definição do que é 

considerado TV de Qualidade tenha variado ao longo dos anos, o público-alvo dessas 

produções é, em geral, o mesmo: uma elite intelectual, de classe média e que, 

teoricamente, não tem o hábito de assistir televisão. Na verdade, essa estratégia de 

distinção é parte fundamental da emissora símbolo desde período, a HBO, de forma que 

a própria trajetória do canal se confunde com os elementos característicos da época. 

Para muitos autores (MARTIN, 2014; MAIO, 2009), o início da terceira era de 

ouro é definido exatamente por uma série da HBO: The Sopranos (HBO, 1999 – 2007). 

Assinada por David Chase, a produção foi bastante influenciada por filmes consagrados 

como O Poderoso Chefão (1972), Caminhos Perigosos (1973) e Os Bons Companheiros 

(1990), girando em torno da vida de Tony Soprano logo após o personagem se tornar 

chefe da máfia e, ao mesmo tempo em que começa a fazer terapia devido aos recentes 

ataques de pânico que tem sofrido. Tony precisa lidar com os problemas do mundo 

familiar ao mesmo tempo em que não se ressente das atividades ilícitas que precisa 

comandar. Dentre os aspectos que celebram em The Sopranos está justamente uma 

“estética cinematográfica” somada a uma estrutura narrativa no qual as cenas de violência 

presentes no universo mafioso se contrapõem às  divagações do protagonista nas sessões 

com a terapeuta. 

                                                           
62 Nos Estados Unidos, o FCC (Federal Communications Conference) é um órgão que regula a TV aberta 

americana e proíbe que certos conteúdos sejam transmitidos em determinados horários, como cenas de 

violência e nudez, por exemplo. Contudo, esse órgão não regula a TV paga, mesmo que as emissoras do 

pacote básico se atenham a essas regras por medo de perderem assinantes (MEIMARIDIS, 2017). 
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A emissora, que na também angariou público com séries como The Wire (HBO, 

2002 – 2008) e Six Feet Under (HBO, 2001 – 2005), se consolidou durante toda a década 

de 1990 como um espaço para dramas de prestígio63. Nesse tempo, buscou ao máximo se 

distanciar da ideia de televisão comum, visto de forma declarada  em seu slogan “It’s not 

TV. It’s HBO”. Para além das ferrenhas críticas quanto a essa declaração, que podem ser 

vista de forma mais clara em trabalhos como os de Castellano e Meimaridis (2016), o 

slogan evidencia estratégias de construção de identidade de marca que têm se tornado 

cada vez mais comuns na televisão americana; e isso diz respeito tanto aos programas que 

são exibidos quanto ao próprio posicionamento da empresa. A HBO é TV, sim, mas se 

vende – e muitas vezes é comprada pela audiência, pela crítica e pela academia – como 

algo diferente, como “TV de Qualidade”. 

 De forma semelhante, Deborah Jaramillo (2013) conta a sinuosa história da AMC, 

casa de outras duas produções marcos da terceira era: Mad Man (AMC, 2007 – 2015) e 

Breaking Bad (AMC, 2008 – 2013) A emissora havia sido criada em 1984 e, durante 

grande parte de sua existência, se posicionou no mercado como um canal destinado a 

exibir filmes clássicos das décadas de 1930, 1940 e 1950, identidade essa presente em 

seu próprio nome, American Movie Classics (AMC). Todavia, com a criação da Turner 

Classic Movies (TCM), em 1994, o monopólio da emissora foi profundamente afetado. 

A Turner, conglomerado proprietário da TCM, conseguiu um contrato de exclusividade 

com os filmes da MGM, de onde vinham a maior parte do catálogo da AMC. Com isso, 

a emissora reformulou seu posicionamento de marca e passou a se dedicar a produzir de 

conteúdos originais, o que foi no mínimo problemático para um canal que, desde seu 

início, fornecia exclusivamente títulos calcados em uma ideia de nostalgia. 

 Após uma década criando documentários sem muito sucesso de audiência, o canal 

decidiu investir em narrativas seriadas. Assim surge Mad Men, cuja história gira em torno 

de uma agência de publicidade e se passa nos anos de 1960. A série foi sucesso de crítica 

e ganhou o Emmy de melhor drama por quatro anos seguidos, entre 2008 e 2011. A 

produção seguinte, Breaking Bad, avança a consolidação da emissora. A premissa, 

professor com câncer terminal decide produzir metanfetamina, é completamente diferente 

da produção anterior, mas traz semelhanças industriais evidentes. Ambas as produções se 

                                                           
63 Vale ressaltar que, embora tenha feito parte dessa mesma época e fidelizado um grande número de 

espectadores, Sex and The City é comumente deixada de lado. Castellano et al (2018) argumentam que a 

televisão de qualidade na terceira era de ouro é majoritariamente masculina e branca, de forma que fica 

implícito que é espaço de debate  
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utilizam de uma certa estética cinematográfica parecida com o que estava sendo usada na 

mesma época pelas séries da HBO. Somado a isso, tanto o publicitário Don Drapper 

quanto o professor/traficante Walter White são representações certeiras da masculinidade 

atormentada dos anti-heróis (MARTIN, 2014; CASTELLANO et al, 2018). 

 Quase vinte anos depois de The Sopranos ter estreado, a situação se 

complexificou. Alguns canais de TV paga seguiram estratégias semelhantes, como a FX 

e a Showtime. Emissoras da rede aberta começaram a produzir séries carregadas de um 

selo de qualidade a partir dos mesmos parâmetros, como a ABC, com 24. Contudo, um 

dos principais fatores, sem dúvida, foi devido ao surgimento das plataformas de 

streaming. Alguns pesquisadores têm defendido que o momento atual já não é o mesmo 

da Terceira Era, de forma que diversos outros nomes têm surgido para dar conta do 

momento atual. Dentre eles, o mais comum é o da Peak TV, que pode ser descrito como 

um momento em que a Televisão de Qualidade atinge seu pico e diferentes discursos de 

qualidade parecem emergir. Se na década de 1980 a TV de Qualidade era a exceção na 

grade, agora ela se tornou regra (MAIO, 2009). Com isso, a construção de uma identidade 

de marca tem se tornado cada vez mais importante para essas empresas (JARAMILLO, 

2013). 

Dentre os novos nomes dessa fase está a Netflix, empresa criada em 1997 como 

uma locadora online mas que desde 2010 se dedica exclusivamente a ser um serviço de 

streaming. A história da Netflix se assemelha em grande parte com a da AMC. A 

plataforma servia como um catálogo online que logo atraiu olhares de fãs de ficção 

seriada, uma vez que possibilitava e incentivava a prática de maratona (CASTELLANO; 

MEIMARIDIS, 2016). Entretanto, os títulos disponíveis ficavam sujeitos aos contratos 

de distribuição que a empresa possuía com outros estúdios e emissoras. Por conta disso, 

em 201364 a Netflix lançou sua primeira série original, House of Cards (Netflix 2013 – 

2018), seguida meses depois por Hemlock Grove (Netflix 2013 – 2015), Orange is The 

New Black (Netflix, 2013 – presente) e o revival da comédia Arrested Development (Fox, 

2003 – 2013; 2019). 

Como estratégia de distinção, a plataforma se utiliza de dois elementos: a 

facilidade de acesso por parte do assinante, que pode assistir ao catálogo em diversos 

                                                           
64 Em 2012, a empresa coproduziu Lilyhammer, com a emissora televisiva norueguesa NRK1. Os oito 

episódios da primeira temporada da série foram exibidos primeiro na Noruega e, um mês depois, a Netflix 

disponibilizou toda a temporada para seus assinantes. 
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aparelhos e no momento em que preferir; somado à variedade de seu catálogo, 

enfatizando sempre suas produções originais. Castellano e Meimaridis (2016) 

argumentam que, enquanto a HBO constrói seu discurso se afastando do meio televisivo, 

a Netflix se posiciona como uma plataforma digital que se aproveita de práticas já 

consolidadas na televisão tradicional. Independente do discurso utilizado, é bastante 

sintomática a proliferação das plataformas de streaming nos últimos anos, em especial 

aquelas que produzem conteúdos originais. 

Com isso, procuramos situar os diferentes contextos nos quais as séries analisadas 

neste trabalho se encontram. Embora as séries tenham ganhado um status de legitimidade, 

elas não são reconhecidas de forma horizontal. Nesse sentido, destrincharemos a seguir a 

posição em que cada uma delas se encontra na indústria de ficção seriada americana, 

tendo em vista tanto o canal em que são produzidas quanto o discurso em seu entorno. 

 

2.3 – Três modelos, três séries 

2.3.1 – Grey’s Anatomy 

 

Grey’s Anatomy é um drama médico produzido pelo canal de televisão aberta 

ABC e criado por Shonda Rhimes. A série foi lançada em 2005 no mês de março, período 

no qual as séries regulares65 das emissoras costumam estar “de férias” (chamada de 

midseason). Por esse motivo, sua primeira temporada teve apenas 6 episódios. Contudo, 

a produção conseguiu bons números na audiência americana, o que levou a ABC a 

transpor a segunda temporada logo para setembro do mesmo ano, fazendo parte da grade 

principal da emissora. Assim, as temporadas seguintes possuem, em média, 22 episódios, 

cada um deles com 42 minutos. No Brasil, a série foi transmitida pelo canal pago Sony e 

pela TV aberta SBT66, além de ser disponível via streaming em 2013, no catálogo da 

Netflix brasileira. 

A série é centrada na vida de Meredith Grey (Ellen Pompeo) e dos demais 

médicos-cirurgiões do Hospital Seattle Grace, que precisam gerenciar suas vidas pessoais 

ao mesmo tempo em que lidam diariamente com situações de vida e morte. Em entrevista 

                                                           
65 Como mencionado, as séries regulares na televisão aberta costumam ter entre 20 e 24 episódios por 

temporada. 
66 Disponível em: http://televisao.uol.com.br/ultnot/2008/07/02/ult4244u1139.jhtm. Acesso em 02 de junho 

de 2019. 

http://televisao.uol.com.br/ultnot/2008/07/02/ult4244u1139.jhtm
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concedida a Oprah Winfrey, a showrunner Shonda Rhimes conta achava interessante 

retratar o cotidiano de médicos, pessoas vistas como heróis quando estão trabalhando. 

 

Eu fiz um piloto para a ABC alguns anos atrás. Ele era sobre jornalistas 

cobrindo a guerra. Eu realmente gostei, mas nós entramos em guerra 

com o Iraque e então o piloto parecia de mau gosto porque os 

personagens estavam se divertindo muito. Soldados reais estavam 

morrendo. Seria estranho exibir isso. Depois, a ABC quis um outro 

piloto – e eu tinha me divertido tanto com o primeiro. (...) Minhas irmãs 

e eu costumávamos ligar umas as outras para conversar sobre as 

cirurgias que viámos no Discovery Channel. Havia algo fascinante no 

mundo médico – você vê coisas que nunca imaginaria, como quando 

médicos falam sobre seus namorados ou sobre seu dia enquanto cortam 

alguém por inteiro. Então, quando a ABC me pediu para escrever outro 

piloto, a sala de operações parecia o ambiente natural67. 

  

A estrutura narrativa de Grey’s Anatomy é formada ao mesmo tempo por arcos 

curtos, que se iniciam e acabam em um mesmo episódio, e por arcos contínuos, que se 

desenvolvem no decorrer da temporada. No primeiro estão as tramas relacionados aos 

pacientes tratados, enquanto na segunda estão as inúmeras tramas envolvendo os médicos 

do hospital. Na verdade, o Seattle Grace é o grande pano de fundo da série e, muitas 

vezes, são as regras da instituição que criam conflito entre os personagens. Como 

argumenta Meimaridis (2017), o Hospital Seattle Grace segue uma hierarquia rígida que 

incentiva a competição entre os personagens. No topo da “cadeia alimentar” está o chefe 

de cirurgia, que administra todas as operações realizadas; seguido por ele estão os chefes 

de departamentos, os atendentes, os residentes e, por fim, os internos68.  

Na primeira temporada, Meredith faz parte da nova leva de internos do Seattle 

Grace, junto com Alex Karev (Justin Chambers), George O’Malley (T.R Knight), Izzie 

Stevens (Katherine Heigl) e Cristina Yang (Sandra Oh). A personagem inicia um romance 

com Derek Shepard (Patrick Dempsey), o que se torna um problema: Shepard é chefe do 

departamento de neurologia e relacionamentos entre internos e atendentes são proibidos 

                                                           
67 No original: “A few years ago, I did a pilot for ABC. It was about journalists covering a war. I really 

loved it, but then we went to war in Iraq, and the pilot suddenly felt like poor taste because the characters 

were having too good a time. Real soldiers were dying. It would have been weird to air it. Later ABC 

wanted another pilot—and I'd had so much fun with the first one. (…) My sisters and I would call each 

other up and talk about operations we'd seen on the Discovery Channel. There's something fascinating 

about the medical world—you see things you'd never imagine, like the fact that doctors talk about their 

boyfriends or their day while they're cutting somebody open. So when ABC asked me to write another pilot, 

the OR seemed like the natural setting”. Disponível em: https://www.oprah.com/omagazine/oprah-

interviews-greys-anatomy-creator-shonda-rhimes/all. Acesso em 02 de junho de 2019. 
68 Nos Estados Unidos, os profissionais médicos precisam passar pelo processo de residência depois de 

completarem a faculdade de medicina. No primeiro ano, eles são chamados de internos, uma espécie de 

estagiário. Nos seguintes, eles são chamados de residentes (MEIMARIDIS, 2017). 

https://www.oprah.com/omagazine/oprah-interviews-greys-anatomy-creator-shonda-rhimes/all
https://www.oprah.com/omagazine/oprah-interviews-greys-anatomy-creator-shonda-rhimes/all
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pelas regras do hospital. Somado a isso, Meredith é constantemente comparada com sua 

mãe, Ellis Grey (Kate Burton), cirurgiã premiada no passado, mas que esconde um caso 

avançado de Alzheimer. Também fazem parte desta primeira fase do elenco a chefe dos 

internos Miranda Bailey (Chandra Wilson); Peter Burke, chefe de cardiologia que 

desenvolve um romance com Cristina Yang; e Richard Webber (James Pickens Jr.), chefe 

de cirurgia do hospital e que, no passado, teve um caso com Ellis Grey. 

Quinze anos após sua estreia, muita coisa mudou em Grey’s Anatomy, embora a 

estrutura narrativa ainda se mantenha a mesma. Para começar, na nona temporada o nome 

do hospital foi mudado para Memorial Grey-Sloan, após um acidente aéreo ter matado 

Lexie Grey (Chyler Leigh), irmã de Meredith, e Mark Sloan (Eric Dane)69, chefe de 

cirurgia plástica. Anos antes, Meredith já havia perdido a mãe, devido a complicações em 

sua doença, e O’Malley, que faleceu após ser atropelado por um ônibus no final da quinta 

temporada. Izzie Stevens e Cristina Yang também se despediram do programa. A primeira 

foi diagnosticada com câncer e teve um casamento relâmpago com Alex Karev, mas logo 

decidiu se mudar de Seattle. Já a segunda mudou-se após ser convidada a ocupar o cargo 

de chefe de cardiologia no Instituto de Pesquisa Médica Klausman, na Alemanha. 

No entanto, um dos momentos mais marcantes da trama ocorreu no décimo 

primeiro ano da série, com a despedida de Derek Shepard. Agora casados e com dois 

filhos, Derek e Meredith haviam passado a temporada brigando por questões 

profissionais. Contudo, nos episódios finais da temporada o neurocirurgião se envolve 

um acidente de trânsito e tem morte cerebral, cabendo a Meredith a decisão de desligar 

os aparelhos que o mantinha respirando. A morte de Derek não pegou os fãs de surpresa. 

Na verdade, as constantes tragédias e reviravoltas já são marca registrada de Grey’s 

Anatomy, o que faz com o que o público os procure não apenas no programa como 

também nas demais séries de Shonda Rhimes e sua produtora, a ShondaLand. 

Alavancada pelo sucesso do programa, que atualmente acumula mais de dez anos 

ao ar, Shonda Rhimes conseguiu expandir o número de séries sob o selo ShondaLand. 

Dentro de suas criações se encontram Private Practice (2007 – 2013), série derivada do 

mesmo universo narrativo de Grey’s Anatomy, e Scandal (2012 – presente), drama 

político baseado na vida de uma ex-funcionária da Casa Branca que decide trabalhar como 

gestora de crises. Além disso, embora não assine como criadora, Rhimes também 

                                                           
69 Lexie Grey foi introduzida na série no final da terceira temporada, enquanto Mark Sloan apareceu durante 

o segundo ano do programa. 
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participa da produção executiva de How to Get Away With Murder (2014 – presente) e 

The Catch (2016 – 2017). Em março de 2018 a Shondaland lançou Station 19 (ABC, 

2018 – presente), segundo spin-off derivado de Grey’s Anatomy e que narra o cotidiano 

de bombeiros da cidade de Seattle. 

