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Sobre gênero, prestígio e premiação: legitimidade masculina no debate sobre 

qualidade televisiva 

Resumo: Essa pesquisa tem como objetivo analisar as relações entre a masculinidade e 

os discursos sobre qualidade televisiva. De início, apresento uma exposição sobre as 

reconfigurações históricas nos discursos que elaboraram a noção de qualidade a respeito 

do meio televisivo, a partir da comparação entre a televisão e outros meios artísticos 

considerados mais ―legítimos‖, da oposição entre público de massa e exclusivo e de 

hierarquias entre diferentes produções. Então, tomando como referência as séries 

vencedoras da categoria ―Melhor Série Dramática‖ do Emmy Awards entre 2010 e 

2019, analiso as relações de gênero no desenvolvimento dessas séries. A análise é 

organizada em duas partes: primeiramente observo questões da indústria televisiva, com 

foco nas equipes criadoras; canais nas quais foram exibidas; investimento e audiência. 

Na segunda, observo principalmente as representações de gênero e estratégias 

narrativas. Entre os resultados, foi observado que são estabelecidas relações entre 

prestígio e masculinidade através de determinados fatores utilizados para distinguir as 

produções televisivas entre si. Ficou evidente a preeminência de homens, 

principalmente em cargos mais altos, das equipes por trás do desenvolvimento das 

séries analisadas. E foi possível notar uma diferença na representação de gênero entre as 

séries premiadas na primeira metade da década em comparação as que foram premiadas 

na segunda metade. 

Palavras-chave: TV de qualidade; masculinidades; gênero; discurso; representação. 

  



 

 

On gender, prestige and awards: male legitimacy in the debate about quality 

television  

Abstract: The present research aims to analyze the relations between masculinity and 

the discourses about television quality. At first, I present an exposition on the historical 

reconfigurations in the discourses that elaborated the notion of quality about the 

television medium, from the comparison between television and other artistic media 

considered more ―legitimate‖, the opposition between mass and exclusive audience and 

hierarchies between different productions. Then, taking as reference the winning series 

in the ―Best Dramatic Series‖ category of the Emmy Awards between 2010 and 2019, I 

analyze the gender relations in the development of these series. The analysis is 

organized in two parts: first I look at the television industry issues, focusing on the 

creative teams; channels on which they were shown; investment and audience. In the 

second, the main focus is on gender representations and narrative strategies. Among the 

results, it was apparent that relationships between prestige and masculinity are 

established through certain factors used to distinguish television productions from each 

other. It was evident the preeminence of men, especially in higher positions, of the 

teams behind the development of the analyzed series. And it was possible to notice a 

difference in the representation of gender between the series awarded in the first half of 

the decade compared to those that were awarded in the second half. 

Keywords: Quality TV; masculinities; gender; narrative; representation. 
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INTRODUÇÃO 

Vivemos em uma sociedade que se desenvolveu historicamente com homens 

nos lugares de poder, determinando regras, condutas e expressões culturais como 

legítimas. Obviamente, essa história foi marcada por inúmeros conflitos, mas ainda 

podemos perceber como as normas e os sentidos de ―normal‖ estão associados aos 

homens brancos e à heterossexualidade. Tudo isso fica ainda mais evidente pela 

presença de homens em cargos políticos, nos quais são maioria em múltiplos países
1
: no 

caso do Brasil, por exemplo, a câmara de deputados (2019-2023) é formada por
2
 85% 

de homens e 15% de mulheres, sendo que 75% é formado por pessoas que se declaram 

brancas; nos Estados Unidos, a câmara de deputados tem apenas 23% de mulheres
3
. 

Além disso, chama a atenção o fato de que a profissão ―empresário‖ consta 

como a primeira entre os eleitos para este mandato, dado que, combinado com a 

presença de homens, mais uma vez salienta as relações de gênero e poder institucional. 

Quando pensamos o contexto audiovisual não é diferente: temos instituições 

legitimadoras de arte que posicionam certas produções hierarquicamente acima de 

outras na forma de consenso, como funciona, por exemplo, o Oscar (The Academy 

Awards); e a questão da premiação traz, mais uma vez, os homens como significativa 

maioria da academia e no controle do julgamento. Uma pesquisa realizada pelo Los 

Angeles Times
4
 em 2012 apontou como a ―academia‖ era formada por 77% de homens e 

94% de brancos, com apenas 14% dos membros tendo menos de cinquenta anos; em um 

segundo levantamento
5
, em 2016, a mudança foi pequena, com homens correspondendo 

a 76% da academia e com 91% de membros brancos. Atualmente, homens representam 

a maioria na detenção de meios de produção, de dinheiro, das técnicas e do capital 

simbólico no meio audiovisual e, a partir de instituições legitimadoras, é perpetuada 

                                                
1  Ver: https://g1.globo.com/politica/noticia/em-ranking-de-190-paises-sobre-presenca-feminina-em-

parlamentos-brasil-ocupa-a-152-posicao.ghtml e https://www.ipu.org/ [Último acesso em 05/08/2019]. 
2 Dados retirados do documento "Novo Congresso Nacional em Números 2019-2023" produzido pelo 
Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Disponível em: 

https://static.poder360.com.br/2018/10/Novo-Congresso-Nacional-em-Numeros-2019-2023.pdf (Último 

acesso em 01/07/2019). 
3  Disponível em: https://www.usnews.com/news/politics/slideshows/116th-congress-by-party-race-

gender-and-religion (Último acesso em 01/07/2019). 
4  Disponível em: https://www.latimes.com/entertainment/la-et-unmasking-oscar-academy-project-

20120219-story.html (Último acesso em 01/07/2019). 
5

 Disponível em: http://graphics.latimes.com/oscars-2016-voters/#more-story (Último acesso em 

01/07/2019). 

https://g1.globo.com/politica/noticia/em-ranking-de-190-paises-sobre-presenca-feminina-em-parlamentos-brasil-ocupa-a-152-posicao.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/em-ranking-de-190-paises-sobre-presenca-feminina-em-parlamentos-brasil-ocupa-a-152-posicao.ghtml
https://www.ipu.org/
https://static.poder360.com.br/2018/10/Novo-Congresso-Nacional-em-Numeros-2019-2023.pdf
https://www.usnews.com/news/politics/slideshows/116th-congress-by-party-race-gender-and-religion
https://www.usnews.com/news/politics/slideshows/116th-congress-by-party-race-gender-and-religion
https://www.latimes.com/entertainment/la-et-unmasking-oscar-academy-project-20120219-story.html
https://www.latimes.com/entertainment/la-et-unmasking-oscar-academy-project-20120219-story.html
http://graphics.latimes.com/oscars-2016-voters/#more-story
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constantemente a ideia de que categorias associadas ao feminino são inferiores 

artisticamente. 

Ariane Holzbach (2016) posiciona as premiações no processo de legitimação 

de produtos culturais, funcionando como uma arena de conflito do que vai ser tomado 

socialmente como ―bom‖ e ―ruim‖. Então, uma forma de tornar ainda mais tangível a 

presença masculina nas séries mais aclamadas e premiadas da televisão estadunidense 

contemporânea é tomar como referência as indicações e vitórias na categoria ―melhor 

série dramática‖ do primetime (produções do horário nobre). De 2010 até 2019, foram 

66 indicações (contando repetidamente aquelas que concorreram em mais de um ano). 

Dentre essas, apenas 16 vezes foram indicadas produções com uma personagem 

protagonista mulher (e, dentre esse número, estão apenas 8 séries
6
, já que duas 

concorreram mais de uma vez). 

Dentre todas as séries indicadas nessa década, apenas duas são assinadas 

exclusivamente por uma mulher
7
; as duas outras séries com criadoras mulheres, 

concebidas colaborativamente, apresentam o nome dessas após o de um homem
8
 na 

maioria dos sites especializados e quando são anunciadas na categoria. No ano de 2017, 

The Handmaid’s Tale (Hulu, 2017-Presente) venceu a categoria de melhor série 

dramática nos Emmy Awards, tornando-se a segunda série da década com uma 

protagonista mulher
9
 a levar o prêmio na categoria, desde a vitória de Homeland em 

2012. Apesar disso, e do fato de a história ser baseada na obra literária de Margaret 

Atwood, foi um homem quem segurou a estatueta por ocupar o cargo de showrunner da 

atração.  

Tendo em vista estas questões, este trabalho busca compreender e contribuir 

para os estudos de gênero e de ficção seriada televisiva ao abordar a questão das 

masculinidades hoje nas séries de televisão. Tomando como objeto principal os dramas 

                                                
6 As oito séries com protagonistas mulheres que já concorreram à categoria de melhor série dramática na 

premiação do Emmy de 2010 até 2019 são: True Blood (HBO, 2008-2014); The Good Wife (CBS, 2009-

2016); Homeland (Showtime, 2011-Presente); Orange is the new Black (Netflix, 2013-Presente); The 

Crown (Netflix, 2016-Presente); Westworld (HBO, 2016-Presente); The Handmaid’s tale (Hulu, 2017-

Presente); Killing Eve (BBC America, 2018-Presente) e Pose (FX, 2018-Presente). 
7 Orange Is The New Black foi criada para a Netflix por Jenji Kohan, adaptação de livro homônimo da 

autora Piper Kerman. Killing Eve foi desenvolvida por Phoebe Waller-Bridge, baseada na série de livros 

Villanelle de Luke Jennings; cada temporada até agora apresentou uma showrunner diferente, a segunda 

foi encabeçada por Emerald Fennell e Suzanne Heathcote está pronta para assumir a função na terceira 

temporada (ainda não lançada). 
8 Westworld foi criada por Lisa Joy e Jonathan Nolan. The Good Wife foi criada por Michelle King e 

Robert King. 
9
 A personagem protagonista de The Handmaid’s Tale é interpretada por Elisabeth Moss. Antes disso, a 

atriz havia tido papel coadjuvante recorrente em outra série vencedora do Emmy: Mad Men. 
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da década consagrados como ―melhor série dramática‖, tenta-se entender, no contexto 

estadunidense, quais as relações entre as identificações com códigos historicamente 

ligados à masculinidade e o prestígio que diferentes obras recebem, mantendo atenção 

para as configurações da indústria televisiva e para as representações de gênero 

presentes nas obras. 

Afinal, não são apenas dessa década as séries que em suas representações 

colocam em questão legitimações de masculinidades, mas, desde o começo do milênio, 

podemos observar diversas séries intituladas ―de prestígio‖, que foram também 

formadoras do discurso da ―TV de qualidade‖, e que partiam de protagonistas homens 

como The West Wing (1999-2006), The Sopranos (1999-2007), Lost (2004-2010) e 24 

(2001-2010). Todas levantam uma série de questões sobre gênero, representação e a 

própria forma como é atribuído status às ficções seriadas televisivas; o que fica notável 

com o exemplo do Emmy Awards, principal premiação da televisão estadunidense. 

Assim, a principal questão desta pesquisa pode ser formulada do seguinte 

modo: quais são as relações estabelecidas entre masculinidade e as diversas formas de 

legitimação das séries televisivas? Logo, tomando como referência as obras vencedoras 

da categoria de melhor drama desde o ano de 2010
10

, investigar quais são os encontros 

entre homens, masculinidades e legitimação desses produtos da TV. O objetivo ao dizer 

que essas séries incorporam uma masculinidade não é delimitá-las ao gosto dos homens; 

as identificações e gostos são muito mais complexos do que as dicotomias discursivas 

usadas no mundo para explicá-las. É tentar entender por que as questões referentes aos 

homens e ao masculino recebem maior atenção e validação por parte das premiações em 

comparação àquelas relacionadas às mulheres e ao feminino. E é dizer que, mesmo que 

a maioria das séries premiadas seja feitas por homens e sobre homens, no mínimo, ainda 

deveríamos ter a chance de observar diferentes expressões e contextos de 

masculinidades. Então, por que constantemente encontramos diversos homens com 

características e questões semelhantes, confeccionando códigos de uma aparentemente 

masculinidade ―preferida
11

‖ (LOTZ, 2014)?  

Imagens e histórias sobre homens brancos heterossexuais têm sido 

igualmente importantes em fomentar as percepções de papéis de gênero, mas 

fizeram seu trabalho priorizando alguns atributos da masculinidade - 

                                                
10 O Emmy Awards nomeou como melhor série dramática Mad Men (AMC, 2007-2015)  nos anos de 

2008, 2009, 2010 e 2011;  Homeland (Showtime, 2011-Presente) no ano de 2012; Breaking Bad (AMC, 

2008-2013) nos anos de 2013 e 2014; Game of Thrones (HBO, 2011-Presente) nos anos de 2015, 2016 e 

2018; e The Handmais Tale (Hulu, 2017-Presente) em 2017. 
11 Lotz (2014) usa o termo ―preferred masculinity‖. 
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apoiando algumas maneiras de ser homem - mais do que outras. Embora os 

papéis dos homens possam não ter sido limitados às escassas oportunidades 

disponíveis para as mulheres durante grande parte da história da televisão, 

características consistentes com uma masculinidade ―preferida‖ têm 

prevalecido - sempre específica à época da produção - que comumente 

podem ser descritas como atributos consistentes com o que se entende 

quando se diz a um homem que ―é um homem‖ 12 (LOTZ, 2014, p. 8). 

Dito isso, esta pesquisa não tem o intuito de entender como são reconfiguradas 

as relações de gênero na narrativa pela audiência, mas, sim, tentar relacionar uma 

observação sobre as tendências nas representações de masculinidades em obras que 

acabam se tornando referências de qualidade pela premiação do Emmy e apurar quais as 

relações entre masculinidades e as noções de qualidade televisiva. 

Como questões preliminares que encaminharam a pesquisa podemos apontar: 

por que os assuntos ligados às identificações masculinas acabam recebendo a alcunha de 

―prestígio‖ mais comumente do que outras produções? Como se constroem as 

características que definirão uma noção aceita de qualidade televisiva? À primeira vista, 

parece que para alcançar a legitimidade consensual de ―série boa‖ são necessários 

alguns determinados requisitos: dinheiro, técnica, envolvimento do público masculino e 

acesso exclusivo em oposição ao consumo ―massivo‖. 

Assim sendo, o interesse deste trabalho é compreender as relações entre a 

noção de ―TV de qualidade‖ e identidades e identificações de gênero; investigando, 

especificamente, quais discursos e estruturas foram desenvolvidos a partir de noções 

masculinas e são hoje lidas como propriedades ―de qualidade‖; compreender quais as 

relações entre masculinidades e premiações audiovisuais que operam na 

institucionalização de determinadas ―qualidades‖; investigar as interlocuções entre 

representações de gênero e a noção de ―TV de qualidade‖. 

Apesar de a fabulação ―TV de qualidade‖ ser fundada em arbitrariedades, ainda 

são muito utilizados tais discursos distintivos com a premissa de valorizar certas 

produções televisivas em detrimento de outras. Essencialmente, a partir de uma 

perspectiva que as contraponha aos meios de comunicação tradicionalmente mais 

valorizados como o cinema e a literatura (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2016). Ao 

relacionar essa prática discursiva e suas implicações em relação a novos modelos de 

                                                
12 No original: ―Images of and stories about straight white men have been just as important in fostering 

perceptions of gender roles, but they have done their work by prioritizing some attributes of 

masculinity—supported some ways of being a man—more than others. Although men‘s roles might not 

have been limited to the narrow opportunities available to women for much of television history, 

characteristics consistent with a preferred masculinity have pervaded—always specific to the era of 

production—that might generally be described as the attributes consistent with what is meant when a 

male is told to ‗be a man.‘‖. 
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produção e distribuição de ficção seriada, focando no serviço da Netflix, as autoras 

pontuam: ―Além de se apropriar da legitimidade do cinema, a Netflix também propaga 

tais discursos distintivos ao se utilizar de outros agentes sociais de validação, 

principalmente críticos e comunidades de fãs‖ (2016, p. 197). Por isso, exatamente, 

toma-se como avaliação da ―qualidade‖ a premiação estadunidense, afinal, qualquer 

critério de definição para uma ―TV de qualidade‖ pode sugerir expectativas do júri, mas 

não servem como método de análise. O Emmy, então, se mostra emblemático, pois 

acaba produzindo uma institucionalização do que será entendido como ―boa televisão‖, 

demarcando um falso consenso de qualidade que vaza dos EUA para o mundo. 

A forma como esses seriados premiados trabalham os elementos narrativos 

evoca uma série de questões para compreensão das masculinidades nos produtos 

midiáticos contemporâneos. As masculinidades - no plural - são configurações (em 

contínua reconfiguração) que se expressam na forma de estar no mundo. Elas nem só 

são sujeitadas pelo mundo, nem independentes das interações; a investigação das 

masculinidades deve ser entendida dentro das relações de gênero, revelando tanto seu 

caráter individual quanto social, o foco deve se concentrar na interlocução entre os dois 

(CONNELL, 2005); existe uma reconfiguração de masculinidades ocorrendo na 

televisão estadunidense nessa década? 

No que concerne às representações, ao assistir ao primeiro episódio da série 

Mad Men
13

, nos deparamos com um protagonista homem branco, publicitário, nos anos 

sessenta, que está com dificuldades em encontrar a propaganda certa para a marca de 

cigarros com a qual trabalha. Em um ambiente profissional regado por assédios, 

disputas de poder e controlado majoritariamente por homens, ouvimos eventualmente 

do personagem que ele não deixará que uma mulher fale com ele de forma desafiadora 

(o que é comum em relação a seus diálogos com outros homens). Apesar de quase falhar 

durante sua reunião e ser atravessado por um jovem profissional que o desafiou, ao final 

do episódio, ele finalmente tem sua grande ideia e se recoloca no lugar de homem a ser 

admirado. 

Em Breaking Bad
14

, o primeiro episódio marca a mudança de comportamento 

de um homem branco, hétero, professor de química de ensino médio, que trabalha meio 

período em um lava-rápido e é humilhado por seu cunhado, policial, em sua própria 

festa de aniversário. Ao descobrir que tem um câncer terminal, ele decide começar a 

                                                
13

 Mad Men foi exibida pelo canal a cabo estadunidense AMC entre os anos de 2007 e 2015. 
14 Breaking Bad foi exibida pelo canal a cabo estadunidense AMC entre os anos de 2008 e 2013. 
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produzir metanfetamina e, ao fim do episódio, matou dois homens, fugiu da polícia e 

sente-se muito melhor consigo mesmo, como se tivesse passado por um 

desenvolvimento de sua virilidade a partir da relação com a violência, racionalidade e 

outros atributos ligados historicamente a certa masculinidade hegemônica estadunidense 

(CONNELL, 2005), que continuam presentes durante toda a série.  

Game of Thrones
15

 nos apresenta a um universo medieval no qual as vivências 

e possibilidades de gênero são demarcadas pela ideia do papel sexual, que posiciona os 

homens no lugar de chefe da família e guerreiro, enquanto as mulheres, em primeiro 

momento, aparecem como coadjuvantes; e no qual todos os personagens são regidos por 

uma ordem de honra, glória e violência. 

As duas séries vencedoras do Emmy em melhor drama com protagonistas 

mulheres não deslocam completamente a protuberante presença dos códigos 

masculinos. Em Homeland
16

, o enredo é desenvolvido a partir da agente da CIA Carrie 

Mathison, especialista em terrorismo, que desconfia que o recém-resgatado sargento 

Nicholas Brody esteja trabalhando para uma organização terrorista. Em uma narrativa 

elaborada por elementos de ação e suspense próprios às séries policiais, um dos 

principais desafios da protagonista é lidar com seu distúrbio bipolar, que faz com que 

ela seja vista com desconfiança por seus pares, que a percebem como instável. 