 

2.3.2 – Game of Thrones 

 

 Game of Thrones é uma produção do canal de TV paga HBO baseada na saga 

literária As Crônicas de Gelo e Fogo, escrita por George R.R. Martin. A série é descrita 

pelos seus produtores como "uma batalha épica por poder que se passa em um vasto e 

violento reino de fantasia"70. Desenvolvida por David Benioff e D.B. Weiss, a produção 

aposta em visão diferente sobre o gênero de fantasia, trazendo personagens complexos 

em uma narrativa permeada de alianças, traições, reviravoltas e disputas sangrentas por 

poder. No ar desde 2011, Game of Thrones foi finalizada em maio de 2019 angariando o 

título de produção mais premiada do Emmy71 e batendo o recorde de audiência da 

emissora72. As temporadas eram exibidas, geralmente, entre os meses de abril e junho, 

compondo um total de 10 episódios, cada um deles com uma hora de duração73. 

 Assim como outras séries da HBO que são carregadas de um discurso de distinção 

via qualidade (MARTIN, 2014), Game of Thrones tem um investimento pesado em 

locações e efeitos especiais, além de bancar um elenco de peso, incluindo nomes 

renomados no cinema, como Sean Bean e Lena Headey, por exemplo. Diferentemente de 

outras obras de fantasia clássica, como O Senhor dos Anéis e Crônicas de Nárnia, que 

retratam batalhas épicas entre Bem e Mal, a narrativa se destaca ao apostar em 

personagens ambíguos. Nas palavras de Weiss, “Não há mocinhos e vilões. Há apenas 

pessoas perseguindo seus próprios interesses, como elas os enxergam, e suas próprias 

versões de bem, como elas as veem” (WEISS, 2010). 

                                                           
70 Variety - Fantasy sits on ‘Thrones’. Disponível em: http://variety.com/2008/scene/markets-

festivals/fantasy-sits-on-thrones-1117995693/. Acessado em 18 de julho de 2018. 
71 Em sete anos, Game of Thrones arrecadou 47 Emmys, se tornando a série mais premiada da história da 

premiação. Dentre as estatuetas, três delas são de melhor série dramática. Disponível em:  

https://www.emmys.com/shows/game-thrones. Acessado em 20 de setembro de 2018. 
72 Em 2015, Game of Thrones desbancou The Sopranos como a série mais vista da HBO. Com o aumento 

de fãs da série em 2017, a produção superou seu próprio recorde como o episódio de série mais assistido 

da emissora. Disponível em: http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2014/06/game-thrones-supera-familia-

soprano-e-bate-recorde-de-emissora.html. Acessado em 20 de setembro de 2018. 
73 As duas últimas temporadas, entretanto, são exceção. A sétima contou com sete episódios exibidos entre 

julho e agosto de 2017, enquanto a oitava teve oito episódios exibidos entre abril e maio.  

http://variety.com/2008/scene/markets-festivals/fantasy-sits-on-thrones-1117995693/
http://variety.com/2008/scene/markets-festivals/fantasy-sits-on-thrones-1117995693/
https://www.emmys.com/shows/game-thrones
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2014/06/game-thrones-supera-familia-soprano-e-bate-recorde-de-emissora.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2014/06/game-thrones-supera-familia-soprano-e-bate-recorde-de-emissora.html
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A narrativa é situada em sua maior parte no continente fictício de Westeros, uma 

vasta terra composta por sete reinos que, no passado, foram unificados sob domínio da 

dinastia Targaryen. A família construiu o Trono de Ferro, símbolo máximo de autoridade 

real, e sua linhagem comandou os Setes Reinos durante séculos. Entretanto, após uma 

rebelião, os Targaryen foram dizimados e o trono foi assumido por Robert Baratheon 

(Mark Addy). A série começa treze anos após a rebelião de Rei Robert e se divide em três 

arcos principais, cada um deles possuindo diversos personagens de destaque e que se 

entrecruzam a medida em que a trama se desdobra. 

No primeiro, temos os conflitos, conchavos e traições entre diversas famílias 

nobres que desembocam na Guerra dos Cinco Reis. Após Rei Robert ser assassinado, sua 

esposa, Cersei Lannister (Lena Headey) incrimina o conselheiro real, Ned Stark (Sean 

Bean). Após a execução de Ned, cinco nobres reclamam o trono de ferro, o que gera uma 

longa guerra no continente. Em paralelo, a família Stark se vê separada, cada um seguindo 

sua própria jornada: a matriarca Catelyn (Michelle Fairley) e o filho mais velho, Robb 

(Richard Madden), tentam criar alianças para derrotar o sádico Rei Joffrey (Jack 

Gleeson), filho de Cersei; Sansa (Sophie Turner) vira prisioneira na mão da família 

Lannister; Arya (Maisie Williams) viaja o continente a procura de sua mãe; e os irmão 

mais novos, Bran (Isaac Hempstead-Wright) e Rickon (Art Parkinson) tentam se proteger 

ao norte de Westeros. 

Acompanhamos também a jornada de Jon Snow (Kit Harington), personagem que 

desde o primeiro episódio é descrito como o filho bastardo de Ned Stark. Jon é enviado 

para a Muralha, fronteira do continente que separam os Sete Reinos do norte 

desconhecido, para servir à Patrulha da Noite, uma instituição militar que protege o reino 

das tribos selvagens da região. Entretanto, descobrimos que o continente é ameaçado por 

forças ainda mais perigosas: criaturas sobrenaturais começam a se erguer ao norte do 

continente, trazendo consigo um longo inverno para Westeros. 

Por fim, a terceira trama é centrada em Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), 

última descendente viva de sua Casa. Daenerys havia sido exilada para o continente de 

Essos, onde busca desde a infância formas de conseguir aliados para reconquistar o Trono 

de Ferro. Na primeira temporada, a personagem é presenteada com três ovos de dragão, 

animal símbolo de sua família. No passado, eram conhecidos por dominar dragões, porém 

há décadas esses animais não eram vistos. Após perder seu marido assassinado, Daenerys 
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consegue fazer com que os ovos sejam chocados. Em posse de três dragões, ela inicia sua 

jornada, reunindo seu exército, conquistando cidades e em direção a Westeros. 

Durante a pesquisa, foi possível observar que, assim como em Grey’s Anatomy, 

um dos fatores que atrai fãs são as reviravoltas na trama e a quebra de expectativa acerca 

do destino de seus personagens, principalmente no que diz respeito a mortes de 

personagens centrais. Dentre eles, temos o Casamento Vermelho, 9º episódio da terceira 

temporada. Nas palavras de Weiss, o evento “começa como um raro momento de 

felicidade que, no fim das contas, se transforma em uma das mais devastantes sequências 

de história da série” (WEISS, 2014). 

Para reconquistar o apoio da Casa Frey, Robb Stark viaja para As Gêmeas com 

intuito de participar do casamento de seu tio com uma das netas de Lord Frey (David 

Bradley). Robb, que se autoproclamara Rei do Norte, havia feito a promessa de se casar 

com uma descendente dos Frey em troca do apoio do lorde; entretanto, o acordo foi 

desfeito quando o jovem se apaixonou por Talisa (Oona Chaplin). O episódio é 

desenvolvido de forma a passar um falso pretexto de segurança, levando a entender que 

a aliança entre as duas Casas seria refeita. No entanto, quando a cerimônia termina, a 

família Frey ataca os Stark, matando Robb, sua mãe, Catelyn, sua esposa, Talisa e a maior 

parte de seu exército. O episódio foi um marco para os fãs da série, tanto aqueles que já 

haviam lido os livros e esperavam pela adaptação quanto aqueles que foram pegos de 

surpresa pela morte de tantos personagens centrais. 

Outro ponto importante para a série foi o atentado a Jon Snow no final da quinta 

temporada. Durante esse período, Jon havia sido eleito Senhor Comandante da Patrulha 

da Noite, mas enfrentava uma forte oposição. Assim, o personagem é atraído para uma 

emboscada arquitetada por alguns de seus subordinados e recebe múltiplas facadas. Nos 

últimos segundos do episódio, vemos os companheiros de patrulha de Jon partirem, 

enquanto ele é deixado na neve pra morrer. Para além do gancho narrativo, esse evento 

marca um ponto de virada para a produção da série: o momento em que Game of Thrones 

ultrapassa a saga literária na qual se baseou.  

Essa divisão entre série e saga, inclusive, gerou grande parte dos conflitos e, 

consequentemente, dos memes observados na comunidade. Durante a pesquisa, realizada 

entre a sétima e a oitava temporada, os fãs se separavam entre aqueles que não aprovavam 

o caminho que a narrativa estava seguindo e aqueles que defendiam que a série de 

televisão e os livros deveriam ser analisados de maneira separada. Situação parecida foi 



65 

 

observada em Castellano et al (2017, p. 81-82). A partir da coleta de publicações feitas 

por fãs de Game of Thrones em suas redes sociais, os autores perceberam que há uma 

competição por legitimidade dentro do fandom, no qual os fãs que leram os livros se 

colocam hierarquicamente acima dos que só assistem a série. Essa distinção é feita não 

apenas porque os livros foram lançados muitos anos antes da produção da HBO, o que 

garante aos leitores um acesso mais amplo ao universo narrativo; como também porque, 

ainda hoje, a televisão ainda é vista como um meio inferior ao do mercado literário. 

O contexto atual visto no fandom da série mostra uma insatisfação com a série por 

parte de alguns fãs. Para além das disputas já ditas por Castellano et al (2017), há uma 

reclamação com a própria qualidade do roteiro, em especial nos caminhos percorridos por 

alguns personagens, como Daenerys e Jon Snow. Após perder dois de seus dragões, a 

Rainha Targaryen decide atacar Porto Real, capital dos Sete Reinos, mesmo que para isso 

fosse preciso matar muitas pessoas inocentes. Após queimar toda a cidade, Daenerys é 

morta por Jon Snow. O personagem, então, termina a série novamente como um exilado 

na Muralha. Assim, o fandom de Game of Thrones é bastante dividido, o que já era de se 

esperar de uma produção com uma audiência formada por grupos distintos de pessoas.  

 

2.3.3 – Chilling Adventures of Sabrina 

 

Chilling Adventures of Sabrina é uma série produzida pela plataforma de 

streaming Netflix e desenvolvida por Roberto Aguirre-Sacasa. Sabrina, protagonista da 

trama, é na verdade uma personagem criada em 1962 pela editora americana Archie 

Comics e, desde então, teve sua história recontada diversas vezes em diferentes formatos, 

como em animações, filmes e ficções seriadas televisivas. A série tratada aqui na 

pesquisa, apelidada pelos fãs de C.A.O.S, é baseada em uma história em quadrinhos de 

mesmo nome, também comandada por Sacasa.  

A personagem é mais reconhecida pela famosa sitcom da década de 1990, 

Sabrina: The Teenage Witch (ABC, 1996 – 2000; The WB, 2000 – 2003). Nela, Melissa 

Joan Hart interpreta Sabrina Spellman, uma adolescente filha de um feiticeiro com uma 

humana e que precisa aprender a usar os seus poderes ao mesmo tempo em que gerencia 

sua vida social no colégio Baxter. A jovem vive com as tias Zelda e Hilda, também 

bruxas, e Salem, um ex-ditador que foi amaldiçoado a viver como um gato falante. Além 

disso, ela também vive um romance com Harvey Kinkle,  
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Embora tanto Sabrina: The Teenage Witch quanto Chilling Adventures of Sabrina 

tenham sido feitas para um público-alvo jovem, elas são bastante diferentes, tanto em sua 

abordagem do universo quanto na própria estrutura narrativa. A primeira aposta na 

comédia com arcos que começam e terminam no mesmo episódio. Já C.A.O.S é um drama 

sobrenatural de horror, com uma narrativa complexa e contínua, embora ainda existam 

tramas episódicas. Cada episódio da série possui, em média, uma hora de duração, e a 

temporada foi dividida em duas partes: os primeiros dez episódios ficaram disponíveis 

em outubro de 2018 e, em abril de 2019, a plataforma lançou os outros nove restantes. 

Somado a isso, também houve um especial de natal, lançado em 23 de dezembro de 2018. 

Assim, a narrativa da série pode ser resumida em um “melodrama adolescente”74 com 

pitadas de ocultismo. 

Na narrativa, muitos elementos e personagens já são conhecidos: Sabrina (Kiernan 

Shipka) ainda é uma meia-bruxa que mora com Zelda (Miranda Otto) e Hilda (Lucy 

Davis), ainda é apaixonada por Harvey (Ross Lynch) e ainda precisa lidar com problemas 

escolares no colégio Baxter. A história começa dias antes do aniversário de 16 anos de 

Sabrina, data em que a personagem terá que decidir se quer continuar como humana e 

perder seus poderes ou se tornar uma bruxa por completo e assinar seu nome no Livro da 

Besta, jurando servir ao Senhor das Trevas.  

Assim como todos os Spellman, Sabrina foi criada na Igreja da Noite, o que faz 

com que expressões como “Louvado seja, Satã!”75 sejam constantemente utilizadas entre 

os personagens. Ela sabe que assinar seu nome desencadeará consequências concretas em 

sua vida, além da escolha significar o abandono do mundo humano, de Harvey e de seus 

amigos Roz (Jaz Sinclair) e Theo (Lachlan Watson)76. Faustus Blackwood (Richard 

Coyle), sumo-sacerdote da Igreja da Noite, passa a primeira temporada tentando persuadir 

a jovem, mas Sabrina se mantém desconfiada e questionando as tradições da religião. No 

desenrolar da temporada, ela é convidada a ingressar na Academia de Artes Ocultas, uma 

espécie de colégio frequentado por bruxos. Lá, ela conhece Nick Scratch (Gavin 

                                                           
74 Disponível em: https://www.theverge.com/2018/10/30/18043502/chilling-adventures-of-sabrina-

review-netflix-river-dale-archie-comics-satan-satanist. Acesso em 03 de junho de 2019. 
75 No original, “praise, satan”. 
76 Theo é um dos melhores amigos de Sabrina e que sofre bullying dos alunos do colégio Baxter por não 

aceitar se enquadrar na performance de gênero que era esperada para ele. Com isso, a primeira temporada 

da trama é marcada pelo personagem se descobrindo como um menino transexual e em como isso impacta 

na relação com seus amigos.  

https://www.theverge.com/2018/10/30/18043502/chilling-adventures-of-sabrina-review-netflix-river-dale-archie-comics-satan-satanist
https://www.theverge.com/2018/10/30/18043502/chilling-adventures-of-sabrina-review-netflix-river-dale-archie-comics-satan-satanist
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Leatherwood), que logo se torna interessado na personagem; e as Irmãs Sinistras, 

Prudence (Tati Gabrielle), Dorcas (Abigail Cowen) e Agatha (Adeline Rudolph). 

Outro ponto interessante na história são as mudanças realizadas no gato Salem. 

Em Chilling Adventures of Sabrina, o personagem não é um bruxo amaldiçoado e sim um 

familiar ser mitológico que pode tomar a forma de um animal – nesse caso, um gato preto. 

Porém, parte do arco clássico de Salem foi aproveitado para Ambrose (Chance Perdomo), 

primo de Sabrina. No passado, o personagem havia participado de um grupo de bruxos 

extremistas e planejado um atentado ao Vaticano. Porém, os planos foram descobertos e 

Ambrose foi condenado a passar décadas preso na casa dos Spellman. Além disso, em 

C.A.O.S, o gato Salem também não fala. Sacasa argumenta que essa decisão foi tomada 

para manter a abordagem desejada:  

 

Parecia que se você tivesse um gato falante, seria quase inerentemente 

engraçado e seria uma comédia (...) Quando nós fizemos o programa, 

[ele não falava] em parte para projetar o tom de horror”77 

 

Originalmente, a série havia sido pensada para ser exibida na emissora CW e ser 

um spin-off de Riverdale, outra ficção seriada derivada da Archie Comics e assinada por 

Sacasa, mas no final foi vendida para a Netflix. Assim como em outras séries da 

plataforma de streaming, Sabrina aposta na instrumentalização da nostalgia para atrair e 

fidelizar sua audiência (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2018b). A narrativa 

propositalmente anacrônica e a ambientação é influenciada por estilos de décadas 

variadas. Pra começar, os personagens raramente aparecem utilizando tecnologias mais 

atuais, como celulares e computadores, embora eles existam no universo da série. Já o 

figurino é totalmente inspirado na moda dos anos 1960, uma certa homenagem aos 

primeiros quadrinhos de Sabrina. Até a própria trilha sonora, dominada por músicas 

populares da década de 1980, ajuda em deslocar a história de um período temporal 

específico. 

A investida em elementos nostálgicos também é uma estratégia utilizada fora das 

telas. Grande parte da divulgação da série foi feita em cima do sucesso que Sabrina: The 

Teenage Witch fez, inclusive no Brasil. Por exemplo, como campanha publicitária, a 

plataforma produziu vídeos em que atores da comédia dos anos 1990 reagiam aos 

                                                           
77 No original: “It felt like if you have a talking cat, it would almost inherently be funny and be a comedy 

(…) When we did the show, [he doesn’t speak] partly to project the horror tone,”. Disponível em: 

https://www.indiewire.com/2018/10/chilling-adventures-of-sabrina-salem-cat-talk-netflix-1202016387/. 

Acesso em: 05 de junho de 2019. 

https://www.indiewire.com/2018/10/chilling-adventures-of-sabrina-salem-cat-talk-netflix-1202016387/
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primeiros episódios de C.A.O.S, comentando o que acharam das mudanças na série e nos 

personagens que interpretaram78. Assim, a série se esforça para dar uma nova roupagem 

a um antigo personagem, ao mesmo tempo em que aciona seus aspectos mais marcantes. 

 

2.4 – A Circulação de Séries no Brasil 

 

Na década de 1990, o discurso acerca das séries americanas no Brasil era bastante 

diferente do que presenciamos hoje em dia, sendo comum que essas produções fossem 

chamadas de “enlatados”, termo que por si só já carrega um valor pejorativo. Esse 

contexto pode ser perfeitamente exemplificado em Fucker and Sucker: Uma Dupla de 

Dois Tiras. Periodicamente transmitido dentro do programa humorístico 

Casseta&Planeta, Urgente! (Rede Globo, 1992 – 2010), o quadro se intitulava “o 

primeiro enlatado americano fabricado no Brasil” e fazia uma sátira com os seriados 

policiais clássicos das décadas de 1970 e 1980. Nele, os comediantes Hubert Aranha e 

Reinaldo Figueiredo interpretavam dois agentes “importados” dos Estados Unidos 

trabalhando em uma delegacia brasileira, com o apelo cômico residindo no fato dos 

personagens estrangeiros serem dublados, elemento característico da circulação dessas 

séries no Brasil. 

Nos jornais da época, os argumentos levantados pela crítica variavam entre o 

medo e a repulsa. Por um lado, havia um certo receio de que o aumento na importação 

das séries americanas fosse sufocar a produção nacional. Por outro, era comum que essas 

narrativas fossem tratadas como produtos menores, repetitivos, com personagens rasos e 

previsíveis. Isso pode ser visto nas duras críticas sofridas pela Rede Record quando 

decidiu colocar o seriado policial Jake and The Fatman (CBS, 1987 – 1992) no horário 

nobre: 

De novo, a série não tem nada. Funciona o mesmo esquema dos outros 

seriados (...) um crime, uma pista falsa, um bom investigador e a 

solução do mistério. Tudo em apenas 45 minutos! (FOLHA DE S. 

PAULO, 1990)79. 

 

                                                           
78 Chilling Adventures of Sabrina | The Cast of Sabrina The Teenage Witch Reacts | Netflix. Disponível 

em: https://www.youtube.com/watch?v=q9ZADzr5fZs. Acesso em 05 de junho de 2019. 
79 Record recupera séries policiais no horário nobre. Folha de S. Paulo, São Paulo, 20 de julho de 1990, 

Ilustrada, p. 4. Disponível em: 

https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=11030&keyword=enlatados&anchor=4908051&origem=bu

sca&pd=e2af91b14bd18b5a77457b0407143e8a. Acesso: 05 de julho de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=q9ZADzr5fZs
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=11030&keyword=enlatados&anchor=4908051&origem=busca&pd=e2af91b14bd18b5a77457b0407143e8a
https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=11030&keyword=enlatados&anchor=4908051&origem=busca&pd=e2af91b14bd18b5a77457b0407143e8a
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Enquanto tratadas como enlatados, as séries americanas funcionavam na televisão 

brasileira como “tapa-buracos”, preenchendo espaços vazios na grade de programação. 

Por exemplo, no verão de 1998, a Rede Globo passou a exibir cinco séries por semana 

enquanto a telenovela Malhação (Rede Globo, 1995 – presente) estava de férias. Além 

disso, também havia uma reclamação com o comprometimento das emissoras com a 

exibição dos episódios, o que pode ser visto na carta publicada pela Folha de S. Paulo em 

agosto de 1996, na qual uma fã da série The X-files (Fox, 1993 – 2002; 2016 – 2018) se 

mostra indignada com a Rede Record, emissora que veiculava o programa naquele ano: 

 

Mesmo tendo comprado o pacote do terceiro ano da série 'Arquivo X', 

a emissora insiste em repetir os episódios do primeiro e do segundo ano 

- sendo que, desse último, ainda não foram exibidos os últimos 

episódios. A Record ainda anuncia que vai repetir um determinado 

episódio e, na hora, acaba passando outro (FOLHA – 11/08/1996)80. 

 

Em paralelo, as emissoras de TV paga no Brasil começaram a exibir as séries 

americanas para atrair um nicho que buscava alternativas para os programas que 

passavam no horário nobre da rede aberta, formado majoritariamente por telejornais e 

telenovelas. Já no final da década de 1990, canais como Fox e Sony já possuíam franquias 

nos pacotes de TV por assinatura brasileiros e investiam na importação de novas 

temporadas de programas de sucesso nos Estados Unidos, como Seinfield (NBC, 1989 – 

1998) e Friends (NBC, 1994 – 2004). Foi só nos anos 2000, todavia, que observamos o 

aumento na procura por esses serviços. Segundo Gomes (2007; 2016), a popularização 

dos assinantes ocorreu com maior evidência a partir de 2004, embora a própria autora 

deixe claro que o público consumidor é formado principalmente por famílias da classe A 

e B. 

Por mais que os brasileiros já tivessem familiaridade com as séries americanas 

através da televisão tradicional, o crescimento exponencial da circulação desses produtos 

no Brasil se deve principalmente à popularização da internet no país, especialmente a 

tecnologia da banda larga – bem mais veloz do que a internet discada81. Essa tecnologia 

facilitou o consumo pirata das séries americanas, fosse através da transferência de 

                                                           
80 CARTAS. Folha de S. Paulo, São Paulo, 11 de agosto de 1996, TV Folha. Disponível em 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/8/11/tv_folha/2.html. Acesso: 28 de maio de 2019. 
81 Segundo dados da ABTA (Associação Brasileira de Televisão por Assinatura), o número de residências 

com acesso à internet banda larga dobrou em 2006, passando de 0,6 mil para 1,2 mil. Em 2010, o número 

de famílias já ultrapassava 12 milhões de casas. Disponível em: 

http://www.abta.org.br/dados_do_setor.asp. Acesso em 29 de maio de 2019. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1996/8/11/tv_folha/2.html
http://www.abta.org.br/dados_do_setor.asp
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episódios via torrent, fosse através da transmissão em tempo real de emissoras dos 

Estados Unidos. Como já citado, também é no ambiente digital que observamos o 

surgimento de comunidades criadas por fãs com o intuito de distribuir esses arquivos, 

confeccionar legendas para os episódios e compartilhar notícias sobre a trama 

(MOREIRA DE SÁ, 2014; SILVA, 2014). 

Talvez o principal indício da consolidação do consumo de ficção seriada televisiva 

no Brasil seja o interesse de empresas como a Netflix de se estabelecerem no país. Embora 

essas plataformas ofereçam os mais diversos tipos de audiovisual, como filmes, reality 

shows e documentários, é interessante observar que, nas peças de divulgação, na maioria 

das vezes, estão as ficções seriadas. No caso específico da Netflix, houve um interesse 

não apenas em trazer sua interface como também criar produções originais no país. A 

plataforma chegou em terras brasileiras em 2011, um ano após começar o seu processo 

de expansão global82 e, desde 2016, a empresa têm lançado séries feitas no Brasil.  

A primeira foi a ficção científica 3% (Netflix, 2016 – presente). A história se passa 

em uma sociedade distópica e gira em torno do “Processo”: um evento anual composto 

por uma série de provas e que tem como objetivo separar os indivíduos entre Perdedores 

e Vencedores. Embora tenha recebido críticas negativas nos portais brasileiros, 

principalmente em questões ligadas à qualidade de atuação do elenco, a crítica estrangeira 

pareceu gostar da produção, enfatizando o fato de ser uma “uma ficção científica a partir 

de uma perspectiva não-americana”83. 

Logo após vieram O Mecanismo (Netflix, 2018 – presente), drama policial criado 

por Jose Padilha e livremente inspirada na Operação Lava-Jato84; Samantha! (Netflix, 

2018 – presente), comédia protagonizada por Emanuelle Araújo e Douglas Silva sobre a 

vida de uma cantora-mirim famosa na década de 1980 tentando retomar seu antigo 

                                                           
82 A estratégia de expansão global da Netflix começou em 2010, quando a plataforma passou a ser 

disponível também no Canadá. Em 2013, a empresa iniciou suas atividades em países da América Latina, 

incluindo México e Brasil. Até 2016, a Netflix já estava disponível em toda Europa, África e na maior parte 

da Ásia. Atualmente, a plataforma só não está presente na Síria, China, Coreia do Norte e Crimeia. 

Disponível em: https://www.bbc.com/news/technology-35247309. Acesso em 02 de junho de 2019. 
83 Disponível em: https://io9.gizmodo.com/heres-why-you-should-be-watching-netflixs-3-1789660031. 

Acesso: 02 de junho de 2019. 
84 A Lava-Jato foi uma investigação de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a Petrobrás, empreiteiras 

e políticos. A operação se tornou um escândalo político em 2014 e culminou no impeachment da presidenta 

Dilma Rousseff e, posteriormente, na prisão do ex-presidente Lula da Silva, ambos membros do Partido 

dos Trabalhadores (PT). Embora O Mecanismo não utilize nome de pessoas reais, a série foi alvo de críticas 

devido ao atual momento político brasileiro, altamente polarizado. Para a direita, Dilma e Lula são 

corruptos que roubaram o Brasil, para a esquerda, a Lava-Jato carrega consigo uma agenda clara de 

perseguição política. 

https://www.bbc.com/news/technology-35247309
https://io9.gizmodo.com/heres-why-you-should-be-watching-netflixs-3-1789660031
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sucesso; e Coisa Mais Linda (Netflix, 2019 – presente), drama sobre duas mulheres que 

abrem um clube de música na década de 1950. Em 2017, o CEO da plataforma, Reed 

Hastings, contou em um evento um pouco sobre a relação da Netflix com o Brasil: " falo 

para os nossos acionistas que o Brasil é um 'foguete', o crescimento daqui impressiona e 

queremos aumentar nossos investimentos em conteúdo local”85. Para além das novas 

temporadas das séries já citadas, a empresa ainda divulgou planos para outras quatro 

séries brasileiras86. 

De fato, as séries estão tão presentes no cenário midiático brasileiro que até as 

telenovelas, principal produto audiovisual do país, têm sido afetadas. Por exemplo, nas 

campanhas de divulgação de Amor à Vida (Rede Globo, 2013), o diretor de núcleo Wolf 

Maya afirmou que o folhetim teria "ritmo de série". Exibida no horário nobre, a produção 

sucedeu Salve Jorge, cujo enredo não havia conseguido atingir altos números de audiência 

para a Rede Globo. Maya conta que propôs usar  

 

a influência da narrativa cinematográfica e das séries e sair da 

obviedade das novelas (...) [resultando em] uma narrativa mais ágil, não 

só na formatação de câmeras, mas também estética e dramaticamente, 

com coisas que são sugeridas, induzidas”. (ARANTES, 2013). 

    

O aceno às séries não é exclusividade da Globo. Na verdade, o mesmo argumento 

foi utilizado pela Rede Record para promover sua telenovela de fantasia medieval, 

Belaventura. Segundo Gustavo Reis, autor da trama, ela é “uma novela muito ágil, com 

ritmo de série, mas com todos os elementos do bom folhetim” (VERONEZ, 2017). Dessa 

forma, o discurso que é circulado acerca das séries não fica restrito aos fãs dessas 

produções. Cada vez mais, vemos emissoras consolidadas utilizando o “ritmo de série” 

como uma isca para atrair o público, principalmente em um momento em que essas 

empresas já não conseguem mais sustentar a mesma audiência que tinham dez anos atrás. 

 

2.5 – Quem são os fãs de séries? 

 

Para Marcel Silva (2014, p. 247), um dos aspectos centrais para o cenário 

contemporâneo de circulação de séries no Brasil pode ser descrito pelo surgimento de 

                                                           
85 Disponível em: https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/apos-dobrar-tamanho-em-um-ano-

netflix-diz-que-brasil-e-um-foguete--14079. Acesso em: 31 de maio de 2019. 
86 Disponível em: https://www.vix.com/pt/series/571481/2019-e-o-ano-do-brasil-na-netflix-6-series-

originais-brasileiras-que-estreiam-no-catalogo. Acesso em 02 de junho de 2019. 

https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/apos-dobrar-tamanho-em-um-ano-netflix-diz-que-brasil-e-um-foguete--14079
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/mercado/apos-dobrar-tamanho-em-um-ano-netflix-diz-que-brasil-e-um-foguete--14079
https://www.vix.com/pt/series/571481/2019-e-o-ano-do-brasil-na-netflix-6-series-originais-brasileiras-que-estreiam-no-catalogo
https://www.vix.com/pt/series/571481/2019-e-o-ano-do-brasil-na-netflix-6-series-originais-brasileiras-que-estreiam-no-catalogo
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uma “cibertelefia transnacional". Em outras palavras, estamos vivendo um momento em 

que o contexto digital facilita a possibilidade dos sujeitos de consumirem produtos 

televisivos advindos de diversas partes do mundo e a partir de diversas telas, não mais 

presas apenas ao aparelho televisor. Essa facilidade não está apenas ligada a barreiras 

geográficas, como também temporais, perpassando a possibilidade de se assistir essas 

produções fora do fluxo televisivo, seja ao baixar ilegalmente o último episódio de uma 

série ainda em exibição, seja acessar uma série finalizada há mais de vinte anos pelo 

catálogo da Netflix. 

Entretanto, não defendemos aqui uma celebração acrítica do papel da internet no 

consumo televisivo. Embora haja uma maior autonomia da audiência para escolher o que 

assistir (MARINELLI & ANDÒ, 2017), a disponibilidade e acessibilidade desses 

materiais passam por diversos fatores mercadológicos e culturais. Por um lado, quanto 

menos popular for uma série, mais difícil de se encontrar os episódios. Com isso, temos 

uma barreira linguística: muitos dos fãs brasileiros precisam de legendas em português 

para consumir essas produções, legendas essas que são feitas pelo próprio fandom ou por 

equipes de legendagem independentes que, geralmente, se focam nas séries mais 

populares. 

Em contrapartida, sujeitos que assistem séries através de serviços de streaming 

ficam dependentes dos títulos disponibilizados nesses portais. Nos últimos anos, as 

plataformas têm travado uma guerra pelos direitos de exibição, no qual tentam manter 

seus catálogos com séries atrativas. Por exemplo, no final de 2018 a Netflix assinou um 

contrato de 100 milhões de dólares para manter a sitcom Friends (CBS, 1994 – 2004) em 

seu catálogo87. Do ponto de vista do consumidor, a presença de conteúdos exclusivos 

significa, muitas vezes, pagar mais. Para assistir Grey's Anatomy e Adventures of Sabrina 

via streaming, é preciso ser da Netflix; para assistir Game of Thrones, é preciso ter o HBO 

GO. Se o fã quiser assistir as três séries, ele precisará desembolsar, no mínimo, R$56,80 

mensais88.  

É evidente que as formas de consumo televisivo perpassam diretamente questões 

ligadas ao capital financeiro desses brasileiros. No Brasil, 42,2% da população ainda não 

                                                           
87 Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/geral-46462143. Acesso: 02 de julho de 2019. 
88 O pacote básico da Netflix custa R$21,90, já a da HBO GO sai por R$34,90. Disponível em: 

https://tecnoblog.net/229102/hbo-go-sem-tv-assinatura-teste/. Acesso: 02 de julho de 2019. 

https://www.bbc.com/portuguese/geral-46462143
https://tecnoblog.net/229102/hbo-go-sem-tv-assinatura-teste/
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têm acesso à internet89 e, segundo a ANATEL, 25,6% casas possuem algum pacote de 

TV por assinatura90. Em ambos os casos, o consumo está concentrado nas regiões Sul e 

Sudeste, em especial no estado de São Paulo. Nesse sentido, o consumo de séries no Brasil 

é mais intenso em grupos de classe média restritos a partes específicas do país, com um 

certo nível de escolaridade e com acesso a essas formas de entretenimento.  

 Com isso, observamos o surgimento da categoria de fãs de séries, um tipo 

particular de público “que se identifica não apenas com uma série, ou um universo 

ficcional, mas com todo o campo da TV relacionado às ficções seriadas, uma espécie de 

versão televisiva para a figura do cinéfilo” (CASTELLANO et al, 2018). Em Do que as 

séries americanas são sintomas? (2012), François Jost descreve uma situação semelhante 

na França, definido por ele como a emergência de uma seriefilia. Em ambos os casos, a 

associação direta com a cinefilia se torna importante na medida que, para os sujeitos 

inseridos nesse universo, nem todos os filmes são dignos de entrarem no grupo dos filmes 

considerados de qualidade, o que pode variar imensamente de acordo com o público 

analisado (CASTELLANO, 2009). Da mesma forma, as séries também seriam 

hierarquizadas a partir de variáveis de distinção, como qualidade e popularidade, por 

exemplo.  

Para discutirmos sobre fãs de série a fundo, abordamos o tema pela lógica dos 

trabalhos do sociólogo francês Pierre Bourdieu, que se tornaram amplamente utilizados 

no campo dos estudos de fãs na análise dos processos de distinção que ocorrem dentro 

dos fandoms (SANDVOSS, 2013). Entre as décadas de 1960 e 1970, o autor observou as 

lógicas que eram utilizadas nos padrões de consumo na sociedade francesa, o que deu 

origem ao argumento defendido por ele em A distinção – Crítica social do julgamento. A 

grande contribuição de Bourdieu foi a da criação de uma sociologia do gosto. 

Constantemente utilizado como forma de distinção entre as classes dominantes e 

dominadas, o gosto não seria algo natural e inato ao indivíduo, mas sim algo socialmente 

construído no decorrer de sua formação. 