Já em The Handmaid’s Tale
17

, a história se passa durante um surto de 

infertilidade mundial, em um regime totalitarista religioso chamado Gilead (após um 

golpe de Estado nos EUA), em que as mulheres férteis consideradas pecadoras são 

transformadas em escravas sexuais para servir a família de comandantes que não 

conseguem ter filhos. A protagonista passa constantemente por torturas físicas e 

psicológicas que posicionam definitivamente o sistema patriarcal como grande vilão da 

série. 

Dessa forma, fica aparente a relação (por enquanto superficial) entre o que é 

pontuado como ―TV de qualidade‖ e códigos de identificações sociais do masculino e 

de que há um vínculo entre a valorização social do masculino e uma maior legitimidade 

de séries que tragam em suas narrativas outras associações a esse universo. A concepção 

da ideia de TV de qualidade está historicamente associada às representações de 

                                                
15 Game of Thrones foi exibida pelo canal a cabo estadunidense HBO entre os anos de 2011 e 2019. 
16 Homeland é exibida pelo canal a cabo estadunidense Showtime desde 2011; a última temporada tem 

previsão de estreia para 2020. 
17

 The Handmaid’s Tale é exibida pelo serviço de streaming estadunidense Hulu desde 2017; no Brasil, a 

série está no catálogo do serviço de streaming Globoplay. 
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masculinidade, um dos marcos contemporâneos da tentativa de ―fazer televisão de uma 

nova forma‖ veio através de histórias e personagens mais complexos, anti-heróis, e em 

sua grande maioria personagens homens. ―Apesar da popularidade dos anti-heróis, 

percebemos que esse precedente não foi acompanhado, na mesma época, de uma 

proliferação de anti-heroínas‖ (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2018). Ademais, as 

representações midiáticas acerca das masculinidades são fundamentais nos processos de 

construção e desconstrução dessas identidades e identificações. 

Com o consumo de séries no Brasil se tornando mais expressivo a cada ano 

(SILVA, 2014) – o que fica evidente com o crescimento do número de produções 

nacionais, tanto por empresas brasileiras quanto internacionais, como a Netflix; com a 

proliferação de produções acadêmicas que tomam tais produtos como objeto, além do 

foco comercial, expressado pela lei de incentivo ao audiovisual – é necessária uma 

análise que pense as relações das masculinidades e padrões de legitimações de certas 

produções em relação a outras.  

E se, por um lado, os temas ligados à sexualidade estão sendo cada vez mais 

abordados pelas discussões acadêmicas, principalmente nas investigações sobre 

representação, e muita bibliografia já ter sido construída no campo, só mais 

recentemente pudemos observar uma efervescência no âmbito do masculino e das 

representações do homem como objeto de estudo e, ainda assim, de maneira muito 

tímida nas relações entre masculinidades e televisão (CONNELL, 2005; FEASEY, 

2008; LOTZ, 2014). 

Dessa forma, como Rebecca Feasey (2008) aponta, existe uma lacuna nos 

estudos que indagam sobre gênero. Apesar de muito conhecimento e novas ideias terem 

sido suscitadas pelas reflexões acerca da construção da mulher e do feminino na 

televisão (como podemos observar, por exemplo, na longa tradição brasileira de 

associação entre mulheres e ficção seriada, a partir da telenovela), o campo da 

masculinidade permaneceu relativamente inexplorado. O que traz uma consequência 

grave: ao nunca estabelecer o homem como objeto de estudo, reforça-se a ideia de que a 

masculinidade é resoluta e constante, não passível de crítica e indagação. 

E essa inspeção da masculinidade é crucial, não porque tais representações 

são um reflexo apurado da realidade, mas porque elas têm o poder e o 

alcance para destacar relações sociais culturalmente aceitas, definir normas 

sexuais e fornecer saberes de ‗senso comum‘ sobre a identidade masculina 

para o público contemporâneo (FEASEY, 2008, p. 4, tradução nossa). 
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Assim, usar o contexto estadunidense no desenvolvimento de uma reflexão 

acerca das masculinidades também acolhe a proposta de refletir sobre um mundo que 

está globalmente conectado, não sem hierarquias, mas que partilha conteúdos 

simbólicos, manifestadas, por exemplo, no consumo de séries. O anti-herói, por 

exemplo, também é personagem recorrente nas espectatorialidades brasileiras, tanto 

Breaking Bad (AMC, 2008-2013) quanto House M.D. (Fox, 2004-2012), por exemplo, 

foram transmitidas em canais nacionais de televisão aberta. Com os Estados Unidos 

como um país central nesses processos; seguimos as indagações de Connell (2005) e 

Lotz (2014) sobre quais tendências nas representações de masculinidades são 

dominantes nessas arenas globais. 

Dessa forma, as explorações do trabalho se iniciam no capítulo um com a 

investigação do desenvolvimento das concepções de TV de qualidade e uma breve 

história da televisiologia pautada, também, pela perspectiva de gênero e da distinção a 

partir da cultura popular. Apesar de pertencerem a uma arena de conflitos e tensões 

simbólicas, os discursos de qualidade na televisão têm diversos encontros ao longo de 

seu desenvolvimento com relações de gênero, sendo o interesse pelo masculino e a 

tentativa de distanciamento do feminino parâmetros recorrentes de orientação para as 

formulações qualitativas sobre as produções televisivas. 

Inicio o capítulo pensando em quais eram os discursos que elaboravam a 

televisão como potencialmente ―de qualidade‖ durante seus primeiros anos de 

existência. Nos EUA, como no Brasil, ela era associada a outros meios mais legítimos, 

como a literatura e o teatro, da televisão era esperado que fosse um meio para a 

proliferação da alta cultura por toda a sociedade, a partir da transmissão de óperas, 

teatros filmados e adaptações de romances artisticamente reconhecidos. Com o tempo, 

as ideias de que a televisão era um meio de alienação, controle e fundamentado na 

comunicação de massa (que por si só era vista com maus olhos) tornaram-se 

hegemônicos, fazendo com que a mídia perdesse força como uma potência artística ou 

capaz de exibir produções culturalmente relevantes.  

A partir dos anos 1980, a discussão ganha forma a partir do termo ―TV de 

Qualidade‖, cunhado por Jane Feuer, e começa a ser associada principalmente aos 

canais a cabo, levando em consideração questões demográficas de audiência e 

representação, priorizando públicos urbanos, com maior capital econômico e dando 

certa prioridade ao público masculino. No período de transição dos anos 1990 para os 

2000, outros elementos entram em disputa na categorização do que pode ser entendido 
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como qualidade na televisão, como o alastramento de profissionais do cinema 

trabalhando com ficção seriada televisiva; a proliferação de anti-heróis como 

protagonistas de séries; melhoria nas técnicas e tecnologias para a produção audiovisual 

no meio; e o desenvolvimento das possibilidades da narrativa complexa. 

Concomitantemente, é demonstrado como, em diferentes períodos da história da 

televisão, o sentido de qualidade esteve atrelado ao distanciamento de categorias sociais 

ligadas ao feminino, tanto no que diz respeito a temáticas, à representação das emoções, 

quanto a formatos que eram diretamente relacionados com o consumo das mulheres, 

como o melodrama, o folhetim e as novelas. 

A percepção, aparentemente verificada é de que a televisão foi se tornando 

―melhor‖ conforme seu público deixava de ser quase que exclusivamente 

feminino. A complexidade narrativa e a qualidade técnica passavam a ser 

apontadas em obras que se distanciavam, cada vez mais, das tradicionais 

tramas melodramáticas, típicas de um gosto associado ao universo feminino. 

Não tardou para, no senso comum, e, também, na crítica, embora muitas 

vezes de forma velada, se estabelecesse a noção de que uma ficção seriada 

seria melhor na medida em que se afastasse da ideia de uma produção ―de 

mulherzinha‖. Um tipo de caracterização amiúde usado para rebaixar uma 

série de artefatos culturais (CASTELLANO; MEIMARIDIS; 

FERREIRINHO, 2019, p. 88). 
 

Em seguida, discuto as hierarquias de gêneros televisivos que aparecem nos 

discursos que trabalham ―TV de qualidade‖, historicamente elencando parte da televisão 

como excepcional e extraordinária em relação ao que seria comum à televisão e que é 

visto como pior, como, por exemplo, comédias e reality shows; mais uma vez, o Emmy 

demonstra trabalhar sob esse viés ao terminar todas as suas edições com a categoria 

―melhor série dramática‖, entendida como o maior prêmio da noite. 

No segundo capítulo, tendo em vista essas discussões, apresento brevemente o 

desenvolvimento de premiações com foco em obras televisivas e, então elaboro o que é 

o Emmy e como a própria instituição constrói seus sentidos de qualidade televisiva. Por 

isso, busco entender qual é a organização (academia) que escolhe os premiados; como 

surgiu; por quem é formada; quais suas associações. Pontos que também devem ser 

levados em consideração antes da análise das operações de códigos relacionados às 

discussões de gênero. 

Em seguida, atento-me às três séries que saíram vencedoras na primeira metade 

da década: Mad Men (AMC, 2007-2015), vencedora nos anos de 2010 e 2011; 

Homeland (Showtime, 2011-2020), vencedora em 2012 e Breaking Bad (AMC, 2008-

2013), vencedora em 2013 e 2014. A análise das séries é construída a partir de duas 

abordagens, a primeira se foca nas questões acerca das relações de ―qualidade‖ e 
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indústria televisiva, na qual trabalho: a) o valor da produção; b) o canal de televisão 

pelo qual a série foi exibida; c) dados de audiência; d) em que cargos estão homens e 

mulheres; e) quais profissionais foram vencedores de Emmys técnicos ou criativos. 

Além disso, discuto relações de autoria, uso de tecnologias e relações com as séries que 

não saíram vitoriosas, nos casos em que essas reflexões de mostraram indispensáveis. 

A segunda abordagem se refere à representação nas séries, pensando suas 

totalidades contextuais narrativas, mas com destaque para as temporadas que foram 

premiadas pelo Emmy Awards, na qual analiso: a) quais os gêneros audiovisuais das 

obras; b) as maneiras como elaboram suas narrativas; c) quais as representações de 

gênero que emergem dessas séries a partir de seus personagens. A essas observações foi 

dada maior liberdade na elaboração das categorias para que cada série pudesse ser 

pensada dentro de seus próprios termos e estratégias de construção de narrativa e 

personagens, para isso, foram utilizadas referências acadêmicas acerca de cada uma das 

obras especificamente. 

Nesse sentido, entender os processos históricos que nos encaminharam às 

noções contemporâneas em torno de ―masculinidades‖ e ―feminilidades‖ depende 

diretamente de olhar para as relações sociais, já que tal concepção não é só idealização 

ou idiossincrasia, se mistura com o mundo, e assim, às relações nas organizações sociais 

(CONNELL, 2005). É evidente a necessidade de complexificar o olhar em relação às 

masculinidades; ter em mente que ao mesmo tempo em que compõem um cenário de 

ordem social (discurso ordenador), são também narrativas individuais e envoltas em 

outras particularidades. Ou seja, a narrativa é afetada pelo discurso, mas o discurso é 

afetado pela narrativa. Desse modo, faz sentido também seguir as proposições de Lotz 

(2014) em investigar quais as ―masculinidades hegemônicas‖ presentes nessas séries, no 

intuito de evitar uma abordagem que tem se tornado comum em algumas pesquisas 

sobre representação de masculinidades que optam por encontrar características de certa 

masculinidade hegemônica nas narrativas analisadas. 

Então, buscar entender as representações e relações de gênero a partir de certas 

premissas: se a racionalidade dos protagonistas masculinos é associada à violência 

―física‖ (bélica; agressiva) e se a violência pautada pelas personagens femininas vai ser 

desenvolvida por outras estratégias; como é apresenta a violência de gênero/sexo; quais 

as reconfigurações da dicotomia simbólica entre ―ativo‖ e ―passivo‖; quais as 

aproximações e distanciamentos entre os personagens protagonistas, suas relações 

afetivas, seus espaços públicos e privados ocupados; relações entre masculinidades e 
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suas hierarquias; se as personagens mulheres possuem arco narrativo próprio ou são 

baseadas nas relações com personagens homens. 

Dessa forma, no capitulo três, seguindo os mesmos parâmetros apresentados 

sobre o capítulo anterior, analiso as séries vencedoras da segunda metade da década: 

Game of Thrones (HBO, 2011-2019), vencedora em 2015, 2016, 2018 e 2019 

(tornando-se a maior vencedora do período) e The Handmaid’s Tale (Hulu, 2017-

Presente) vencedora em 2017, que chama atenção por ter sido a primeira vitória de um 

serviço de streaming na categoria ―melhor série dramática‖ no Emmy
18

. A divisão dos 

capítulos dois e três se deu pela forma como o Emmy fez alterações no processo de 

votação dentro da organização e pela influência de movimentos que pautam equidade de 

gênero na indústria televisiva como #MeToo e Time’s Up, por isso, o capítulo se inicia 

com a explanação sobre esses contextos. 

Por fim, anseio que a articulação dos referenciais teóricos opere no sentido de 

abrir novos horizontes para entender quais as reconfigurações nas representações de 

masculinidades e quais as tessituras que constroem esses sentidos; e da compreensão de 

quais as relações existentes entre a consagração desses produtos culturais escolhidos 

como os melhores de cada ano e a legitimação e valorização social do homem e dos 

códigos ligados às noções de masculino. 
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 Ver: https://qz.com/1079855/emmys-2017-hulu-beat-netflix-to-the-best-drama-emmy-with-the-

handmaids-tale/ [último acesso em 08/01/2020]. 

https://qz.com/1079855/emmys-2017-hulu-beat-netflix-to-the-best-drama-emmy-with-the-handmaids-tale/
https://qz.com/1079855/emmys-2017-hulu-beat-netflix-to-the-best-drama-emmy-with-the-handmaids-tale/
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CAPÍTULO 1 – AS RECONFIGURAÇÕES DA TV DE QUALIDADE NOS EUA 

Desde sua criação como meio de comunicação, a televisão passou por diversos 

discursos em relação à qualidade de suas produções. De início, a perspectiva de uma 

mídia que poderia ser acessada por milhares de pessoas em suas próprias casas 

levantava expectativas de que finalmente uma cultura ―elevada‖, ligada à elite, chegaria 

para todos. No Brasil, inclusive, havia a esperança de que a televisão poderia influenciar 

outros meios, como o rádio, e difundir debates considerados legítimos (FREIRE 

FILHO, 2004; MUANIS, 2015).  

Em pouco tempo, essa visão perdeu força para a concepção de que a televisão é 

um meio massivo, dessa forma, apenas interessado em entregar conteúdos simples e não 

elaborados, que atendam a uma demanda já existente por parte do público consumidor 

(a massa) e, dessa forma, incapazes de serem entendidos enquanto arte, mas sim, como 

obras alienantes e vulgares. 

Não nos é estranho, até hoje, considerar produtos televisivos muito populares 

como inferiores, principalmente quando são ligados ao feminino, como é o caso das 

novelas e soap operas, que muitas vezes são descritas de maneira depreciativa, mesmo 

no Brasil. Esse preconceito é histórico e remete tanto ao momento da grande circulação 

de romances por folhetins quanto ao desenvolvimento do melodrama. 

No caso da televisão, esses discursos causam um desconforto a mais, 

considerando a história do campo de pesquisas sobre o meio. Foram exatamente 

pesquisas feministas sobre representações femininas e o interesse pelas características 

que faziam da TV uma mídia desprezada que desencadearam o desenvolvimento de uma 

atenção especial para os estudos televisivos no meio acadêmico. O que faz emergir a 

discussão sobre as relações entre e o melodrama e as noções de ―TV de qualidade‖ (que 

são utilizadas discursivamente muitas vezes como opostos) e sobre a negação das 

emoções exacerbadas nas artes legitimas. 

A década de 1980 traz uma diferença (que permanecerá com o passar das 

décadas) com a proliferação de canais a cabo nos Estados Unidos e a busca por um 

público ―segmentado‖, com foco naqueles que não seriam tão facilmente encontrados na 

televisão comum (TV aberta/broadcasting); apesar de um aumento ínfimo na 

representatividade, a busca era por um público jovem, urbano e com poder aquisitivo, 

através de narrativas com debates um pouco mais desafiadores e liberais. 
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A transição dos anos 1990 para os 2000 embaça levemente as hierarquias entre 

os modos de veiculação, porém mantendo como maior sinônimo de qualidade ainda os 

canais a cabo, assim como os veículos de streaming que, eventualmente, começam a 

aparecer. Três categorias acabam sendo recorrentes para uma série ser considerada de 

qualidade nas décadas mais recentes: uma maior ênfase na questão autoral, figurada na 

função de showrunner; o anti-herói como protagonista, personagens com morais 

questionáveis, que farão o necessário para atingir seus objetivos ou que não seguem as 

―normas sociais‖ e que, em sua maioria, são representados por homens; e a narrativa 

complexa, tanto uma estratégia narrativa, quanto uma construção discursiva por parte da 

crítica, que vai pontuar como mais legítimo as séries que constroem narrativas 

elaboradas no sentido de desenvolver uma relação com a audiência e aguçar a 

curiosidade das operações do roteiro.  

Apesar de haver uma proliferação nas representações em ficções-seriadas, 

principalmente pelo aumento na produção de séries, ainda existe uma hierarquização 

entre aquelas que são vistas como ―mais legítimas‖ e aquelas que são banais. O que nos 

leva à discussão de quais televisões são escolhidas como ―de qualidade‖ e quais são 

entendidas como ―ordinárias‖ e menores. Isso nos permite levantar a hipótese de que tal 

―qualidade‖ seria muito mais facilmente encontrada em dramas; com personagens e 

representações masculinas, brancas; dentro de produções que utilizam tecnologias e 

técnicas mais atuais, logo, mais caras. 

Para entendermos as diversas relações de gênero nas categorizações das séries 

que farão parte da chamada ―TV de qualidade‖ estadunidense, é fundamental que 

entendamos quais foram as trajetórias discursivas nas relações com o meio televisivo, 

por parte da academia, da indústria e da crítica, que nos trouxeram para o momento 

contemporâneo e que alcançam na premiação do Emmy um símbolo forte de 

―consenso‖. 

1.1 A expectativa de um meio para distribuir “alta cultura” 

Nas primeiras explorações da mídia televisiva, logo no começo de seu 

desenvolvimento, os preconceitos que hoje conhecemos com o meio ainda não estavam 

tão difundidos socialmente; como a ideia de que é uma mídia alienante, com pouca 

capacidade de trazer informações válidas e sem produções com expressividade artística 

e estilística. Apesar de hoje não estarmos acostumados com a expressão ―oitava arte‖, 

ela chegou a ser usada principalmente durante o que ficou conhecido como a primeira 
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―era de ouro
19

‖ da televisão (convencionalmente concebida entre a segunda metade dos 

anos quarenta e a primeira metade dos anos sessenta); um momento em que a ojeriza 

intelectual com o meio de comunicação ainda não era enfática. Principalmente pela 

premissa de que o meio televisivo poderia ser enxergado como possível difusor de uma 

cultura válida e letrada, através das adaptações literárias e teatrais; conferências; debates 

literários; era produzida uma televisão que pudesse ser levada a sério e que faria com 

que classes populares tivessem mais fácil acesso a obras caras às elites (FREIRE 

FILHO, 2004; MUANIS, 2015; CASTELLANO; MEIMARIDIS; FERREIRINHO, 

2019). 