Dessa forma, Bourdieu (1979) desenvolve um modelo para explicar as relações 

de poder entre as classes a partir de três tipos de capitais. No primeiro, temos o capital 

econômico, que diz respeito ao dinheiro, imóveis e demais bens materiais. Já no segundo, 

                                                           
89 Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/apesar-de-expansao-acesso-a-internet-no-brasil-ainda-

e-baixo/. Acesso: 25 de setembro de 2018. 
90 Dados retirados entre setembro de 2017 e setembro de 2018. Disponível em: 

http://www.anatel.gov.br/dados/acessos-tv-por-assinatura. Acessado em 17 de novembro de 2018. 

https://exame.abril.com.br/brasil/apesar-de-expansao-acesso-a-internet-no-brasil-ainda-e-baixo/
https://exame.abril.com.br/brasil/apesar-de-expansao-acesso-a-internet-no-brasil-ainda-e-baixo/
http://www.anatel.gov.br/dados/acessos-tv-por-assinatura
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temos o capital social, representado nos círculos de amizades e demais relações sociais 

possuídas pelo sujeito. No último, e de certa forma o foco do trabalho do sociólogo, 

estaria o capital cultural, que denota o domínio de certos tipos de conhecimentos e gostos 

valorizados dentro de uma sociedade e que são desenvolvidos pelo indivíduo desde a 

infância, seja através do sistema escolar ou dentro do núcleo familiar. Assim como o 

financeiro e o social, a cultura passa a ser vista como um tipo de capital que é acumulado, 

gerenciado e utilizado nos processos de distinção em uma sociedade, processos esses que 

podem existir dentro de uma própria classe específica. 

O gosto, portanto, é algo aprendido pelo indivíduo de acordo com seu habitus. O 

conceito de habitus foi desenvolvido por Bourdieu (1979) e se torna chave para analisar 

a construção e manutenção do gosto. Resumidamente, ele seria um sistema de 

classificação que, através do gosto, distancia e diferencia os produtos culturais. 

Semelhante ao capital cultural, o habitus também é construído desde a infância, o que 

passa a impressão dele ser lido como algo “natural”. Assim, o gosto (tanto o bom quanto 

o mau), a princípio visto como natural e pessoal, na verdade é decorrente de todo um 

contexto social específico (CASTELLANO, 2009). 

Como mencionado, muitos autores dentro dos estudos de fãs se utilizaram das 

obras de Bourdieu. John Fiske, por exemplo, se utiliza do conceito de capital cultural para 

examinar a relação entre fãs e produtos midiáticos. Fiske (1992, p.32) argumenta que, 

embora relevantes, as propostas de Bourdieu apresentam duas falhas. Primeiramente, a 

classe é apresentada em uma posição central, como se fosse o único fator utilizado para 

discriminação social. Para além da classe, também seria preciso olhar para outros fatores, 

como gênero, raça e faixa etária, observando suas intersecções. Outra fraqueza apontada 

seria uma certa atenção maior dada aos objetos legitimados pelas classes dominantes, o 

que acabaria acarretando em uma análise um tanto quanto superficial dos objetos das 

classes subordinadas. Propondo a correção dessas falhas, Fiske sugere a existência de um 

capital cultural popular, refletido no trabalho do autor na figura dos fãs. 

Assim como o capital cultural de Bourdieu, o capital cultural popular seria 

produzido de forma independente pelas classes dominadas, muitas vezes como forma de 

resistência. Entretanto, embora Fiske faça uma associação direta de fãs a classes 

desfavorecidas, diversos outros autores apontam uma visão mais complexa. Alguns 

gêneros musicais, por exemplo, agregam majoritariamente homens brancos 

(SANDVOSS, 2013). Da mesma forma, programas televisivos como o Big Brother Brasil 
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apresentam uma considerável base de fãs formada por sujeitos de classe média 

(CAMPANELLA, 2012). Para além disso, o próprio aspecto da resistência através da 

cultura popular, que permeia todo o trabalho de Fiske, também é criticada, visto que 

muitos fãs não necessariamente contrariam uma ideologia dominante (SANDVOSS, 

2013).  

 Já Sarah Thornton, ao observar as estratégias de hierarquização que eram usadas 

pelos participantes da cena de música eletrônica britânica, cunha o conceito de capital 

subcultural. Da mesma forma que o capital cultural distingue os gostos legitimados 

dentro de uma sociedade, o capital subcultural é manifestado pelo domínio dos códigos 

legitimados dentro de subculturas. Entretanto, esses processos não necessariamente pela 

erudição e sim pela habilidade do sujeito “saber o que está rolando”. Dessa forma, o 

capital subcultural é ao mesmo tempo “objetificado e incorporado” (THORNTON, 1995, 

p. 27), estando presente tanto nos modos de se vestir e nos itens colecionados, quanto no 

domínio das gírias e nos demais modos de se portar. 

Como argumentado pelo próprio Bourdieu, os processos de distinção acontecem 

não apenas entre classes diferentes, mas também dentro de um mesmo grupo social. Da 

mesma forma, o capital subcultural seria utilizado de forma ao sujeito adquirir um status 

mais elevado dentro de uma subcultura. Assim, diferentemente de Fiske, Thornton não se 

concentra nas relações de poder oposicionistas entre ideologias dominante e subordinada, 

mas sim nas disputas que eram travadas no interior das subculturas, disputas essas que 

são intimamente ligadas aos objetos culturais e às maneiras de consumi-los. Segundo 

Campanella (2012), o trabalho da socióloga “é uma pesquisa que descreve uma espécie 

de rito de passagem geracional dentro de uma cultura permeada pela mídia de massa e 

pelo consumo” e procura refletir “sobre a economia simbólica criada por jovens que se 

confrontam com a perspectiva de se tornarem adultos dentro de uma sociedade 

massificada” (p. 178). Isso faz com que o que esteja em jogo seja a própria ideologia 

subcultural. 

Embora durante a pesquisa eu tenha observado diversas estratégias de distinção 

que flertavam com aquelas manifestadas a partir de capital subcultural, particularmente 

não considero esse cenário como uma subcultura tal qual proposta por Thornton. As 

dicotomias entre o mainstream e undergroud, tão presentes em subculturas juvenis, são 

acionadas pelos fãs de séries de maneiras muito diferentes. As três narrativas analisadas 

neste trabalho, por exemplo, possuem um alto número de espectadores, inclusive no 



76 

 

Brasil. Em um plano mais amplo, a próprio ato de consumir séries já é uma prática 

presente no senso comum.  

Bourdieu, Fiske e Thornton nos oferecem interessantes pontos de partida para 

delimitarmos o que estamos chamando neste trabalho de “fãs de séries”. De certa forma, 

o termo nesta pesquisa muito se assemelha à figura do media fandom descrito por Jenkins 

(1992, p. 1).  O autor aponta para o fato de que esses sujeitos não se restringem a apenas 

um objeto cultural ou gênero midiático, mas sim transitam por diversas produções, como 

séries de televisão, filmes e história em quadrinhos. Entretanto, embora realmente os fãs 

de séries percorram diferentes produções, me parece que existe uma distinção muito forte 

que parte exatamente dos diferentes tipos de formatos midiáticos. Para eles, séries 

televisivas e filmes não estão no mesmo patamar de legitimidade. Além disso, esses 

indivíduos geralmente não consomem novelas. Apesar de existir o argumento de que isso 

seja devido a uma valorização do modelo estadunidense de se produzir ficção seriada em 

detrimento da indústria televisiva nacional, tal como aponta Jost (2012), acredito que essa 

forma de distinção passe também pelas diferenças nas próprias estruturas narrativas entre 

séries e novelas. 

Nesse sentido, não é de se estranhar que as empresas relacionadas a esse cenário 

se apropriem dos códigos compartilhados por esses fãs com o intuito de capitalizar em 

cima desse público. A Netflix no Brasil, por exemplo, tem uma política de comunicação 

que é criada em cima das especificidades dos fãs de séries brasileiros, se utilizando de um 

grande repertório imagético e textual para gerir seus perfis nos sites de redes sociais, 

assumindo assim uma persona que simula os hábitos de consumo de ficção seriada 

televisiva desses sujeitos (CASTELLANO et al, 2018), além de utilizar amplamente 

memes na comunicação específica com esse público (CASTELLANO, RIOS, 2019). 

Nesse sentido, 

a Netflix busca capitalizar essa figura e transformar o fã de série em um 

fã da empresa, lançando mão, para isso, de um uso elaborado do 

repertório de conhecimento que os próprios usuários dos serviços detêm 

sobre as produções, utilizando uma linguagem própria dos fandoms 

(CASTELLANO et al, 2018, p.5). 

 

 Por exemplo, para divulgar a estreia da série de comédia Samantha! (Netflix, 2018 

- presente), terceira produção original do serviço de streaming feita no Brasil, a Netflix 

publicou um vídeo promocional no qual a personagem Samantha! aparecia fazendo testes 
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de elenco para outras séries da empresa91. Em tom cômico e repleto de referências 

intertextuais, a plataforma divulga sua nova produção ao mesmo tempo em que chama 

atenção para outros títulos criados por ela. Para criar o humor, entretanto, a empresa já 

espera que esse público, os fãs de séries, reconheçam determinados produtos, histórias e 

personagens presentes no vídeo.  

 

Figura 2.1 – Vídeo promocional de Samantha! 

 

Fonte: Netflix Brasil. Disponível em: https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1017046988205051904. 

Acesso: 15 de julho de 2018. 
 

 Essa estratégia não se resume apenas à narrativa, mas se apropria também dos 

hábitos de consumo dos fãs de séries. Em outro vídeo de divulgação, dessa vez para a 

inserção em seu catálogo da segunda parte da série de drama La Casa de Papel (Antena 

3, 2017 - presente)92, a Netflix confeccionou um vídeo promocional93 com a cantora 

                                                           
91 No vídeo promocional, Samantha!, interpretada por Emanuelle Araújo, aparece fazendo audições para 

Narcos, Orange is the New Black e House of Cards, séries originais da própria Netflix; além de também 

fazer referência, de forma implícita, a Game of Thrones, série da concorrente HBO.  
92 La Casa de Papel é um caso interessante de se analisar. A série, criada para ter apenas uma temporada, 

girava em torno de um grupo de assaltantes que invade a Casa da Moeda da Espanha. Após conseguir os 

direitos de distribuição, a Netflix recortou e editou os episódios, de forma que eles ficassem menores, com 

cada um com cerca de 50 minutos de duração. Dessa forma, os quinze episódios da versão original se 

transformaram em duas temporadas, a primeira com treze e a segunda com nove. Além disso, La Casa de 

Papel fez bastante sucesso fora da Espanha, se tornando a série de língua não-inglesa mais assistida pelos 

assinantes do serviço de streaming. Disponível em https://super.abril.com.br/mundo-estranho/la-casa-de-

papel-8-curiosidades-para-voce-que-esta-viciado-na-serie/. Acessado em 18 de julho de 2018. 
93 Disponível em https://twitter.com/netflixbrasil/status/982266313736273920. Acessado em 15 de julho 

de 2018. 

https://twitter.com/NetflixBrasil/status/1017046988205051904
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/la-casa-de-papel-8-curiosidades-para-voce-que-esta-viciado-na-serie/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/la-casa-de-papel-8-curiosidades-para-voce-que-esta-viciado-na-serie/
https://twitter.com/netflixbrasil/status/982266313736273920
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Sandy94 cujo slogan era “#ResolviEsperar”95. A série, de origem espanhola, já havia sido 

finalizada e a primeira parte havia feito bastante sucesso no Brasil. Por isso, o vídeo 

incentivava, de forma cômica, que as pessoas esperassem a série entrar no catálogo da 

Netflix em vez de assistir de forma ilegal. 

Para além das empresas ligadas diretamente a produção e circulação das ficções 

seriadas televisivas, é sintomática também a formação de uma mídia especializada ao 

redor desses produtos, o que pode ser observado tanto em sites gerenciados por fãs quanto 

canais da imprensa tradicional (SILVA, 2014, p. 249). No site do jornal O Globo, por 

exemplo, temos a sessão da Patrícia Kogut96, que, desde 2003, fala sobre televisão, desde 

novelas brasileiras até séries que nem são transmitidas no Brasil. No outro lado, temos o 

Série Maníacos e o Ligado em Série, espaços criados e gerenciados por fãs e para fãs, 

com intuito de produzir notícias e críticas acerca do universo das séries televisivas. Como 

já mencionado no capítulo anterior, a popularização dos fãs de séries e da criação de um 

mercado que tem neles o público-alvo só se torna possível graças ao atual momento do 

cenário televisivo, em que essas produções passaram a ser vistas como “dignas” análise. 

  

                                                           
94 Filha do cantor sertanejo Xororó, Sandy ficou famosa ainda na infância por fazer parte, junto de seu 

irmão, do duo Sandy & Junior. Desde pequena, a cantora é retratada pela mídia como uma menina 

comportada e, durante a adolescência, chegou a dar entrevistas dizendo que nunca havia sido beijada, o que 

criou um imaginário em torno de sua virgindade. Entretanto, após desfazer a dupla e seguir carreira solo, 

Sandy tem dado entrevistas e participado de campanhas publicitárias que a desvinculam desta imagem. 
95 O slogan do vídeo faz piada com a campanha religiosa #EuEscolhiEsperar, que tem como objetivo 

encorajar jovens a não praticarem sexo antes do casamento.  
96 Disponível em: https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/series/ultimas-noticias.html. Acessado 

em: 15 de julho de 2018. 

https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/series/ultimas-noticias.html
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Capítulo 3 – Os Memes de Séries 

 

3.1 – Três séries, três fandoms 

 

As dinâmicas de organização e engajamento em comunidades de fãs no ambiente 

digital passaram por uma série de transformações que acompanham as próprias mudanças 

sofridas nas formas de interação na internet. Em um primeiro momento, no início da 

década de 1990, trabalhos como os de Rheingold (1994) adotavam uma visão bastante 

positiva acerca da formação de comunidades no ambiente digital, descrevendo o potencial 

democrático do ciberespaço e discorrendo sobre como essas comunidades deveriam 

mudar a experiência dos indivíduos de se relacionarem entre si e com o “mundo real”. 

Com o passar dos anos, entretanto, outros autores trouxeram uma perspectiva mais crítica, 

apresentando esses espaços de forma bem menos utópica. Dentre eles, podemos citar o 

estudo de Bruno Campanella (2012) na Net.BBB, comunidade de fãs do reality show Big 

Brother Brasil. Depois de passar mais de um ano observando os participantes, 

Campanella argumenta que as interações feitas naquele espaço eram marcadas por 

disputas, conflitos e relações de poder, e não necessariamente buscavam uma construção 

coletiva de conhecimento dentro da comunidade. 

O próprio discurso acerca da internet foi se modificando. A socióloga Christine 

Hine (2016) aponta que não podemos mais encará-la como um local distante e abstrato, 

mas sim como um componente presente no cotidiano dos sujeitos, mas sim como “um 

fenômeno incorporado, corporificado e cotidiano” (p. 17) presente em diversas telas e 

suportes materiais, como celulares, tablets e computadores. Nesse sentido, a tecnologias 

digitais se hibridizam de diferentes maneiras com o “mundo offline”, “não raras vezes de 

modo síncrono com outras formas de interação” (POLIVANOV, SANTOS, 2016, p. 179). 
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Em paralelo, também temos proliferação dos Sites de Redes Sociais (ou SRSs) na década 

de 2000, inicialmente com exemplos tais como os já extintos MySpace e Orkut, e 

posteriormente com sites como Facebook e Twitter. Na definição de danah boyd e Nicole 

Ellison (2008), os SRSs podem ser expressos como plataformas que permitem aos 

sujeitos 

 

(1) construírem um perfil público ou semi-público dentro do sistema (2) 

articular uma lista de outros usuários com quem eles compartilham uma 

conexão e (3) olharem e cruzarem sua lista de conexões e aquelas feitas 

pelos outros dentro do sistema. A natureza e nomenclatura dessas 

conexões podem variar de site para site (boyd E ELLISON, 2008, p. 

211). 

 

Nesses sites, os indivíduos se utilizam de seus perfis como formas de construção 

identitária e interação social, marcadas tanto por processos de controle de visibilidade, 

onde eles escolhem o que publicar ou o que omitir; quanto pelas associações feitas por 

esses sujeitos (SÁ E POLIVANOV, 2012, p. 578-579). Essas associações podem partir 

de categorias mais tradicionais, como religião, gênero e profissão, como também podem 

ser feitas com base em produtos midiáticos (POLIVANOV E SANTOS, 2016, p. 186), 

sendo evidenciadas nas séries, emissoras, artistas e comunidades de fãs as quais esses 

sujeitos decidam se afiliar. 

Ao contrário de espaços como fóruns e wikis, criados a partir de conteúdos 

específicos, os SRSs são formados tendo os indivíduos no centro da rede (BOYD, 2006; 

POLIVANOV, SANTOS, 2016). Nesse contexto, a ascensão dessas plataformas também 

afetou as formas de organização utilizadas pelos fandoms na internet. Contudo, isso não 

significa dizer que os grupos deixaram de existir, conforme propunha boyd (2006). Nessa 

linha de raciocínio, Nancy Baym (2007; 2010) se debruça sobre a comunidade online de 

fãs de indie rock sueco e observa que, na verdade, ela se espalha em diversos ambientes 

das mídias sociais, povoando blogs, fóruns e, inclusive, SRSs. O que acontece é que as 

comunidades, ao se inserirem nesses espaços, precisam se remodelar de forma a abarcar 

as características e ferramentas oferecidas por cada uma dessas plataformas (BAYM, 

2007). 

Seguindo essa visão, procuramos formas de delimitar, de algum modo, os três 

grupos analisados neste trabalho. Porém, o esforço aqui não é nenhum pouco exaustivo. 

Como este trabalho se propõe primariamente a analisar os memes que circulam nesses 

espaços, a contextualização das comunidades é feita com o intuito de embasar e 
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apresentar de forma didática as produções compartilhadas pelos fãs. Somado a isso, o que 

observei em minha pesquisa muito se assemelha a outros trabalhos de organização de 

fandoms e demais grupos subculturais: cada um desses grupos possuem seus próprios 

códigos de linguagem e de etiqueta, uma caracterização específica que define quais 

objetos culturais são valorizados ou desvalorizados, etc. Nesse momento, o que me é 

interessante é como os grupos se comportam dentro da lógica do SRS onde estão 

inseridas. 

Enquanto SRS, o Facebook não pode ser analisado como uma única plataforma, 

mas sim como um produto que apresenta diferentes formas de interações, algumas feitas 

de modo público, outras em locais de acesso restrito. Podemos resumir as instâncias do 

Facebook em três tipos principais: os perfis de usuários, as páginas públicas e os grupos 

de interesse. No caso específico dos grupos, a plataforma oferece três modelos de 

estruturação: (1) o público, no qual qualquer usuário consegue acessar as postagens 

realizadas; (2) o privado, no qual a comunidade fica indexada no mecanismo de pesquisa, 

porém é preciso fazer uma solicitação aos administradores para participar e acessar os 

conteúdos publicados; e o (3) secreto, onde o grupo não é indexado no mecanismo de 

pesquisa e só é possível participar caso algum membro da comunidade lhe convide. 

Os três grupos, Grey’s MiiL GrAu (Figura 3.1), Game of Thrones Brasil L&S 

(Figura 3.2) e O Mundo Sombrio de Sabrina Brasil (Figura 3.3), possuem uma 

estruturação semelhante. Todos são grupos privados, que se complementam com uma 

página pública homônima que também é destinada ao fandom da série. Isso reforça a 

afirmação de Baym (2007) de que os fandoms estão se espalhando em múltiplos espaços 

e plataformas. Entretanto, isso também aponta para um outro argumento da autora: o de 

uma certa dispersão do público. Por exemplo, o grupo O Mundo Sombrio de Sabrina 

Brasil possui 61.697 membros, enquanto a fanpage da comunidade foi curtida apenas por 

9.189 usuários. Essa mesma discrepância ocorre no fandom de Grey’s Anatomy e no de 

Game of Thrones.  

 

Figura 3.1 
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Fonte: Grey’s MiiL GrAu. 

 

Figura 3.2 

 

Fonte: Game of Thrones Brasil L&S. 

 

Figura 3.3 

 

Fonte: O mundo sombrio de Sabrina Brasil. 

 

Além disso, nos três grupos também é recorrente que os membros compartilhem 

publicações de outros espaços, na maioria das vezes outros fandoms da mesma série ou 

algum site especializado em narrativas seriadas. Podemos relacionar com o que Shifman 
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(2014) argumenta sobre o compartilhar como “passar adiante”, ou seja, repassar 

conteúdos que sejam divertidos, úteis ou que engajem os outros membros da comunidade.  

No que tange as especificidades de cada uma delas, foi observado que, embora as 

três girem em torno de um mesmo tipo de produto, narrativas seriadas audiovisuais 

confeccionadas nos Estados Unidos, a forma como os conteúdos são trabalhados e 

comentados pelos fãs é bem diferente umas das outras. Na comunidade de Grey’s 

Anatomy, por exemplo, é interessante o fato de que, para além da narrativa da série, haja 

também um considerável número de postagens relacionados a tópicos engraçados ou 

inusitados envolvendo o universo médico (Figura 3.4). Outro aspecto marcante na Grey’s 

MiiL GrAu é uma maior circulação de publicações referentes às primeiras temporadas da 

série do que à atual. Como o programa já possui mais de dez anos, acredito que isso tenha 

relação com uma saudade desses fãs sobre enredos e personagens queridos e que já não 

estão mais presentes na narrativa. 

 

Figura 3.4 

 

Fonte: Grey’s MiiL GrAu. 

 

Já na Game of Thrones Brasil L&S, é mais evidente o compartilhamento de 

produções de fãs categorizadas por Fiske (1992) como textuais. Assim como os fandoms 

analisados por Henry Jenkins em Textual Poachers (1992), há um engajamento dos 

membros do fandom a circularem materiais feitos por eles ou por outros fãs da série, como 

fotos de cosplayers ou vídeos engraçados recriando cenas da narrativa. Como o período 

de pesquisa coincidiu com o último ano da série, também houve a ocorrência de postagens 
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polarizadas sobre a finalização da série. Tendo em vista que a saga literária que originou 

a produção ainda não foi terminada, a comunidade se dividiu entre aqueles que acharam 

que o caminho seguido por determinados personagens não condizia com o que havia sido 

construído no universo de George R.R. Martin e aqueles que defendem que a série de 

televisão deve ser vista como um objeto separado do texto original. Em ambos os casos, 

há uma reclamação por partes dos fãs sobre a capacidade dos showrunners de Game of 

Thrones, David Benioff e D. B. Weiss, de comandar a narrativa sem a consulta de Martin 

(Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 

7  

Fonte: Game of Thrones Brasil L&S. 

 

Por fim, as atividades no grupo O Mundo Sombrio de Sabrina Brasil se 

assemelham com o que foi visto no fandom de Game of Thrones: há inúmeras produções 

textuais, além do compartilhamento de entrevistas e ensaios fotográficos com os atores 

da série. O foco da comunidade, contudo, recai sobre o triângulo amoroso da série, no 

qual Sabrina fica dividida entre o humano Harvey Kinkle e o bruxo Nick Scratch. Ao 

mesmo tempo, se no fandom de Grey’s Anatomy havia discussões sobre o universo 

médico, no de C.A.O.S. muitas das discussões publicações falam sobre o satanismo, 

tratado de forma central na série. As postagens vêm sempre acompanhadas de um teor 

cômico, como pode ser visto na Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 
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Fonte: O mundo sombrio de Sabrina Brasil. 

 

Assim, embora tenham diferenças, as três comunidades possibilitam a mesma 

funcionalidade: proporcionar um espaço para a interação entre fãs de ficções seriadas e, 

com isso, a produção e circulação de memes sobre as séries. A seguir, serão propostas 

categorizações do material coletado durante a pesquisa, tentando observar como as peças  

se relacionam entre si.  

 

3.2 – Uma proposta de taxonomia 

 

 Nesta parte, procuro esquematizar uma proposta de taxonomia para categorizar os 

diferentes tipos de memes de séries, aliando correntes distintas dos estudos de memes 

com o contexto de fandoms de programas televisivos. Antes de tudo, o que chamo de 

memes de séries aqui são justamente aqueles que emergem e são circulados dentro de 

comunidades de fãs dessas narrativas seriadas, sejam eles criados para debater aspectos 

ligados à própria ficção seriada televisiva ou apenas se utilizem de seus elementos para 

apontar a outros assuntos. Mesmo que fale especificamente de séries de televisão, acredito 

que a taxonomia proposta aqui também se aplique a outros tipos de programas, como 

reality shows, por exemplo, e se enquadre diretamente nas discussões sobre TV Social e 

as lógicas de compartilhamento dos sites de redes sociais.   

Esforços para se categorizar os diferentes tipos de memes já existem desde a época 

em que o conceito foi criado. O próprio Dawkins (1976) tentou buscar formas de 

classificar essas peças em seu livro, buscando aspectos de análise já consolidados na 

biologia. Nessa época, o autor procurava delimitar o que assegurava o “sucesso” de um 
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meme, ou seja, quais variáveis são acionadas para que ele se mantenha vivo – uma versão 

da teoria da seleção natural transposta para o campo da cultura. Dessa forma, o biólogo 

elenca como eixos centrais nesse processo a fecundidade, a fidelidade e a longevidade 

dessas peças, que são, respectivamente, a habilidade de inserção desse meme na 

sociedade, a precisão das cópias se manterem fiéis as originais e a capacidade de 

permanecer vivo durante um longo período de tempo. 

A busca pelo mapeamento do sucesso dos memes a partir dos três vértices 

proposto pelo biólogo estão presentes em trabalhos de diversas áreas (BLACKMORE, 

2000b; DENNET, 1995; DAVISON, 2012; SHIFMAN, 2014). Dentre eles, podemos 

citar a pesquisa de Raquel Recuero (2007; 2011). Voltada para a análise de redes sociais, 

a autora brasileira procura adaptar essas três características para o contexto digital. 

Baseando-se em Dawkins (1976) e Blackmore (2000b), a autora esquematiza os memes 

quanto ao nível de fecundidade, fidelidade e longevidade, adicionando como uma quarta 

chave de análise o alcance. Ancorado na teoria dos laços de Granovetter (1973), o alcance 

estaria relacionado à habilidade de percorrer diferentes grupos de indivíduos. 

De forma resumida, todo meme poderia ser analisado a partir de um desses quatro 

eixos e, assim, "dependendo de suas características, cada tipo de meme pode influenciar 

uma determinada rede de modo diferente" (RECUERO, 2007, p. 28). Olhando para a 

fidelidade, existiriam aqueles que são repassados sem alterações, chamados de 

replicadores, os que são compartilhados com grandes transformações à peça original, 

chamados de metamórficos e os que são feitos a partir de recriações da peça original mas 

que mantém relação com ao material no qual foi baseado, chamados de miméticos. Quanto 

a fecundidade, existiriam os memes epidêmicos e fecundos. Recuero afirma que, enquanto 

os epidêmicos são aqueles que se espalham por vários grupos, os fecundos são aqueles 

que se circunscrevem a um grupo fechado de indivíduos. Essa classificação, inclusive, se 

assemelha às categorizações quanto ao alcance, separados pela autora entre globais e 

locais. Por fim, o último eixo é o da longevidade, no qual Recuero separa entre os 

persistentes, que se permanecem circulando por um longo período de tempo, e os voláteis, 

que desaparecem rapidamente. 

Vale ressaltar que a análise de Recuero (2007; 2011) parte do entendimento dessas 

peças como unidades de reprodução, e não como conjuntos. Enquanto para Dawkins 

(1976) os memes de sucesso seriam aqueles que se sustentam o mais fiel possível ao 

original, o que vemos no meio digital é um mesmo meme possui variadas formas de 
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replicação e pode ser melhor analisado como conjunto, conforme sustenta a definição de 

Shifman (2014). 

Seguindo uma outra direção, a taxonomia de Limor Shifman (2014, p. 122-123) 

deixa em segundo plano a noção de sucesso dos memes e procura questionar quais são os 

diferentes tipos de funções operadas por eles. A autora, do campo da política, esquematiza 

sua observação baseada nas potencialidades dessas peças atuarem em contextos 

democráticos e não democráticos como agentes de participação política. Para além das 

habilidades de convencimento (memes de persuasão) e de engajamento à participação 

cívica (memes de ação popular), uma terceira função seria exatamente a capacidade de 

se comportarem como ferramentas de discussão pública, ou seja, comentários sociais que 

possibilitam a negociação de diferentes identidades e opiniões sobre um assunto ou 

personalidade. 

 

A criação de meme é um caminho acessível, barato e divertido de para 

alguém expressar suas opiniões políticas. Como resultado, qualquer 

evento importante ocorrido nos últimos anos gerou um fluxo de memes 

como comentários (SHIFMAN, 2014, p. 123, tradução nossa)97. 

 

No Brasil, a definição de memes de discussão pública foi desenvolvida por 

Chagas (2016) ao pesquisar os materiais circulados nas redes sociais referentes aos 

debates televisionados das eleições presidenciais de 2014. A partir dos dados coletados 

na pesquisa, descobriu-se que eram justamente nos memes de discussão pública que 

carregam a maior inferência de humor a partir de aspectos intertextuais. Essas referências, 

aliás, não eram arbitrárias, e sim traçavam conexões com a própria grade de programação 

das emissoras. 

O trabalho de Chagas (2016) vai no mesmo caminho que o de Melissa Almeida 

(2018), pois ambos procuram categorizar a circulação de memes criados a partir de 

produtos televisivos. Durante a confecção deste trabalho, me deparei com a pesquisa da 

autora, que me chamou a atenção por se propor a analisar, ainda que de forma breve, a 

produção de memes no contexto da TV Social. Em sua tese, Almeida (2018; 2019) 

observou como os fãs dos reality shows The Voice Brasil (Rede Globo, 2012 – presente) 

e Masterchef Brasil (Bandeirantes, 2014 – presente) se comportavam nas redes enquanto 

                                                           
97 No original, “Meme creation is an accessible, cheap, and enjoyable route for voicing one’s political 

opinions. As a result, any major event of the past few years has generated a flux of commentary memes”. 
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o programa estava sendo transmitido. O compartilhamento de memes chamou a atenção 

de Almeida, que procurou maneiras de separá-los98. 

A taxonomia de Almeida parte da estruturação dos conteúdos articulados em 

relação ao que está sendo exibido na televisão. Em sua análise, a autora se limita a 

categorizar apenas os memes que circulam nas redes de forma síncrona, ou seja, no 

mesmo momento em que as produções estão sendo exibidas. Também ancorada na 

definição feita por Dawkins (1976) e Blackmore (2000b), Almeida propõe quatro tipos 

distintos, cada um deles exigindo um grau diferente de familiaridade e engajamento com 

as produções analisadas. Segundo ela, podemos separá-los entre: imersivos, que 

conversam diretamente com o que está sendo transmitido; disruptivos, que se utilizam do 

conteúdo exibido para tratar de outros assuntos e, portanto, rompem coma imersão 

televisiva; associativos, que traçam referências com outras produções midiáticas; e 

comparativos, que evidenciam a semelhança entre personagens ou situações presentes no 

programa. 

A linha de raciocínio de Almeida se mostrou interessante para analisar os memes 

que surgiram durante minha pesquisa, mas acredito que alguns ajustes precisam ser 

pontuados. Em primeiro lugar, nossas pesquisas partem de métodos de análise distintos: 

enquanto a dela se preocupa em analisar os memes publicados no Twitter, de forma 

síncrona e referente a um produto veiculado na TV aberta brasileira, a minha parte de um 

material coletado em comunidades de fãs no Facebook, totalmente fora do fluxo 

televisivo e consumido a partir de diferentes pontos de acesso. 

Somado a isso, parte da taxonomia proposta se confunde um pouco com outros 

elementos já mapeados dentro dos estudos de memes. Os associativos, por exemplo, 

podem muito bem ser definidos como memes imbuídos de referências intertextuais; já os 

comparativos se enquadram como look-alikes, um padrão estético de memes já 

catalogado, tal como os image macros e os exploitables, mencionados anteriormente. Em 

ambos os casos, nada impede que os memes associativos ou os comparativos sejam 

também sejam enquadrados, a partir da definição de Almeida (2018), como imersivos ou 

disruptivos. Isso é possível porque as quatro chaves de análise partem de bases diferentes: 

os associativos e os comparativos olham diretamente para a forma, a parte imagética, 

                                                           
98 Embora tenha sido apresentada primeiro em sua tese de doutorado, defendida em 2018, a proposta de 

taxonomia foi refinada e melhor esquematizada em um artigo apresentado no ano seguinte (ALMEIDA, 

2019).  



89 

 

enquanto imersivos e disruptivos olham para o conteúdo, o que está sendo dito no texto e 

como isso se relaciona com uma experiência televisiva síncrona. 

Analiso os memes circulados nos três fandoms mapeados nesta pesquisa 

influenciado pelas taxonomias propostas por Chagas (2016) e Almeida (2018; 2019). 

Procuro entender como os memes são utilizados pelos indivíduos para atuar como 

comentários. Ao mesmo tempo, procuro investigar como as essas produções de fãs se 

relacionam com o programa televisivo e/ou com o contexto cultural no qual o fandom 

está inserido. As categorizações criadas buscam abarcar tanto os memes circulados de 

forma síncrona com o consumo televisivo, tal como Almeida (2018; 2019), quanto com 

os que são articulados pelos fãs em outros momentos de sociabilidade.  

Dessa forma, categorizo os memes a partir de dois eixos, sempre tendo em vista a 

relação estabelecida em comunidades de fãs e o objeto midiático a qual ela se estrutura. 

A escolha destes conceitos parte do entendimento de memes como um gênero midiático 

próprio (KNOBEL; LANKSHEAR, 2007) que absorve e reflete a cultura das pessoas que 

os criaram. Chamo o primeiro de memes intratextuais, ou seja, os que falam “para dentro” 

do produto que está sendo consumido. No caso das séries de televisão, são esses os memes 

criados para servir de comentário sobre a narrativa ou personagens do programa. Já o 

segundo chamo de memes extratextuais, pois são os que se utilizam do produto midiático 

para se referenciar a elementos externos a ele. Embora não sejam mutuamente 

excludentes, as duas chaves analisam a circulação de memes desenvolvidos em fandoms 

através de sentidos distintos. No primeiro, o foco do conteúdo é o objeto que está sendo 

consumido. No segundo, o foco fica no consumidor e no ambiente no qual ele está 

inserido, representado nesse estudo a partir da perspectiva da cultura fã. 