Como aponta Freire Filho (2004), não é difícil perceber que as primeiras 

experimentações com a televisão brasileira envolviam uma celebração híbrida do capital 

econômico e capital cultural (BOURDIEU, 2007b), em um meio até então 

inimaginável, que combinava a possibilidade de distribuição de imagens e sons a 

diversas pessoas com a possibilidade se representar a alta cultura; no Brasil, inclusive, 

era pensado que a televisão poderia influenciar outros meios, elevando todos aos 

debates e apreciações que eram considerados legítimos, ou seja, servindo como difusor 

de obras e estilos de ―alta cultura‖. Isso não foi o caso específico do Brasil, nos Estados 

Unidos, por exemplo, a década de 1950 também foi marcada por teleplays (peças 

escritas ou adaptadas para a televisão) como signos de qualidade, pois trariam o 

prestígio cultural dos palcos de Nova Iorque elevando o meio de comunicação 

(HOWELL, 2017). 

Porém, conforme a televisão brasileira se aproximava dos anos sessenta, a 

esperança de uma mídia voltada aos intelectuais e à ―alta cultura‖ já estava em declínio. 

Isso porque, apesar de muitos textos se voltarem às óperas e teatros filmados que eram 

exibidos na época, essa não foi a única programação da ―primeira era de ouro‖, mas 

muitos outros programas se fundamentavam em torno dos entretenimentos populares 

(como soap operas e game shows); além disso, as próprias adaptações advindas de artes 

mais legítimas começaram a ser criticadas devido aos cortes, considerados mutilações 

nas obras originais (FREIRE FILHO, 2004; CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2018b).  

A concepção social da televisão teve uma reconfiguração pautada 

principalmente em dois aspectos. Em primeiro lugar, com o desenvolvimento dos 

                                                
19 ―Apesar de muitos autores concordarem que as produções da primeira golden age [estadunidense] 

foram de ―qualidade‖, Thompson (1997) argumenta que os programas televisivos da década de 1950, até 

mesmo pela precariedade técnica que marca o período, eram de péssimo padrão‖ (CASTELLANO; 

MEIMARIDIS, 2018b, p. 202). 
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discursos sobre indústria cultural, principalmente a partir das discussões da Escola de 

Frankfurt, o meio televisivo deixou de ser interessante aos intelectuais, que adotaram 

uma postura fervorosamente crítica, desenvolvendo e reforçando teorias de cultura de 

massa e a de passividade por parte de telespectadores, que eram reforçadas pelas 

práticas de medição de audiência que se tornavam hegemônicas (MUANIS, 2015). Esse 

tipo de perspectiva corrobora com as colocações de Bourdieu (2007a; 2007b), que, ao 

investigar diferentes valorizações de bens simbólicos, percebe como existe uma cisão no 

que vai ser entendido como obra de arte pura e legítima e com os bens simbólicos que 

vão circular dentro de uma lógica mercadológica, que são concebidos como mera posse 

material.  

O que nos leva ao segundo aspecto, apesar de não separado: a relação da mídia 

televisiva com o universo da feminilidade. Desde o desenvolvimento de uma indústria 

cultural, pautada na produção em série, e principalmente através da união da imprensa 

cotidiana com a literatura, surge um novo tipo de consumo cultural entendido como 

―menor‖, principalmente por se tratar das primeiras possibilidades de acesso por parte 

de camadas sociais (como os mais pobres e as mulheres) até então excluídas 

(HUYSSEN, 1996; BOURDIEU, 2007b; CASTELLANO; MEIMARIDIS; 

FERREIRINHO, 2019). Inclusive, a ideia de comunicação de massa, e a visão 

majoritariamente negativa por parte das pessoas (intelectuais ou não) é ligada à ideia de 

um feminino. A massa é entendida e representada muitas vezes como uma mulher de 

forma pejorativa, a partir dos sentidos de histeria generalizada, falta de racionalidade e, 

também, como ameaça política (HUYSSEN, 1996). A televisão seguiu essa mesma 

lógica pelos olhares hegemônicos; por ser uma mídia ligada aos modelos de produção 

industrial, pelo interesse econômico e por ser entendida como uma mídia doméstica 

endereçada às massas foi entendida como feminina e não legítima (NEWMAN; 

LEVINE, 2012). Tendo em vista que produtos televisivos específicos são escolhidos e 

separados do que seria comum à televisão recebendo o selo distintivo ―de qualidade‖, e 

levando em conta as questões de gênero e legitimidade, faz-se necessário discutir sobre 

as matrizes do que veio a ser comum na televisão e sua relação com o feminino, sendo 

um dos principais exemplos o melodrama. 

1.2 Melodrama 
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Infelizmente, entender como se formaram os sentidos que hoje são empregados 

nos discursos de qualidade televisiva inclui conceber aquilo que não é visto como 

qualidade historicamente, no qual as discussões sobre melodrama entram com destaque. 

Com sua origem creditada à Itália no século XVII, no qual a palavra 

melodrama era sinônimo de ópera, desenvolveu-se entre texto e canção, até ser 

reconhecido na França como um ―novo gênero‖, pelo Dicionário de Teatro de Patrice 

Pavis, ―aquele de uma peça popular que, mostrando os bons e maus em situações 

apavorantes ou enternecedoras, visa comover o público com pouca preocupação com o 

texto, mas com grandes reforços de efeitos cênicos‖ (PAVIS apud PORTO E SILVA, 

2005). 

É no contexto europeu, principalmente na França e Inglaterra, que o 

melodrama toma formas e sentidos que reconhecemos até hoje; diretamente relacionado 

ao ―povo‖, que mais tarde se tornará ―massa‖, seja pela proibição de diálogo nas peças 

populares durante o século XVIII, seja pela grande quantidade de pessoas analfabetas 

concomitantemente ou posteriormente, o melodrama se afastava do teatro comum às 

elites, cuja complexidade dramática é desenvolvida principalmente a partir da palavra, 

na direção de uma expressão artística que se apoia primordialmente na encenação e 

atuação exageradas. Nessa exploração de ações e grandes paixões, o melodrama se 

estabelece como uma arte de sentimentos e emoções, como é percebido até hoje; o que 

entra em contraste com o ethos burguês (na época, em desenvolvimento), em que o 

controle dos sentimentos é fundamental e deve ser preservado na esfera do privado, não 

pública (MARTIN-BARBERO, 1997). 

Apesar de ter sido compreendido inicialmente enquanto gênero, hoje em dia se 

propõe pensar o melodrama como uma matriz cultural, que se reconfigurou 

historicamente em diversas manifestações culturais e ―que expressam formas de saber e 

artes de fazer e cujas estruturas dramáticas/melodramáticas fundamentam a realização 

de operações simbólicas capazes de articular, pela narrativa, memórias, sonhos, desejos, 

realizações‖ (BORELLI, 2000). Com estrutura narrativa bem definida, em que o embate 

entre bem e mal estão no cerne, o melodrama se misturou em diferentes meios e 

formatos ao longo do tempo, carregando seus arquétipos de ―traidores‖; ―justiceiros‖; 

―vítimas‖ e ―bobos‖, em histórias sobre ―amores tornados impossíveis, intrigas, 

conspirações, mistérios, segredos, crianças trocadas, filhos perdidos, juramentos, 

venenos, passagens secretas, fugas espetaculares, noites tempestuosas cortadas por 

relâmpagos e trovões‖ (PORTO E SILVA, 2005, p. 49).  



 

31 

 

Ao pensar nos imbricamentos entre melodrama, folhetim e novela, Porto e 

Silva (2005) atenta-se para como os sentidos dessas palavras se confundiram, uma vez 

que foi nesses formatos que o melodrama encontrou melhores resultados com o público. 

No momento em que havia uma relação pendular entre teatro e as primeiras explorações 

do melodrama nos romances de folhetim, as grandes configurações foram na direção de 

posicionar personagens secundárias em núcleos próprios; expandir o número de 

conflitos e resoluções sucessivamente, enquanto o suspense é mantido de um capítulo 

para o outro. Todas as estratégias foram reutilizadas por diversas ficções-seriadas 

televisivas (principalmente novelas e séries) posteriormente; e isso porque a obra que 

antes pretendia entreter o público por três horas, agora, tinha a função de cativar esse 

público por semanas (e, eventualmente, meses). Realizadas as devidas configurações, o 

melodrama permanece nessas duas expressões artísticas como uma estética de 

sentimentalismo e exagero, que, há mais tempo do que as novelas existem, são 

menosprezadas pelo teor ―lacrimejante‖, ―[d]essa forma, o que seria uma característica 

das tramas, acaba sendo tratado como defeito‖ (NANTES, 2018). 

Apesar dessas relações, o melodrama foi percebido como um meio de 

―instrução‖ para o povo
20

 enquanto gênero teatral ainda entre o século XVIII e XIX. 

Essa premissa não se manteve em relação ao folhetim e às novelas, apesar das ―lições de 

moral‖ permanecerem nos textos e dramaturgias. Embora um dos anseios no início das 

experiências televisuais fosse o cunho intelectual elitista de ―levar cultura às massas‖, o 

teor ―educativo‖ do melodrama nunca teve legitimidade diante das academias e críticos 

de arte, que concebem corriqueiramente a telenovela como um produto televisivo 

―menor‖ ou menos importante. Isso porque ele trabalha o exagero, os sentimentos (que 

não são vistos como algo a se falar sobre pela sociedade comandada pela burguesia e 

pela masculinidade) e, principalmente, por ter se estabelecido em séculos como um 

gênero ―popular‖ ou de ―massa‖ ligado às mulheres. E tudo isso não quer dizer que o 

melodrama é feminista ou que as obras melodramáticas apresentam as melhores e mais 

completas representações femininas, mas que o preconceito com o melodrama é um 

preconceito de gênero pela perspectiva do consumo, já que se estabeleceu como de um 

―público feminino‖. 