Durante a pesquisa, percebi que os memes que traziam questões centradas na 

narrativa costumavam ser acionados como reação à transmissão dos últimos episódios ou 

pelo lançamento de novas informações sobre a trama. Já os relacionados diretamente ao 

contexto cultural no qual esses fandoms estão inseridos se dividiam em dois grupos 

principais: o primeiro deles era ativado como uma resposta a acontecimentos que 

afetavam de alguma forma a vida dos fãs brasileiros, em especial a Copa do Mundo de 

futebol masculino em 2018 e as eleições presidenciais em 2019; já o segundo falava com 

o universo da indústria ficcional televisiva americana. Em todos os casos, há a presença 

do humor, da justaposição e da intertextualidade como peças-chave na criação desses 

memes. A seguir, serão destrinchados os dois diferentes tipos de memes encontrados e, 
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após, será feita uma discussão sobre o que a circulação desses materiais pode nos dizer 

sobre o atual estado do consumo de ficção seriada televisiva no Brasil. 

 

3.3 – Comentando a narrativa seriada a partir dos memes 

 

 Como já era esperado, a maioria dos memes que circulam nas três comunidades 

refletem diretamente os acontecimentos exibidos nas produções. Embora à primeira vista 

isso pareça óbvio, o que realmente chama a atenção são nas estruturas em eles são 

desenvolvidos. Tendo em vista que as séries são narrativas que se atualizam 

periodicamente, ou seja, a cada novo episódio a trama e os personagens avançam em suas 

trajetórias, o próprio conteúdo trabalhado nesses materiais se modifica de acordo com os 

novos episódios lançados. Por isso, é bastante sintomático a presença esmagadora de 

memes de reação, sejam eles trazendo comentários dos fãs desses produtos (Figura 3.7) 

ou encenando os próprios personagens discorrendo sobre a história (Figura 3.8). 

 

Figura 3.7 Figura 3.8  

 

 

 

Fonte: Grey’s MiiL GrAu. Fonte: O Mundo sombrio de Sabrina Brasil.  

 

Por um lado, essa lógica parece beneficiar uma gama de memes voláteis, uma vez 

que, a cada novo episódio, inúmeros memes de reação surgem e logo são esquecidos 
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quando o próximo é exibido e outros arcos narrativos vão ganhando atenção. Isso pode 

ser visto claramente em 2019 na Game of Thrones Brasil L&S. No decorrer da oitava 

temporada, que marcou o final definitivo da série, os memes circulados tinham duração 

média de uma semana, período de espera entre um episódio e outro. Isso pode ser visto 

nos memes que surgiram quando Jon conta para Sansa que ele é, na verdade, um 

Targaryen e pede para ela guardar segredo. Porém, logo nas cenas seguintes, a 

personagem espalha a notícia para outras pessoas, o que rendeu piadas dentro da 

comunidade.  

 

Figura 3.9 

 

Fonte: Grey’s MiiL GrAu. 

 

 

Figura 3.10 
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Fonte: Grey’s MiiL GrAu. 

 

Por outro lado, nesses espaços também há uma enorme quantidade de memes que 

persistem em circulação por longos períodos. Foi observado que esses tipos de materiais 

geralmente são piadas que apresentam momentos considerados marcantes para os fãs, 

traços de identidade de personagens ou assuntos recorrentes na história. Em Grey's 

Anatomy, por exemplo, o fandom geralmente faz piadas com o fato do personagem Dr. 

Owen Hunt (Kevin McKidd) querer muito ser pai mas nunca ter conseguido (Figura 3.11). 

O tema paternidade faz parte do arco narrativo de Hunt desde a sétima temporada, época 

em que o médico ainda era casado com Cristina Yang. O casal, inclusive, acabou se 

separando diversas vezes por esse motivo, uma vez que a Dra. Yang rejeitava 

completamente a possibilidade de ser mãe. 

 

Figura 3.11 
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Fonte: Grey’s MiiL GrAu. 

 

Além disso, foi notado que parte dos memes persistentes são estruturados no 

formato textual. Nas três comunidades há a presença de bordões e frases de efeito que são 

utilizadas constantemente pelos fãs, seja em publicações, seja nas sessões de comentários. 

Na O Mundo sombrio de Sabrina Brasil, podemos destacar a expressão "Louvado seja 

satã!" ou sua versão em inglês, "praise satan!"; Na Game of Thrones Brasil L&S, faz 

sucesso frases como "Você não sabe de Nada, Jon Snow" e suas variações, "You know 

nothing, Jon Snow." e "Sabe de nada, inocente!"; por fim, na Grey's MiiL GrAu podemos 

observar frases como "O carrossel não para de girar.", ditado frequentemente usado por 

Ellis Grey, e "Você é o sol.", dita por Cristina Yang para sua amiga Meredith para lembrá-

la de cuidar de si mesma. 

Ainda sobre Grey’s Anatomy, pode ser observado que há uma certa insatisfação 

por parte dos fãs com o atual momento da série e que é, evidentemente, refletido nos 

conteúdos que circulam dentro do fandom. Dentre os motivos se encontram a saída de 

personagens queridos por esses fãs e a reprovação de alguns caminhos que surgiram na 

narrativa, em especial o romance que foi iniciado entre os personagens Jason Avery (Jesse 

Williams) e Maggie Pierce (Kelly McCreary). O casal é constantemente chamado de “sem 

química” pelos membros do grupo e gerou inúmeras reclamações que puderam ser vistas 

durante praticamente todo período de coleta (Figura 3.12). 

 

Figura 3.12 
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Fonte: Grey’s MiiL GrAu. 

 

 Talvez seja exatamente por isso que a maior parte dos memes presentes na Grey’s 

MiiL GrAu falem sobre as temporadas antigas da série ou sobre personagens que já não 

fazem mais parte do cotidiano do Grey-Sloan Memorial. Por exemplo, é recorrente na 

comunidade piadas sobre a morte do personagem George O’Malley, atropelado por um 

ônibus no final na quinta temporada (Figura 3.13); sobre os episódios finais da oitava 

temporada, no qual Cristina Yang (Sandra Oh), em estado de choque após se envolver em 

um acidente de avião, ficou desnorteada procurando seu sapato perdido (Figura 3.14). 

 

Figura 3.13 

 

Fonte: Grey’s MiiL GrAu. 
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Figura 3.14 

 

Fonte: Grey’s MiiL GrAu. 

 

São esses memes, inclusive, que demonstram diferentes posicionamentos por 

parte dos fãs. Tendo em vista que os fandoms não podem ser vistos como um bloco 

homogêneo de indivíduos, são produção de fãs como os memes que apontam para 

diferentes leituras feitas sobre um mesmo produto. Em O Mundo sombrio de Sabrina 

Brasil, por exemplo, boa parte dessas peças são formadas por imagens que denotam a 

aceitação ou rejeição aos casais formados na série. Por exemplo, enquanto parte dos fãs 

leem de forma positiva o relacionamento entre Sabrina e o bruxo Nick Scratch (Figura 

3.15), outros desaprovam o casal formado pelos mortais Harvey Kinkle e Roz Walker 

(Figura 3.16). De forma semelhante ao que foi visto com Jason e Maggie em Grey’s 

Anatomy, o principal motivo para a repulsa ao casal é que parte do fandom acredita que 

Harvey ainda gosta de Sabrina e que, no futuro, os dois ficarão juntos. 

 

Figura 3.15 
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Fonte: O Mundo sombrio de Sabrina Brasil. 

 

 

Figura 3.16 

 

Fonte: O Mundo sombrio de Sabrina Brasil. 
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Com isso, apontamos que os memes intratextuais têm um importante papel dentro 

das dinâmicas dos fandoms. Muitas vezes eles servem como termômetro para a aprovação 

da série e guiam fãs sobre quais são as formas de leitura aprovadas pelos fandoms, tal 

como afirma Jenkins (1992). Em linhas gerais, os memes intratextuais reforçam a análise 

de Ross (2011) sobre a teoria do efeito bebedouro transposto para o ambiente digital. No 

contexto da TV Social, os materiais circulados e os sentidos que são compartilhados 

funcionam não apenas como comentários explícitos sobre a programação televisiva mas 

também engajando outros sujeitos a interagirem nas comunidades.  

 

3.4 – Comentando o contexto social a partir dos memes 

 

Nem todos os memes que são produzidos pelos fãs de séries brasileiros falam 

necessariamente sobre temas relacionados a essas ficções seriadas. Nos três fandoms 

analisados, era comum que grandes acontecimentos e temas que impactassem a vida 

desses sujeitos repercutissem, de alguma maneira, através dos memes que eram 

circulados. Essa característica aponta para uma visão que enquadra fandoms e demais 

comunidades subculturais não como grupos à parte da sociedade, mas sim como espaços 

que a integram e refletem suas dinâmicas.  

A primeira vez que percebi essa tendência foi durante a Copa do Mundo de futebol 

masculino de 2018. Realizado na Rússia entre os meses de junho e julho, o evento 

proporcionou uma gama de materiais virais e memes de reação a cada partida. Dentro da 

Game of Thrones Brasil L&S, por exemplo, era comum que os jogos fossem retratados a 

partir de acontecimentos da série da HBO. Um desses casos ocorreu ainda na primeira 

fase do campeonato, durante o confronto entre Alemanha e Coreia do Sul. Após uma má 

atuação na competição, a Alemanha perdeu para a seleção coreana por dois gols de 

diferença e acabou sendo eliminada. Isso proporcionou a circulação de um meme 

estruturado a partir da inserção das bandeiras dos países em cima de personagens de Game 

of Thrones, conforme pode ser visto nas Figuras 3.17, 3.18 e 3.19. 

 

Figura 3.17 
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Fonte: Game of Thrones Brasil L&S. 

 

Figura 3.18 

 

Fonte: Game of Thrones Brasil L&S. 

 

         É interessante notar que as cenas utilizadas foram retiradas de momentos 

marcantes da série em diferentes temporadas e construíam um discurso que exaltava a 

seleção coreana pela vitória. Isso pode ser explicado devido ao trauma que se instaurou 

na copa anterior, no qual a Alemanha goleou o Brasil, eliminando-o da competição por 7 

gols a 1. Dessa forma, o meme agradecia à Coreia do Sul por ter “vingado” os brasileiros, 

o que fica claro na Figura 3.19. 
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Figura 3.19 

 

Fonte: Game of Thrones Brasil L&S. 

 

A Copa do Mundo rendeu memes também na Grey’s MiiL GrAu. Contudo, notei 

que os memes circulavam não eram necessariamente comentários sobre os jogos, mas sim 

um espalhamento dos momentos virais que fizeram parte do campeonato. Por exemplo, 

em um dos jogos da seleção brasileira, torcedores jogaram uma bexiga dentro do campo. 

Para não atrapalhar a partida, o goleiro Alisson Becker, do Brasil, correu até ela e, em 

seguida, a estourou. Embora tenha poucos segundos de duração, o momento foi 

amplamente compartilhado e reapropriado nas redes sociais brasileiras, abrindo espaços 

para diversas edições no vídeo original. Em uma delas, em vez da bexiga, quem explodia 

era o próprio Alisson. Foi a partir dessa instância que foi publicado o vídeo que circulou 

na comunidade de fãs de Grey’s Anatomy. Esteticamente parecido com os memes de 

Game of Thrones mencionados acima, o da Grey’s MiiL GrAu inseria a legenda 

“MORTE” no goleiro e “MEREDITH GREY” na bexiga, conforme os frames na Figuras 

3.20 e 3.21. Nos 15 anos de exibição da série, Meredith se envolve em diversas situações 

que colocam ela ou seus colegas de profissão em perigo de morte. Assim, é recorrente na 

comunidade piadas que reforcem a ideia de que a personagem sabe “driblar” a morte.  

 

 

Figura 3.20 Figura 3.21 
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Fonte: Grey’s MiiL GrAu. Fonte: Grey’s MiiL GrAu. 

 

Política foi outro assunto que fomentou memes nas comunidades. Nos últimos 

anos, o Brasil tem vivido uma intensa polarização e o crescimento de uma onda 

conservadora, que culminou na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Durante a campanha 

eleitoral, por exemplo, era comum encontrarmos usuários que indicavam o apoio a algum 

candidato através de sua foto de perfil99. A partir daí surgiu uma brincadeira dentro de 

comunidades brasileiras que se perguntavam qual seria o alinhamento político de 

personagens ficcionais (Figura 3.22 e Figura 3.23). Nesse mesmo período, também era 

comum imagens que criticavam determinados políticos, como pode ser visto no meme 

publicado em O Mundo sombrio de Sabrina Brasil que satiriza o slogan de campanha de 

Bolsonaro (Figura 3.24).  

 

Figura 3.22 Figura 3.23 

                                                           
99 A tendência de inserir um padrão de imagem na foto de perfil para mostrar solidariedade a uma causa 

específica já havia sido observada outras vezes, como quando o próprio Facebook disponibilizou um 

template para celebrar a oficialização do casamento igualitário nos Estados Unidos. 
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Fonte: Game of Thrones Brasil L&S. Fonte: Game of Thrones Brasil L&S. 

 

Figura 3.24 

 

Fonte: O Mundo sombrio de Sabrina Brasil. 

 

Ainda que os memes acima façam, mesmo que de forma cômica, críticas diretas 

ou indiretas a certos grupos e agendas políticas, nem todos os conteúdos circulados nesses 

fandoms se propunham a tomar posição. Em outros momentos, a intenção era justamente 

se aproveitar de notícias que estavam em alta para gerar piadas dentro das comunidades. 
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Por exemplo, na greve de caminhoneiros em maio de 2018100, a piada circulada na Grey’s 

MiiL GrAu (Figura 3.25) não necessariamente buscava se mostrar contra ou a favor das 

manifestações, mas sim apontar para o fato de o personagem Derek Shepherd ter morrido 

após sofrer um acidente envolvendo um caminhão. Tomando ou não partido, é 

interessante notar a presença de memes que trazem esse tipo de conteúdo para dentro das 

comunidades, uma vez que, em todos os grupos, uma das principais regras proíbe 

qualquer discussão de teor político, sob risco de banimento da comunidade.  

 

 

Figura 3.25 

 

Fonte: Grey’s MiiL GrAu. 

 

Assim como os memes que fazem referência direta às narrativas, os memes 

apresentados nessa sessão também funcionam como comentários. A grande diferença é 

que, enquanto os memes intratextuais seguem uma lógica que conversa com questões 

ligadas ao universo próprio da ficção seriada televisiva, os memes extratextuais 

apresentados aqui atuam como comentários que falam diretamente sobre o ambiente em 

                                                           
100 A greve dos caminhoneiros de 2018 foi um movimento nacional inflamado após os aumentos nos preços 

da gasolina e do óleo diesel. A paralisação foi deflagrada em 21 de maio e teve duração de 10 dias, período 

no qual a categoria reivindicava a redução de impostos sobre os combustíveis e outras questões trabalhistas 

específicas da classe. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44302137. Acesso em 30 

de junho de 2019.  

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-44302137
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que esses fãs de séries vivem e que podem (ou não) ter posicionamentos compartilhados 

por outras pessoas dentro dos fandoms. Seja na Copa do Mundo de futebol masculino, 

nas eleições presidenciais brasileiras ou na greve dos caminhoneiros, a utilização de 

elementos da cultura pop para se discutir esses grandes eventos é uma importante 

ferramenta para tratar de assuntos que impactam diretamente na vida desses fãs, uma vez 

que esses indivíduos possuem uma vida para além da experiência do fandom.  

 

3.5 – Comentando a indústria televisiva a partir dos memes 

 

Para além do desenvolvimento de memes que falam sobre a narrativa e os que 

falam sobre o contexto em que esses fãs estão inseridos, um terceiro tipo de material me 

chamou a atenção: o desenvolvimento de memes que dialogam diretamente com 

características da indústria de ficção seriada. Essas peças se debruçam sobre os 

profissionais que fazem parte dessas produções, a rotina de produção e consumo desse 

contexto midiático e até mesmo sobre outras narrativas seriadas. Se para Silva (2014) um 

dos vértices do consumo de séries na atualidade encontra-se nas práticas dos fandoms, 

são com esses memes que percebemos como esses sujeitos se inserem nesse cenário. 

Tanto em Grey’s Anatomy quanto em Game of Thrones, a noção de autoria é muito 

presente nas comunidades. Se no drama médico o reconhecimento sobre o criador fica 

para Shonda Rhimes, no fandom da produção medieval quem é celebrado é George R.R. 

Martin, autor da saga de livros no qual a série foi baseada. Na Game of Thrones Brasil 

L&S, a leitura que os fãs têm do escritor ajuda a pintar a própria forma como eles leem a 

história. Na imagem abaixo (Figura 3.26), a graça da piada se encontra no fato de que 

Martin está dizendo para Samwell Tarly (John Bradley-West) que ele “é o próximo” a 

morrer101.  

 

Figura 3.26 

                                                           
101 O meme faz parte de um formato conhecido como zooming: um tipo de construção imagético formado 

por diversos frames de uma mesma cena, cada um deles ampliando progressivamente até uma área 

específica e, assim, revelando algo “escondido” na imagem. 
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Fonte: Game of Thrones Brasil L&S. 