                                                
20 ―Para Pixérécourt, escritor que, a partir da própria obra, formulou as bases do melodrama francês, este 

‗será sempre um meio de instrução para o povo porque pelo menos este gênero está ao seu alcance‘‖ 

(PORTO E SILVA, 2005, p. 47). 
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Foi exatamente essa relação da mídia televisiva com a feminilidade que gerou 

novamente o interesse intelectual pela televisão nos anos 80, dessa vez por iniciativa das 

pesquisadoras feministas nos Estados Unidos e na Inglaterra, que começaram a 

investigar as representações das mulheres no melodrama a partir da análise de soap 

operas (que, junto às novelas, são até hoje um dos produtos televisivos mais populares, 

principalmente na América Latina
21

, mas com projeção mundial); o que culminou na 

formação de uma nova área nos estudos culturais e de mídia chamado de television 

studies (MEIRELLES, 2008; CASTELLANO; MEIMARIDIS; FERREIRINHO, 2019). 

A atenção para um gênero tido como feminino e emocional combinada com a 

investigação das representações da mulher na televisão significou uma valorização da 

audiência feminina, da feminilidade em si e, pautada na crítica feminista, uma 

demarcada oposição ao sexismo e patriarcado institucional (MEIRELLES, 2008; 

KACKMAN, 2010). Ou seja, daqui em diante ficará explícito, como Newman coloca, 

(2016, p. 2) que ―TV de qualidade é, assim, um conceito que combina duas formas de 

julgamento: um textual e outro social
22

‖. 

1.3 O interesse por uma audiência diferenciada 

Ao final dos anos 60, foi compreendido pelas emissoras e pelos anunciantes 

nos Estados Unidos que mudar as estratégias de distribuição poderia ser mais vantajoso 

economicamente, no sentido de trocar a intenção de alcance pelo maior público possível 

pela busca de consumidores segmentados por categorias demográficas (NEWMAN, 

2016). Isso tomou proporções palpáveis na transição dos anos 1970 para 1980, com o 

aumento da competição pela audiência e anunciantes que se desenvolveu com a abertura 

de diversos canais a cabo (narrowcasting). Ao longo desse processo, se solidificou a 

noção de que o público era também uma possibilidade de venda por parte das emissoras 

para patrocinadores que buscavam dialogar diretamente com certos perfis, 

principalmente um público urbano, jovem, liberal e com renda disponível; além disso, 

convencionou-se distinguir o público segmentado da audiência massiva, inclusive por 

parte do próprio público, que tinha a possibilidade de se sentir superior sobre ―a massa‖ 

(SEWELL, 2009; CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2018a). 

É nesse contexto que se estabeleceu a considerada ―segunda era de ouro‖ da 

televisão estadunidense; e é na década de 1980 em que aparecem os primeiros discursos 

                                                
21 MAZZIOTTI, Nora. Telenovela, industria y practicas sociales. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2006. 
22

 No original: ―Quality TV is thus a concept that combines two forms of judgment: one textual, and the 

other social‖. 
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sob a alcunha do conceito ―TV de qualidade‖, a partir do livro de Jane Feuer (1984), na 

qual trabalham as produções da MTM Enterprises como detentoras de um ―fator de 

qualidade‖ que seria advindo, entre outras coisas, da liberdade criativa permitida pela 

empresa que culminaria em programas sofisticados (MUANIS, 2015; CASTELLANO; 

MEIMARIDIS; FERREIRINHO, 2019).  

A partir do próprio The Mary Tyler Moore show e se consolidando com Lou 

Grant e Hill Street Blues, tais séries se diferenciariam por uma valorização 

até então não demonstrada, trazida pelas produtoras independentes, que 

oxigenaram a programação com novas ideias e criatividade, ousando e 

quebrando os antigos paradigmas, livres da rigidez das majors23, saindo dos 

estúdios e filmando em locações. Eram novos programas, que permitiam 

diversas leituras e atendiam a um público relativamente jovem e sofisticado, 

urbano, com textos considerados bons. Programas literários, complexos e 

profundos, que apresentavam ao mesmo tempo os prazeres de fruição 

exigidos pelo que seria, de acordo com Catherine Johnson (2005: 58), o 

―espectador médio‖ (MUANIS, 2015, p. 88). 

Parte dessa cisão com paradigmas antigos advinha exatamente da relação com 

as discussões da segunda onda do feminismo e os movimentos de libertação das 

mulheres. Novas temáticas e representações das mulheres na tela estavam sendo 

produzidas desde os anos 1970 e foi um aspecto comum em diversas séries que 

receberam a nomeação da qualidade; no caso da MTM, um dos elementos principais na 

fórmula para o sucesso era a representação de uma mulher branca solteira que vivia 

sozinha (NEWMAN, 2016). Por outro lado, para Lotz (2014) as influências da segunda 

onda do movimento feminista só se tornariam presentes de maneira abrangente ao fim 

da década de 1990. Além disso, Newman (2016) expõe como Feuer descreve as 

narrativas como mais gentis e com humor pautado mais no reconhecimento do que no 

insulto, enquanto para o autor esse sucesso era praticamente advindo de uma 

combinação de pautas liberais e humor ―inteligente‖.  

Apesar dessa reconfiguração na diversidade e legitimidade de representações 

femininas, essas transformações foram pautadas fundamentalmente no interesse 

econômico de um mercado que percebia um potencial grande público consumidor 

(CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2018a); até porque as representações ainda não 

fugiam de uma hegemonia branca, urbana e classe média. Já no começo da década de 

1980, a NBC havia desenvolvido uma estratégia de lucro em publicidade nos valores de 

uma emissora de primeiro lugar na audiência, embora fosse considerada a terceira, 

porque os anunciantes estavam dispostos a pagar mais por um público com capital 

                                                
23 ―Majors‖ se refere às emissoras de televisão aberta (broadcast). 
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econômico que não costumava assistir à televisão aberta (SEWELL, 2009). Também é 

nessa fase que começam a se desenvolver ―maiores‖ preocupações com a 

representatividade na tela, com a incorporação de personagens para além da hegemonia 

branca; duas séries hoje consideradas emblemáticas desse momento, Hill Street Blues 

(1981–87) e St. Elsewhere (1982-88), apresentavam em seu elenco pelo menos um 

homem negro. Lotz (2014) aponta que esse momento da televisão também apresentou o 

começo da proliferação de diferentes masculinidades que contrastavam dentro de uma 

mesma série. 

Porém, não só o aumento nas produtoras e canais e as reconfigurações nas 

representações, nos conteúdos e gêneros audiovisuais foram parte das discussões da TV 

de qualidade. A partir dos anos 1980, o cuidado com a forma foi um caráter de 

exploração da televisualidade e suas qualidades, desde a composição das imagens, por 

exemplo, através da iluminação por zona que trouxe profundidade à imagem televisiva, 

até as experimentações gráficas que ficaram marcadas pela programação da MTV tanto 

em suas vinhetas como em videoclipes (MUANIS, 2015). 

Dos anos 1980 em diante, a denominação ―de qualidade‖ não é utilizada 

apenas para vender espaço para a publicidade, mas um fator de distinção para a 

identidade de marca das emissoras; desde o exemplo do slogan da NBC, ―NBC, Quality 

Television
24

‖ (veiculado em 1983) até o emblemático slogan da HBO ―It‘s not TV, it‘s 

HBO
25

‖, no qual fica explicita a lógica de que a boa televisão será sempre aquela que se 

separar da ideia de televisão, a boa televisão será aquela que não for televisão 

(SEWELL, 2009; MUANIS, 2015). Ao fim da década, a noção de TV de qualidade se 

baseava em uma atenção ―estética‖ (o que significou, e ainda significa muitas vezes, 

valor econômico), na procura por um público segmentado ―de qualidade‖ (que tem 

gênero, raça e classe), e em um conteúdo levemente desafiador (em diálogo com as 

pautas liberais do período). 

 A década de 1990 desenvolveu ainda mais a ideia de públicos segmentados 

através da proliferação de canais a cabo e dentro de suas grades de programação. E a 

noção de ―TV de qualidade‖, no fim da década, já se configurava para o sentido do 

discurso contemporâneo, sendo proferido regularmente para se referir a séries 

dramáticas estadunidenses que traziam inovações técnicas e maior orçamento de 

produção, com trabalhos de pós-edições mais complexos e imagens de alta definição 

                                                
24

 ―NBC, Televisão de Qualidade‖, tradução nossa. 
25 ―Não é TV, é HBO‖, tradução nossa. 
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(IMRE, 2014; MUANIS, 2015). Essas produções eram muito mais presentes em canais 

por assinatura e carregavam consigo o prestígio de uma obra ―mais artística‖ e não 

refém de anunciantes, mas eram respostas ao próprio mercado, que cada vez mais 

associava narrativas originais ao trabalho de identidade de marketing dos canais (LOTZ, 

2014). 

1.4 As noções de “qualidade” contemporâneas 

No período de transição para os anos 2000 o esforço de legitimação cultural da 

televisão se intensifica (NEWMAN, 2016). E, além das categorias já relatadas, outras 

três tornam-se recorrentes para que uma série seja considerada de qualidade: a noção de 

autoria
26

, que toma forma na figura do showrunner mais pra frente; o anti-herói como 

protagonista; e a narrativa complexa, que carrega implicitamente consigo a ideia de 

afastamento com os modelos narrativos do melodrama. 

The Sopranos (HBO, 1999-2007) é frequentemente considerada o marco da 

―terceira era de ouro‖ da televisão, que por sua vez foi encabeçada pela emissora HBO, 

em um momento em que vendia a ideia de uma grade de programação distinta, na qual 

bons programas não seriam a exceção, mas o mote principal. O reconhecimento de The 

Sopranos traz à tona as relações de gênero que emergem das discussões de qualidade 

televisiva, já que um ano antes de seu lançamento, Sex and the city (HBO, 1998-2006) 

foi a primeira série a chamar atenção do público, mas nunca recebeu o mesmo 

reconhecimento (IMRE, 2014; CASTELLANO; MEIMARIDIS; FERREIRINHO, 

2019). 

Apesar de tudo, ambas as séries serviram para enraizar a estratégia da HBO 

(adotada por diversos canais posteriormente) de oferecer conteúdos tematicamente e 

visualmente distintos daqueles tidos como de televisão aberta ou canais de planos 

básicos por assinatura, algo que até então era visto com expectativas baixíssimas de 

sucesso (LOTZ, 2014).  Lotz argumenta que nenhuma série havia previamente 

                                                
26  A noção de autoria nas séries televisivas estadunidenses começa a ganhar força na relação com 

profissionais reverenciados pelo seu trabalho no cinema, como o caso de David Lynch, que esteve por 
trás da série Twin Peaks (ABC, 1990-1991), aclamada pela crítica e por intelectuais, apesar de não ter 

apresentado grande audiência (ou inclusive por isso). ―Embora a função do produtor de TV já exista há 

muitas décadas (CANTOR, 1971; NEWCOMB e ALLEY, 1983), o título de showrunner só começou a 

ser utilizado na década de 1990 (PERREN e SCHATZ, 2014), quando passou a circular com maior 

intensidade entre críticos, fãs e pesquisadores de séries. De acordo com Newman e Levine (2011, p. 39), a 

primeira menção ao termo no New York Times ocorreu em 1995, em uma matéria dedicada à série ER 

(NBC, 1994-2009). Nos anos 2000, a palavra já era empregada com frequência, o que foi potencializado 

pela greve de roteiristas de 2007-20081 e o subsequente interesse da imprensa pelos meandros do 

mercado televisivo‖ (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2018b, p. 196). 
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conseguido se tornar um fenômeno cultural a ponto de abraçar inclusive os leitores da 

New York Times, que antes teriam como principal comentário sobre a televisão a 

proclamação de que não possuíam uma.  

A partir do desenvolvimento dessa estratégia, as características compartilhadas 

por diversas séries que foram reconhecidas como ―TV de qualidade‖ nas últimas 

décadas culminaram na percepção de que seriam praticamente um gênero televisivo 

próprio, como se essas produções formassem uma categoria única, apesar de 

apresentarem certos hibridismos de gêneros (MUANIS, 2015). Relacionadas geralmente 

aos canais a cabo e, mais recentemente, aos veículos de streaming, diversas séries 

depois de The Sopranos trabalharam com protagonistas masculinos na figura do anti-

herói, como Dexter (Showtime, 2006-2013); Mad Men (AMC, 2007-2015) e House of 

Cards (Netflix, 2013-2018); enxergando nessas estratégias narrativas a possibilidade de 

se distanciar dos clássicos procedurais e narrativas tradicionais (até então) 

(CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2018a); contudo, esse caráter construído como 

diferencial deveria entrar em colapso com a repetição dessa fórmula, o que não é 

enfatizado por parte da crítica
27

.  

The Sopranos também demonstrou que o discurso que distingue a ―TV de 

qualidade‖ a partir da enunciação de outras formas culturais mais legítimas não 

desapareceu com o passar do tempo, sendo constantemente condecorada com elogios 

que relacionavam sua narrativa com romances realistas do século XIX e sua estética 

como ―cinematográfica‖ (NEWMAN; LEVINE, 2012). 

Esses discursos avaliativos de qualidade, no entanto, devem ser 

compreendidos em relação às hierarquias culturais que moldaram atitudes 

anteriores em relação à televisão e que influenciaram nos estudos sobre 

televisão um princípio de investimento político. Uma geração influente de 

estudiosas feministas da televisão considerou o baixo valor cultural do meio 

como um ponto de partida provocativo, explorando o gênero evidente de seus 

telespectadores culturalmente subordinados e sua mediação das esferas 

pública e privada, e encontrando possibilidades de leituras redentoras ou 

resistentes em seu caráter carnavalesco e anárquico. Para essa geração de 

estudiosas, muitas das possibilidades mais importantes da mídia não estão em 
sua sofisticação estética, mas precisamente em seu baixo status. Lido nessa 

luz, "não é televisão, é HBO" é menos uma declaração de princípios do que 

um retorno a uma estética elitista28 (KACKMAN, 2010, p. 2). 

                                                
27 Uma das poucas matérias que se debruça a pensar a fórmula e questionar a legitimação da televisão ―de 

prestígio‖ foi escrita para a Esquire e é intitulada ―It's Not Prestige, It's Just TV‖. Disponível em: 

https://www.esquire.com/entertainment/tv/a54762/the-flaws-of-prestige-tv/ [último acesso em 

31/08/2019]. 
28 No original: ―These evaluative discourses of quality, however, must be understood in relation to the 

cultural hierarchies that shaped earlier attitudes about television, and which gave the scholarship that 

explored it its principle political investment. An influential generation of feminist television scholarship 

https://www.esquire.com/entertainment/tv/a54762/the-flaws-of-prestige-tv/
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Nesse sentido, implicitamente no famoso slogan da HBO está escondida a 

tentativa de se afastar de uma televisão ligada à feminilidade, à ideia de massa, de 

simplicidade narrativa e melodrama, na direção de um prestígio masculino ligado às 

artes modernas (HUYSSEN, 1996; IMRE, 2014). Assim, a legitimação da televisão 

contemporânea despreza as relações históricas e políticas que se desenvolveram ao 

longo das pesquisas acadêmicas sobre o meio (KACKMAN, 2010; IMRE, 2014). 

Na discussão sobre representações na televisão contemporânea, Castellano e 

Meimaridis (2018a) apontam como a década de 2010 apresentou uma proliferação de 

identidades não hegemônicas nas séries televisivas (o que inclui canais a cabo e 

streaming), tanto nas relações raciais, quanto sexuais. Apesar disso, ainda existe uma 

hierarquização das audiências, na qual todas as séries que fogem da ―norma‖ (qualquer 

representação que não envolva homens, cis, brancos, heterossexuais) são entendidas 

como séries de nichos específicos, logo, com valor cultural inferiorizado; sejam séries 

―negras‖; ―LGBTs‖; ―latinas‖. O melhor exemplo dessa categorização vem através do 

exemplo de Sex and the city e The Sopranos, ambas da ―prestigiosa‖ emissora HBO, 

mas com a segunda tendo sida construída ao longo do tempo como um grande marco, 

enquanto a primeira é muitas vezes entendida como uma ―série de mulherzinha‖ 

(IMRE, 2014); ―(...) é curioso (e sintomático) que embora as séries que integram esse 

grupo distinto de produções aduladas sejam marcadamente masculinas, esse é um dado 

que costuma ser ignorado na apresentação das tramas, tanto pela crítica quanto pelo 

público (...)‖ (CASTELLANO; MEIMARIDIS; FERREIRINHO, 2019, p. 79). Além 

disso, é importante notar, como expõe Lotz (2014, p. 62
29

) que, apesar de a HBO nunca 

ter se identificado como produtora de narrativas para um gênero específico, ―(...) muitos 

de seus programas eram desproporcionalmente centrados em personagens masculinos e 

ofereciam análises profundas de suas negociações com a identidade masculina moderna 

(...)‖. 

1.5 O gênero na discussão contemporânea sobre qualidade 

                                                                                                                                          
took the medium‗s low cultural value as a provocative starting point, exploring the overt gendering of its 

pathologized, culturally subordinate viewers and its mediation of public and private spheres, and finding 

possibilities for redemptive or resistant readings in its carnivalesque, anarchic character. For that 

generation of scholars, many of the medium‗s most compelling possibilities lay not in its aesthetic 

sophistication, but precisely in its low status. Read in that light, ―it‗s not television, it‗s HBO‖ is less a 

declaration of principles than a return to an elitist aesthetics‖. 
29 No original: ―HBO never identified itself as offering gender-specific narratives, but many of its shows 

disproportionately centered on male characters and offered intricate examinations of their uncertain 

negotiation of modern male identity (Oz, The Sopranos, Six Feet Under, The Wire, Entourage, Hung)‖. 
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1.5.1 Narrativa complexa 

Em seu nível mais básico, a complexidade narrativa é uma redefinição de 
formas episódicas sob a influência da narração em série - não 

necessariamente uma fusão completa de formas episódicas e seriadas, mas 

uma mudança de equilíbrio. Rejeitando a necessidade de fechamento de 

enredo dentro de cada episódio que tipifica a forma episódica convencional, a 

complexidade narrativa cria histórias contínuas em vários gêneros 30 

(MITTELL, 2006, p. 32). 

 Desde os anos 90, é perceptível a emergência de ficções seriadas que utilizam a 

estratégia da narrativa complexa, afastando-se de modelos ―convencionais‖ (MITTELL, 

2006), a qual se refere praticamente à estrutura que hibridiza modelos seriados e 

episódicos, prioriza técnicas narrativas reflexivas e que encoraja práticas de 

assistibilidade participativa, chamada por Jenkins (2013) de forensic fandom, que 

poderia se traduzir numa prática investigativa por parte dos fãs. Apesar de Jenkins 

(2013) apontar que não classifica como melhores as séries que apresentam narrativa 

complexa e faz uso desse modelo de forma analítica, suas palavras criam uma hierarquia 

de sentido, ainda mais quando antagonizadas pelo adjetivo ―convencional‖, usado para 

tratar da maioria das séries (muitas vezes diferentes entre si) (MITTELL, 2006). 