 

Um caso semelhante aconteceu na Grey’s MiiL GrAu. Em março de 2018, foi 

divulgada a notícia de que as atrizes Sarah Drew e Jessica Capshaw, que interpretavam, 

respectivamente, as médicas April Kepner e Arizona Robbins, sairiam de Grey’s Antomy 

no final da temporada. Dentro da comunidade, os boatos eram de que elas haviam sido 

demitidas devido à corte de gastos no orçamento da série. Com isso, montagens como a 

Figura 3.27 emergiram, mostrando a indignação do grupo com a despedida da 

personagem. Em ambos os casos, os memes ressaltam que os sujeitos estão cientes de 

processos de estruturação da narrativa e de como funcionam, pelo menos em parte, as 

dinâmicas da indústria de ficção seriada televisiva. 

 

Figura 3.27 
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Fonte: Grey’s MiiL GrAu. 

 

Embora o criador de Chilling Adventures of Sabrina não seja tão mencionado 

dentro do fandom quanto nas duas outras comunidades, há uma relação próxima dos fãs 

com o serviço de streaming que a produz. Como mencionado anteriormente, a Netflix já 

é conhecida por ter uma política de comunicação em suas redes sociais bastante 

influenciada pela linguagem dos memes. Com isso, publicações feitas nas páginas da 

plataforma costumam ser replicadas na O mundo sombrio de Sabrina Brasil. 

 

 

Figura 3.28 
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Fonte: O mundo sombrio de Sabrina Brasil. 

 

Figura 3.29 

 

Fonte: O mundo sombrio de Sabrina Brasil. 

 

Dentro das comunidades, os memes também são utilizados como ferramentas na 

competição por legitimidade. Essas disputas aparecem desde formas mais incisivas, como 
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no compartilhamento de publicações feitas com intuito de "eleger" a melhor série, quanto 

de maneiras mais sutis. Na Figura 3.30, há uma clara hierarquização dos títulos 

apresentados, ainda que sejam considerados pelos fãs como "boas" produções. Em outros 

casos, aparecem também na forma de piadas. A Figura 3.31, também circulada na Game 

of Thrones Brasil L&S, encena uma discussão entre um fã da série Supernatural (CW, 

2005 - presente) e outro de Game of Thrones. 

 

Figura 3.30 

 

Fonte: Game of Thrones Brasil L&S. 

  

Figura 3.31 
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Fonte: Game of Thrones Brasil L&S. 

 

 Mais do que as disputas, o que se destaca na análise dos fandoms são os objetos 

midiáticos mencionados. Se por um lado consideramos fãs de séries como sujeitos que se 

engajam com uma variada gama de narrativas seriadas (CASTELLANO et al, 2018), as 

referências intertextuais acionadas nos memes coletados mostram que, na verdade, os 

membros das três comunidades consomem produtos bastante variados entre si. Isso se 

enquadra com o descrito por Jenkins (1992; 2006), de que os fãs costumam se interessar 

por produções de gêneros semelhantes. Entretanto, o que foi observado é que esses títulos, 

em geral, costumam ficar restritos ao universo da indústria de ficção seriada. 

Por exemplo, em O mundo sombrio de Sabrina Brasil, três séries costumam ser 

constantemente acionadas. Duas delas, Sabrina: The Teenage Witch e Riverdale, estão 

ali por motivos óbvios: Chilling Adventures of Sabrina é uma versão reimaginada da 

primeira narrativa e que foi pensada inicialmente para ser um spin-off da segunda. A 

terceira, entretanto, é o drama policial Lucifer (Fox, 2015 – 2018; Netflix, 2019 – 

presente). A produção havia sido cancelada pela Fox após 3 temporadas, mas foi 

resgatada pela Netflix em 2019. Ambas as narrativas se conectam através do personagem: 

Lúcifer é protagonista da série homônima102, enquanto em C.A.O.S ele é o Senhor das 

Trevas, vilão da narrativa. 

 

Figura 3.32 

                                                           
102 Na série, Lúcifer Morningstar desiste de seu trono como rei do inferno devido ao tédio e passa a ajudar 

a polícia de Los Angeles a desvendar crimes. 
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Fonte: O mundo sombrio de Sabrina Brasil. 

 

Já na Game of Thrones Brasil L&S, as referências intertextuais costumam ser 

vinculadas a séries voltadas para o público masculino. Para além das produções que já 

apareceram anteriormente, como Supernatural e The Walking Dead, aparecem também 

as narrativas protagonizadas por “homens difíceis” (MARTIN, 2014), como Breaking 

Bad e Mad Men. Outra série bastante citada no grupo durante a pesquisa foi a ficção 

científica Westworld (HBO, 2017 - presente). Acreditamos que a presença de memes 

sobre a produção resida no fato de que, embora tenha uma mulher como protagonista, a 

série dialoga totalmente com códigos de masculinidade presentes na televisão americana.  

Na Figura 3.32, temos a encenação de uma conversa entre Jaqen H'ghar (Tom 

Wlaschiha), de Game of Thrones, com Robert Ford, personagem interpretado por 

Anthony Hopkins em Westworld. A piada reside em um trocadilho feito com a saudação 

“Valar Dohaeris”103, utilizada na série medieval, e Dolores, protagonista da ficção 

científica. Esse tipo de meme, que simula diálogos entre personagens de diferentes 

produções, encontram dentro dessas comunidades um lugar fértil para se proliferarem. 

Ainda falando sobre o fandom de Game of Thrones, temos na Figura 3.33 as impressões 

de Rochelle Rock, mãe do protagonista da sitcom Everybody Hates Chris (CW, 2005 – 

2009) sobre a personagem Melisandre, da série da HBO. Conhecida no Brasil como Todo 

                                                           
103 A narrativa de Game of Thrones conta com inúmeras línguas fictícias faladas por diferentes povos do 

universo ficcional. Em uma delas, o alto valiriano, há a saudação “Valar Morghulis”, que é respondida por 

“Valar Dohaeris”. Respectivamente, as expressões podem ser traduzidas por “Todos os homens deve 

morrer” e “todos os homens devem servir”. 
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Mundo Odeia o Chris, a produção era exibida diariamente na Rede Record, emissora de 

TV aberta brasileira. 

 

Figura 3.33 

 

Fonte: Game of Thrones Brasil L&S. 

 

Figura 3.34 

 

Fonte: Game of Thrones Brasil L&S. 

 

O mesmo acontece na Grey’s MiiL GrAu. Assim como os memes de Chilling 

Adventures of Sabrina costumam girar em torno de satanismo e bruxaria, as publicações 

desse grupo focam em piadas sobre morte e tragédias, temas recorrentes na série. Um 

deles traça conexões com Pretty Little Liars (Freeform, 2010 – 2017), série de suspense 

voltada para o público adolescente. O meme da Figura 3.34 é retirado de uma imagem 
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promocional da produção, que anunciava um caixão sendo levado pelas protagonistas da 

narrativa. Esse meme nasceu, inclusive, bem antes de circular na Grey’s MiiL GrAu. 

Após a campanha de Pretty Little Liars ser divulgada, montagens começaram a ser 

produzidas e compartilhadas nas redes e, em seguida, um padrão imagético foi 

desenvolvido a partir da imagem original. A estrutura é a mesma encontrada nos memes 

da Copa, comentadas na sessão anterior. Aqui, os personagens de Grey’s Anatomy ainda 

vivos são justapostos no rosto das protagonistas de Pretty Little Liars, enquanto os que já 

morreram estão sendo “levados” no caixão. 

 

Figura 3.35 

 

Fonte: Grey’s MiiL GrAu. 

 

Por mais que as referências intertextuais das comunidades analisadas não se 

sobreponham, é interessante notar que a estrutura dos memes, na forma e no conteúdo, 

são muito semelhantes. A partir de poucos casos que foram aqui apresentados, é possível 

ter uma noção da lógica por detrás das produções de fãs presentes nesses fandoms. Memes 

sobre criadores, atores e plataformas, chamando outros fãs para votações ou apenas 

fazendo uma sátira com a narrativa e seus personagens, todos eles demonstram uma 

percepção dos fãs de séries sobre a cultura que estão inseridos. Dessa forma, olhar para 

esses memes nos faz perceber os fandoms não como comunidades isoladas, mas, sim, 

como parte integrante de um esquema formado por uma infinidade de outros objetos 

midiáticos, que se intercruzam a partir das complexas relações estabelecidas por seus 

membros.  
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Considerações finais 

 

 O cenário televisivo mudou drasticamente nos últimos vinte anos. Contudo, a 

televisão é um meio que está em transição desde que foi criada. Apesar das inúmeras 

manchetes que ciclicamente agouram sua morte (WOLFF, 2015), o que vemos na verdade 

é que as lógicas de produção, circulação e consumo ligados à televisão têm se moldado 

de acordo com a emergência de novas tecnologias. Em contrapartida, diversos modelos 

de produção criados para internet bebem diretamente de códigos já estabelecidos na 

televisão, como o modelo de canais no Youtube ou a própria existência de portais de 

streaming audiovisuais. 

Essas mudanças também podem ser vistas de forma clara na indústria de ficção 

seriada televisiva dos Estados Unidos. Com o início de sua nova fase áurea a partir do 

final dos anos 1990 (MARTIN, 2014), as séries de televisão têm cada vez mais ganhado 

legitimidade no campo da cultura. Porém, não são todas as produções que se inserem 

nesse panteão: se antes a rede de TV aberta era o berço das narrativas seriadas 

consideradas de qualidade, agora esse título fica a cargo das emissoras de TV paga 

(THOMPSON, 1997; MARTIN, 2014; MAIO, 2009); que vêm, nos últimos anos, 

ganhando um concorrente de peso nas plataformas de streaming (CASTELLANO; 

MEIMARIDIS, 2016). Assim, séries como Grey’s Anatomy, Game of Thrones e Chilling 

Adventures of Sabrina ocupam lugares distintos no panorama da televisão americana 

contemporânea. 

Olhando para os espectadores, pontuamos que esse período é marcado pelo 

interesse em um público engajado com a narrativa e atento aos seus detalhes (MITTEL, 

2012). Agrupados em comunidades de fãs, esse público encontrou no meio digital um 

espaço para interagirem entre si, trocarem informações e debaterem o andamento de seus 

programas preferidos. Em um momento em que há inúmeros produtores e plataformas 

para se consumir ficção seriada, os sites de redes sociais atuam como ferramenta para 

conectar esses indivíduos (BAYM, 2007; 2010). 

Embora estejamos falando de um processo industrial, tecnológico e cultural 

proveniente dos Estados Unidos, seus efeitos também são sentidos no Brasil. Chamados 

negativamente de enlatados, esses programas serviam para "tapar buracos" na grade das 

emissoras da rede aberta. Atualmente, eles são objetos centrais da programação dos canais 

de TV paga e dos catálogos dos serviços de streaming existentes no país, tanto de 
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estrangeiros como a Netflix, quanto de nacionais como a Globoplay104. Isso é decorrência 

direta do surgimento de pessoas que passaram a se atrair não apenas por uma única série, 

mas sim se tornaram fãs de todo um contexto midiático ligado a séries americanas 

(CASTELLANO et al, 2018). 

Portanto, para falarmos de uma cultura das séries, tal qual proposta por Silva 

(2014), devemos levar em consideração quais são as especificidades locais que interferem 

no consumo desses produtos no Brasil. Historicamente, a pirataria exerceu um papel 

fundamental para a espectatorialidade brasileira, uma vez que novos programas 

demoravam semanas para serem exibidos na rede de televisão brasileira (MEIMARIDIS; 

OLIVEIRA, 2018). Em paralelo, as comunidades online também serviram como um 

ponto de encontro para divulgar os mais variados espaços na internet dedicados a abarcar 

diferentes etapas do consumo de ficção seriada no Brasil, como sites de compartilhamento 

dos episódios, elaboração de legendas e disponibilização de resenhas (MOREIRA DE 

SÁ, 2014; SILVA, 2014). 

No cenário atual, as comunidades de fãs encontraram em sites de redes sociais 

como o Facebook um espaço para se organizarem, muitas vezes complementado com 

perfis em outras plataformas (BAYM, 2007; 2010). Falando especialmente dos fandoms 

televisivos, eles configuram-se como locais no qual o fã pode ampliar a experiência do 

consumo: cada novo episódio lançado é seguido por uma avalanche de publicações 

discutindo a trama, teorizando sobre seus personagens e se preparando para o que irá 

acontecer em seguida. Aliado a isso, esses grupos também servem como espaço para 

circulação de diferentes materiais criados pelos próprios fãs e que dialogam diretamente 

com o produto midiático de que gostam, como fanfics, fanarts e até mesmo memes.  

 Tratando memes como um conjunto de ideias materializadas em artefatos culturais 

ou hábitos comportamentais que se convertem em fenômenos socialmente 

compartilhados, conseguimos enxergá-los como uma ferramenta de criação de 

identidades coletivas e de difusão de visões sobre mundo (SHIFMAN, 2014; CHAGAS, 

2016). Transpondo para o contexto dos fandoms, observamos que esses materiais podem 

ser caracterizados como produção de fãs, tal qual descrito por Fiske (1989; 1992), Jenkins 

(1992; 2006) e Sandvoss (2013). Muito mais do que apenas uma resposta da recepção, os 

                                                           
104 Em 2019, a Rede Globo lançou sua nova campanha para seu serviço de streaming, a Globoplay, dando 

destaque para as narrativas seriadas americanas. Para além de suas produções originais, também fazem 

parte da campanha as séries The Good Doctor (ABC, 201x - presente) e The Handmaid’s Tale (Hulu, 2017 

- presente).  
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memes são peças recorrentes no processo de circulação das séries de televisão americanas 

no Brasil. Através do humor e da intertextualidade, esses memes conectam diferentes 

produtos midiáticos nos quais os fãs se inserem, criando uma verdadeira teia de 

referências que evidenciam os hábitos de consumo desses indivíduos. 

 Neste trabalho, procuramos nos debruçar sobre as práticas de criação e circulação 

de memes em comunidades de fãs de diferentes ficções seriadas. Desde o início, 

defendemos intencionalmente uma abordagem multidisciplinar para a pesquisa, de forma 

que tentamos buscar um equilíbrio entre temas voltados para os estudos de fãs, de ficção 

seriada televisiva e dos memes. Como mote central, nos perguntamos como os processos 

de desenvolvimento dessas peças impactam na circulação, na fruição e na circulação de 

séries no Brasil. Através dos grupos Grey’s MiiL GrAu, Game of Thrones Brasil L&S e 

O mundo sombrio de Sabrina Brasil, inferimos que os memes são desenvolvidos na 

comunidade na forma de comentário, atuando tanto em resposta à narrativa das produções 

como também ao contexto cultural no qual os fãs brasileiros se inserem. Além disso, 

também pudemos observar que uma gama de memes fazia menção a outros títulos, 

jargões ou personalidades da indústria de ficção seriada dos Estados Unidos, o que indica 

um entendimento dos fãs de séries brasileiros sobre aspectos centrais do contexto 

televisivo americano. 

 Devido às limitações de tempo e trabalho que envolvem uma dissertação de 

mestrado, sabemos que ainda há outras questões a serem debatidas a partir da análise aqui 

feita. Como memes de séries impactam na circulação de spoilers dentro das 

comunidades? E no caso de ficções seriadas produzidas por plataformas de streaming? 

Como questões de gênero são retratadas nesses grupos e como elas se relacionam com as 

diferentes narrativas seriadas? E de que maneira a existência de um grupo de fãs de um 

produto midiático americano se insere no contexto televisivo brasileiro? Por fim, acredito 

que entender a criação e circulação de memes em fandoms é um caminho produtivo para 

se entender os complexos intercruzamentos entre a cultura pop, em especial a 

caracterizada como global, e o contexto cultural local. 

 

  



115 

 

Referências bibliográficas 

 

ALMEIDA, Melissa Ribeiro.  O COMPORTAMENTO MULTITELA NA TV SOCIAL: 

um estudo das práticas midiáticas em torno de The Voice Brasil e MasterChef Brasil. 

Tese de doutorado. Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade 

Federal Fluminense, 2018. 

 

ALMEIDA, Melissa Ribeiro. Produção e circulação de memes na TV social. In: II 

Congresso TeleVisões. Anais do II Congresso TeleVisões. Niterói (RJ): UFF, 2019.  

 

AMARAL, Adriana; VIEIRA SOUZA, Rosana; MONTEIRO, Camila. “De westeros no 

#vemprarua à shippagem do beijo gay na TV brasileira”. Ativismo de fãs: conceitos, 

resistências e práticas na cultura digital. Galáxia, n. 29, 2015. 

 

ANDREJEVIC, Mark. Watching television without pity: The productivity of online fans. 

Television & New Media, v. 9, n. 1, p. 24-46, 2008.  

 

ANG, Ien. Watching Dallas: Soap opera and the melodramatic imagination. 

Routledge, 1991. 

 

ARANTES, Silvana. "Amor à Vida", nova novela da Globo, terá ritmo de série e 

personagens gays. Folha de S. Paulo, São Paulo, 19 de maio de 2013. Ilustrada. 

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/05/1280307-amor-a-vida-

nova-novela-da-globo-tera-ritmo-de-serie-e-personagens-gays.shtml. Acesso: 24 de 

maio de 2019. 

 

ARAÚJO, Marisa de Lemos; INOCÊNCIO, Luana. Animais fofinhos, Inês Brasil e 

Resposta do Público Frente a Novas Narrativas Publicitárias.Trabalho apresentado no GP 

Publicidade e Propaganda do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 

2016. 

 

BARROS, Carla. Da produção ao consumo: diversidade cultural nos usos coletivos de 

tecnologia entre grupos populares. Comunicação Mídia e Consumo, v. 12, n. 35, p. 129-

148, 2015. 

 

BAYM, Nancy K. The new shape of online community: The example of Swedish 

independent music fandom. First Monday, v. 12, n. 8, 2007. 

 

BAYM, Nancy K. Personal Connections in the Digital Age. Malden: Polity Press, 2010. 

 

BLACKMORE, Susan. The memes’ eye view. In: ROBERT, Aunger. Darwinizing 

culture: The status of memetics as a science, p. 25-42, 2000a. 

 

BLACKMORE, Susan. The meme machine. Oxford Paperbacks, 2000b. 

 

BOURDIEU, Pierre. A distinção. Crítica social do julgamento. São Paulo: Edusp, 

2007.  

 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/05/1280307-amor-a-vida-nova-novela-da-globo-tera-ritmo-de-serie-e-personagens-gays.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/05/1280307-amor-a-vida-nova-novela-da-globo-tera-ritmo-de-serie-e-personagens-gays.shtml


116 

 

BRAGA, José Luiz. Circuitos versus campos sociais. Mediação & Midiatização. 

Salvador: EDUFBA, p. 31-52, 2012. 

 

BREMBILLA, Paola; TRALLI, Lucia. “WITH 22 EPISODES A YEAR” Searching for 

Quality in US Network Television: the Cases of The Good Wife,Brooklyn Nine-Nine and 

Jane the Virgin. Comunicazioni sociali, n. 2, p. 141-151, 2015. 

 

CAMPANELLA, Bruno. Os olhos do grande irmão: uma etnografia dos fãs do Big 

Brother Brasil. Editora Sulina, 2012. 

 

CASCAJOSA-VIRINO, Concepción Carmen. El ascenso de los showrunners: creación y 

prestigio crítico en la televisión contemporánea. Index. comunicación: Revista científica 

en el ámbito de la Comunicación Aplicada, v. 6, n. 2, p. 23-40, 2016. 

 

CASTELLANO, Mayka. Reciclando o “lixo cultural”: uma análise sobre o consumo trash 

entre os jovens. Rio de Janeiro, 2009. Dissertação (Mestrado em Comunicação e 

Cultura) – Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2009. 

 

CASTELLANO, Mayka; MEIMARIDIS, Melina. Netflix, discursos de distinção e os 

novos modelos de produção televisiva. Contemporanea-Revista de Comunicação e 

Cultura, v. 14, n. 2, p. 193-209, 2016. 

 

CASTELLANO, Mayka; MEIMARIDIS, Melina. A ascensão do showrunner: autoria e 

legitimidade na era da Peak TV. In: CASTELLANO, Mayka; HOLZBACH, Ariane. 

(Org.). TeleVisões: Reflexões para além da TV. 1ed.Rio de Janeiro: E-papers, p. 45-, 

2018. 

 

CASTELLANO, Mayka; MEIMARIDIS, Melina. TV americana e nostalgia: os desafios 

na recuperação de séries do passado. In: Lúcia Santa Cruz; Talitha Ferraz. (Org.). 

Nostalgias e mídia: no caleidoscópio do tempo. 1ed.Rio de Janeiro: E-Papers, p. 134-, 

2018b. 

 

CASTELLANO, Mayka; MEIMARIDIS, Melina; DOS SANTOS JR, Marcelo Alves. 

Game of Spoilers: Adapted Works and Fan Consumption Disputes in Brazil. Intensities: 

Journal of Cult Media, v. 9, p. 74-86, 2017. 

 

CASTELLANO, Mayka; PINHO, João Pedro; NORONHA, Iara. “Netflix, eu te amo!”: 

o capital emocional no relacionamento entre a empresa de streaming e os consumidores-

fãs. Fronteiras-estudos midiáticos, v. 20, n. 3, p. 404-417, 2018. 

  

CASTELLS, Manuel. Communication Power. New York: Oxford University Press, 

2009.  

 

CHAGAS, Viktor. Não tenho nada a ver com isso”: cultura política, humor e 

intertextualidade nos memes das Eleições 2014. Internet e Eleições no Brasil. Curitiba: 

CPOP, 2016. 

 



117 

 

CHAGAS, Viktor. Entre criadores e criaturas: uma investigação sobre a relação dos 

memes de internet com o direito autoral. Fronteiras-estudos midiáticos, v. 20, n. 3, p. 

366-377, 2018. 

 

COPPA, Francesca. Fan Fiction and fan communities in the Age of the internet. 

Carolina do Norte: McFarland & Company, Inc. Publishers, 2006. 

 

CRUZAL, Camilla Almeida da Silva. Tradição e Inovação: uma análise da popularidade 

das fanfictions de Harry Potter. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2013. 

 

CURI, Pedro Peixoto.  Fan films: da produção caseira a um cinema especializado. 

Dissertação de mestrado. Programa de Pós-graduação em Comunicação da 

Universidade Federal Fluminense, 2010.  

 

CURI, Pedro Peixoto. À margem da convergência: hábitos de consumo de fãs 

brasileiros de séries de TV estadunidenses. Tese (Doutorado em Comunicação) – 

Universidade Federal Fluminense, 2015. 

 

DASGUPTA, Rohit K. Game of Thrones in India: Of Piracy, Queer Intimacies and 

Viral Memes. Intellect Ltd, 2017. 

 

DAVISON, Patrick. The language of internet memes. The social media reader, p. 120-

134, 2012.  

 

DAVISON, Patrick. Because of the pixels: On the history, form, and influence of MS 

Paint. Journal of visual culture, v. 13, n. 3, p. 275-297, 2014. 

 

DAWKINS, Richard. The selfish gene. Oxford: OUP, 1976.  

 

DOVER, Caroline. Everyday talk: Investigating media consumption and identity amongst 

school children. Particip@ tions, v. 4, n. 1, 2007. 

 

DU GAY, Paul; HALL, Stuart; JANES, Linda; MACKAY, Hugh; NEGUS, Keith. Doing 

cultural studies: The story of the Sony Walkman. Londres: Open University/Sage, 1997. 

 

ESQUENAZI, Jean-Pierre. As séries televisivas. Lisboa: Texto & Grafia, 2011. 

 

EVERETT, A. Golden Age of Television Drama. In: NEWCOMB, H. (Ed.). 

Encyclopedia of television. Routledge, p. 1.001-1.004. 2014 

 

FEUER, Jane. “HBO and the concept of quality TV”. In. MCCABE; AKASS (Ed.) 

Quality TV: Contemporary American Television and Beyond. Londres: I.B. Taurus, 

2008. 

 

FINGER, Cristiane; SOUZA, Fábio Canatta de. Uma nova forma de ver TV no sofá ou 

em qualquer lugar. Revista FAMECOS: mídia, cultura e tecnologia, v. 19, n. 2, 2012. 

 



118 

 

FISH, Stanley Eugene. Is there a text in this class?: The authority of interpretive 

communities. Harvard University Press, 1980. 

 

FISKE, John. Understanding Popular Culture. Boston: Unwin Hyman, 1989. 

 

FISKE, John. The Cultural Economy of Fandom. In: The Adoring Audience: Fan 

Culture and Popular Media, edited by Lisa A. Lewis. 30-49. New York: Routledge, 

1992. 

 

FUCHS, Christian. Social media: A critical introduction. Sage, 2014. 

 

GAL, Noam; SHIFMAN, Limor; KAMPF, Zohar. “It Gets Better”: Internet memes and 

the construction of collective identity. New Media & Society, v. 18, n. 8, p. 1698-1714, 

2016. 

 

GENETTE, Gérard. Palimpsestos: a literatura de segunda mão.(Trad) Luciene Guimarães 

e Maria Antonia Ramos Coutinho. Cadernos do Departamento de Letras Vernáculas. 

Belo Horizonte: Faculdade de Letras/UFMG, 2006. 

 

GIGLIETTO, Fabio; SELVA, Donatella. Second screen and participation: A content 

analysis on a full season dataset of tweets. Journal of Communication, v. 64, n. 2, p. 

260-277, 2014. 

 

HADAS, Leora. Resisting the romance:‘Shipping’and the discourse of genre uniqueness 

in Doctor Who fandom. European Journal of Cultural Studies, v. 16, n. 3, p. 329-343, 

2013.  

 

HALL, Stuart. Codificação/decodificação. In: Da diáspora: identidades e mediações 

culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, p. 387-404, 2003. 

  

HELLEKSON, Karen; BUSSE, Kristina (Ed.). Fan fiction and fan communities in the 

age of the Internet: new essays. McFarland, 2006. 

 

HILMES, Michele. Only connect: A cultural history of broadcasting in the United States. 

Cengage Learning, 2013. 

 

HULL, David. Taking memetics seriously: Memetics will be what we make it. In: 

ROBERT, Aunger. Darwinizing culture: The status of memetics as a science, p. 43-67, 

2000. 

 

JARAMILLO, Deborah L. AMC: Stumbling toward a new television canon. Television 

& New Media, v. 14, n. 2, p. 167-183, 2013. 

 

JENKINS, Henry. Textual Poachers: Television Fans and Participatory Culture. New 

York: Routledge, 1992.  

 

JENKINS, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: 

New York University, 2006. 

 



119 

 

JENKINS, Henry; LI, Xiaochang; KRAUSKOPF, Ana Domb; GREEN, Joshua. If it 

doesn’t spread, it’s dead: Creating value in a spreadable marketplace. Convergence 

Culture Consortium, 2008. 

 

JENNER, Mareike. Netflix and the Re-invention of Television. Springer, 2018. 

 

JENSON, Joli. Fandom as pathology: the consequences of characterization. In: The 

Adoring Audience: Fan Culture and Popular Media, edited by Lisa A. Lewis. 30-49. 

New York: Routledge, 1992. 

 

KELSO, Tony. And now no word from our sponsor: How HBO puts the risk back into 

television. In. LEVERETTE, Marc; OTT, Brian L.; BUCKLEY, Cara Louise (Ed.). It's 

not TV: watching HBO in the post-television era. New York: Routledge, p. 46-64, 2008. 

 

KNOBEL, Michele; LANKSHEAR, Colin. Online memes, affinities, and cultural 

production. In: A new literacies sampler. Nova Iorque: Peter Lang, 2007. 

 

LAMERICHS, Nicolle; NGUYEN, Dennis; MELGUIZO, Mari Carmen Puerta; 

RADOJEVIC, Radmila. Elite male bodies: The circulation of alt-Right memes and the 

framing of politicians on Social Media. Participations Journal of Audience & 

Reception Studies, v 15, n.1, p. 180-206, 2018. 

 

LEVERETTE, Marc; OTT, Brian L.; BUCKLEY, Cara Louise (Ed.). It's not TV: 

watching HBO in the post-television era.New York: Routledge, p. 46-64, 2008. 

 

LELO, Thales Vilela; GROHMANN, Rafael. A diversidade do conceito de circulação 

nos estudos em Comunicação. Educação, Cultura e Comunicação, v. 5, n. 9, 2014. 

 

LITERAT, Ioana; BERG, Sarah van der. Buy memes low, sell memes high: vernacular 

criticism and collective negotiations of value on Reddit’s Meme Economy. Information, 

Communication & Society, v. 22, n. 2, p. 232-249, 2019. 

 

LOTZ, Amanda D. The television will be revolutionized. NYU Press, 2014.  

 

LOTZ, Amanda D. Portals: A Treatise on Internet-Distributed Television. Ann Arbor, 

MI: Michigan Publishing, University of Michigan Library. DOI: http://dx. doi. 

org/10.3998/mpub, v. 9699689, 2017. 

 

MAIO, Barbara; THOMPSON, Robert.La terza golden age della televisione. Cantalupo 

in Sabina, Rieti: Edizioni Sabinae, 2009. 

 

MARINELLI, Alberto; ANDÒ, Romana. From Linearity to Circulation. How TV Flow 

Is Changing in Networked Media Space. TECNOSCIENZA: Italian Journal of Science 

& Technology Studies, v. 7, n. 2, p. 105-129, 2016. 

 

MARTIN, Brett. Homens difíceis: os bastidores do processo criativo de Breaking Bad, 

Família Soprano, Mad Men e outras séries revolucionárias. São Paulo: Aleph, 2014.  

 



120 

 

MARTINO, Luís Mauro Sá; GROHMANN, Rafael. A longa duração dos memes no 

ambiente digital: um estudo a partir de quatro geradores de imagens online. Fronteiras-

estudos midiáticos, v. 19, n. 1, p. 94-101, 2016. 

 

MEIMARIDIS, Melina.  Dissecando a estrutura narrativa dos seriados médicos 

americanos. Dissertação de mestrado. Programa de Pós-graduação em Comunicação 

da Universidade Federal Fluminense, 2017.  

 

MEIMARIDIS, Melina; DOS SANTOS JUNIOR, Marcelo Alves; OLIVEIRA, Thaiane 

Moreira. Da frustração ao entusiasmo: uma análise da relação entre fãs e spoilers no 

Twitter. Culturas Midiáticas, v. 8, n. 2, 2015. 

 

MEIMARIDIS, Melina; OLIVEIRA, Thaiane. Vingar e punir: motivações para a prática 

do spoiling. Comunicação, Mídia e Consumo, v. 15, n. 44, 2018. 

 

MILNER, Ryan. The world made meme: discourse and identity in participatory media. 

Lawrence: The University of Kansas, 2012. 

 

MITTELL, Jason. Complexidade narrativa na televisão americana contemporânea. 

MATRIZes, v. 5, n. 2, 2012. 

 

MONTEIRO, Tiago José Lemos. Entre a patologia e a celebração: A questão do fã em 

uma perspectiva histórica. In: Artigo apresentado no XXVIII Congresso Brasileiro de 

Ciências da Comunicação–UERJ. 2005. 

 

NDALIANIS, Angela. Television and the neo-baroque. In HAMMOND, M; MAZDON, 

L (Ed). The Contemporary television series. Edinburgh University Press, p. 83-101, 

2005. 

 

NEWMAN, Michael Z. “Quality TV as Liberal TV.” Western Humanities Review, v. 

70, n. 3, p.70-98, 2016. 

 

PEARSON, Roberta. Fandom in the digital era. Popular Communication, v. 8, n. 1, p. 

84-95, 2010.  

 

PHILLIPS, Whitney. This is why we can't have nice things: Mapping the relationship 

between online trolling and mainstream culture. Mit Press, 2015. 

 

DA CUNHA RECUERO, Raquel. Memes em weblogs: proposta de uma taxonomia. 

Revista FAMECOS: mídia, cultura e tecnologia, n. 32, 2007. 

 

ROSS, Sharon Marie. Beyond the box: Television and the Internet. John Wiley & 

Sons, 2011. 

 

SÁ, Simone; POLIVANOV, Beatriz. Auto-reflexividade, coerência expressiva e 

performance como categorias para análise dos sites de redes sociais. Contemporanea-

Revista de Comunicação e Cultura, v. 10, n. 3, p. 574-596, 2012. 

 



121 

 

SANDVOSS, Cornel. Quando estrutura e agência se encontram: os fãs e o poder. C-

Legenda-Revista do Programa de Pós-graduação em Cinema e Audiovisual, n. 28, 

p. 08-41, 2013. 

 

SILVA, Marcel V. B. Cultura das séries: forma, contexto e consumo de ficção seriada na 

contemporaneidade. Galaxia, n. 27, 2014. 

 

SHIFMAN, Limor. Memes in digital culture. Cambridge: MIT Press, 2014. 

 

STEIN, Louisa; BUSSE, Kristina. Limit play: Fan authorship between source text, 

intertext, and context. Popular Communication, v. 7, n. 4, p. 192-207, 2009. 

 

THORNTON, Sarah.  Club Cultures: music, media and subcultural capital. Oxford: 

Polity, 1996.  

 

THOMPSON, Robert J. Television's Second Golden Age: From Hill Street Blues to ER: 

Hill Street Blues, Thirtysomething, St. Elsewhere, China Beach, Cagney & Lacey, Twin 

Peaks, Moonlighting, Northern Exposure, LA Law, Picket Fences, with Brief Reflections 

on Homicide, NYPD Blue & Chicago Hope, and Other Quality Dramas. Syracuse 

University Press, 1997. 

 

VERONEZ, Cris.Inspirada em histórias medievais, 'Belaventura' estreia hoje na Record. 

Folha de S. Paulo, São Paulo, 25 de maio de 2017. Ilustrada.Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/07/1904105-inspirado-em-historias-

medievais-belaventura-estreia-hoje-na-record.shtml. Acesso em 02 de junho de 2019. 

 

XUE, Jing Samantha. Drama in the TV industry: a study of new entrants, new services, 

and new consolidations. 2014. 

 

WEISS, D. B.. The Red Wedding. In TAYLOR, C. A. Inside HBO’s Game of Thrones: 

Seasons 3 & 4. Chronicle Books, 2014. 

 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/07/1904105-inspirado-em-historias-medievais-belaventura-estreia-hoje-na-record.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/07/1904105-inspirado-em-historias-medievais-belaventura-estreia-hoje-na-record.shtml