A proliferação da estrutura de narrativa complexa nas últimas décadas foi 

também incentivada por novas práticas de assistibilidade que tiveram início a partir do 

VHS, mas que atingiram um novo patamar com a popularização da internet. Primeiro, 

porque a venda de DVDs (assim como outros objetos colecionáveis) ajudou a 

valorização de séries complexas ―de prestígio‖ que não eram aclamadas com grandes 

números de audiência; pelo contrário, tornaram-se séries designadas ―de qualidade‖ 

favorecendo o capital simbólico da emissora que a desenvolveu devido ao cultivo mais 

duradouro por parte do fandom
31

 que colecionaria os materiais ligados à obra e a 

manteria viva por mais tempo através das práticas de reassistibilidade (MITTELL, 

2006). A possibilidade de rever as séries quantas vezes for necessário e quando quiser 

potencializou as narrativas que ―cobravam‖ mais atenção dos telespectadores; uma vez 

que nem tudo precisa ficar explícito e ser rememorado ao tempo todo, pode-se brincar 

                                                
30 No original: ―So what exactly is narrative complexity? At its most basic level, narrative complexity is a 

redefinition of episodic forms under the influence of serial narration—not necessarily a complete merger 

of episodic and serial forms but a shifting balance. Rejecting the need for plot closure within every 

episode that typifies conventional episodic form, narrative complexity foregrounds ongoing stories across 

a range of genres‖. 
31

 A palavra fandom descreve um grupo de fãs; pessoas que são consumidoras engajadas de um 

determinado produto de maneiras diversas e, muitas vezes, distintas.  
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com o tempo e com informações escondidas que só seriam percebidas embarcando uma 

segunda vez (ou mais vezes) na narrativa. 

Também, porque as relações através da internet corroboraram com o 

desenvolvimento de fandoms específicos, de pessoas que se unem a partir de seus 

gostos e engajamentos com séries específicas, dividindo teorias, opiniões, produções 

criativas; além de que, em muitas plataformas (como Twitter ou Facebook), as 

discussões sobre televisão ocorrem entre diversas pessoas diferentes que, mesmo não 

unidas por uma narrativa específica, trocam indicações, expõem seus gostos, 

compartilham links e acessos a conteúdos, entre outras práticas (BOURDAA, 2011; 

SILVA, 2019). Por fim, a internet também estimulou o lançamento de diversas 

plataformas de streaming que complexificam o universo televisivo contemporâneo. 

Apesar de não terem sido frutos diretos dessas tecnologias, com certeza as 

novas possibilidades de assistibilidade e agrupamentos de fãs catalisaram o sucesso de 

muitas séries com narrativas complexas. E, ainda mais, apresentam para Mittell (2006) 

uma variedade de oportunidades criativas e respostas por parte da audiência que seriam 

únicas ao meio televisivo, que deveriam ser estudadas e valorizadas como um ponto 

chave do desenvolvimento das formas narrativas estadunidenses. Inclusive, relaciona 

como essas narrativas ―inovadoras‖ também apareceram no cinema
32

, mas não surtiram 

tanto efeito no público, tendo sido desconsideradas em favor de filmes que trariam 

sucesso de bilheteria nos primeiros dias de lançamento; diferentes da televisão, que teve 

muito sucesso de público com narrativas complexas, apontando que o mercado 

interessado em consumir esse tipo de narrativa possa ser mais significativo na ―telinha‖ 

do que na ―telona‖. 

Jenkins (2013) também articula como a complexidade narrativa pode ser 

enxergada como uma potência criativa dentro da televisão estadunidense e traz os 

exemplos de Breaking Bad (AMC, 2008-2013) e The Wire (HBO, 2002-2008) para 

argumentar que, apesar de as duas hoje serem consideradas séries ―de qualidade‖ e 

fazerem uso da narrativa complexa, as estratégias para essas complexificações são 

diferentes. Isso também pode ser explicado através da comparação de duas séries mais 

recentes da HBO: enquanto Game of Thrones (HBO, 2011-2019) trabalha um número 

enorme de personagens, espalhados por distantes espaços geográficos e permeando 

múltiplos arcos narrativos diferentes, que muitas vezes parecem até não se relacionar 

                                                
32 Mittell (2006, p. 31) apresenta os exemplos de Amnésia e Adaptação. 
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diretamente entre si, Westworld (HBO, 2016-) trabalha com um número mais reduzido 

de personagens e arcos, mas faz um jogo temporal, no qual o telespectador nunca sabe 

de fato quando está. 

Kackman (2010) reconhece no trabalho de Mittell a tentativa de separar as 

concepções de complexidade narrativa e ―TV de qualidade‖ a partir de seus exemplos, 

porém questiona a própria categoria analítica que ao partir da premissa de ―narrativa 

complexa‖, na verdade, estaria depositando uma valorização estética à relação 

intertextual, que vai além da obra e envolve as reconfigurações por parte dos fãs. 

A ―estética operacional‖, como encontramos em programas como Lost ou 

Battlestar Galactica, é tanto um recurso textual quanto algo que os fãs fazem 

aos textos. Muito antes de os produtores incorporarem easter eggs e pistas 

enganosas nos episódios e websites de Lost, os fãs estavam desenvolvendo 

alfabetizações televisivas, através das quais estendiam e reescreviam 

programas; seja naquilo explorado por escritores de críticas a Star Trek, em 

conversas sobre novela, ou incursões mais recentes em "fandom forense", a 

estética operacional deve muito à animação criativa do texto pelas 
audiências. Acho que temos mais trabalho a fazer para entender como o 

trabalho interpretativo de certos tipos de formações de audiência se torna 

visível e valorizado; Os fãs do American Idol ou os spoilers de Survivor são 

menos complexos em suas práticas interpretativas do que os de Lost? 33 

(KACKMAN, 2010, p. 3). 

A partir daqui, fica mais evidente a relação de identidades de gênero com a 

qualificação das séries pela narrativa complexa. Para Mittell (2006), esse estilo 

narrativo não só se afasta dos modelos tradicionais por não prever o fim de um arco 

necessariamente ao fim do episódio, mas também por rejeitarem os estilos 

melodramáticos e a ênfase nos relacionamentos; as séries de narrativa complexa 

teoricamente teriam seu foco no desenvolvimento da trama, da qual despontariam as 

relações entre as personagens, que na visão do autor é o oposto das construções nas 

soap operas que desenvolveriam suas histórias a partir dos personagens e relações entre 

eles. Dessa forma, as séries que trabalham a narrativa complexa ao mesmo tempo 

estariam se distinguindo discursivamente em oposição ao melodrama e às novelas, 

relacionados historicamente ao feminino. 

                                                
33 No original: ―The operational aesthetic, as we find it in such programs as Lost or Battlestar Galactica, 

is both a textual feature, and something fans do to texts. Long before producers were embedding Easter 

eggs and red herrings in Lost episodes and websites, fans were developing televisual literacies via which 

they extended and rewrote programs; whether explored by Trek slash writers or soap klatches, or more 

recent forays into ―forensic fandom, the operational aesthetic owes much to the creative animation of the 

text by audiences. I think we have more work to do to understand how the interpretive labor of certain 

kinds of audience formations becomes visible and valorized; are American Idol or Survivor spoiler fans 

any less complex in their interpretive practices than Losties?‖. 
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Pensando nisso, Kackman (2010) questiona a relação de gênero embutida no 

discurso da qualidade pela complexidade, argumentando que existem tipos de 

configurações, personagens e dilemas que serão legitimados enquanto qualidade, 

enquanto outros vão ser entendidos como excessos ―de novela‖
34

. Ao analisar Lost 

(ABC, 2004-2010), o autor percebe como questões de gênero são motivadoras da trama 

que coloca em discussão paternidade, patriarcado e masculinidades, apresentando 

personagens protagonistas que em sua enfática maioria carregam consigo traumas a 

partir de relações mal resolvidas com seus pais. Mas que, para além da temática, a 

narrativa de Lost trabalha constantemente com estratégias melodramáticas que são 

hierarquizadas, recebendo maior apreço aquelas ligadas ao masculino. Para exemplificar 

essa ideia, ele coloca em observação duas cenas consecutivas, na qual a primeira 

apresenta um momento de declaração de amor entre o casal protagonista (que, a seu ver, 

é bem semelhante ao trabalhado nas novelas) e a segunda apresenta esse mesmo 

personagem protagonista aparentemente traumatizado, em um futuro incerto, 

investigando os mistérios da queda do avião (que deu início à trama) até chegar em um 

estabelecimento cujo nome é um anagrama para ―flash forward
35

‖. 

A fim de sustentar uma interpretação da série como emblemática da narrativa 

complexa, de uma maneira distinta da complexidade cultural do melodrama, 

temos que fazer duas distinções-chave: primeiro, devemos rejeitar o 

sentimentalismo da primeira cena como "inferior" pathos do melodrama, e 

devemos ler o processo de autodescoberta de Jack nas ruas de Los Angeles 

como inerentemente mais legítimo, uma exploração autoconsciente do 

mundo complexo do programa. Mas essas cenas são realmente tão 
diferentes? Enquanto a primeira vem com sinais semióticos que gritam 

sentimentalismo e excesso, a segunda também - é apenas o sentimentalismo 

mais convencionalmente masculino e o excesso do rock grunge e do rosnar 

dos sidepipes. Em ambos, uma imaginação melodramática dirige a narrativa e 

impulsiona nossos próprios prazeres de visualização: os personagens podem 

conciliar seus passados conflitantes com seus novos desafios? Eles 

encontrarão felicidade, conclusão, paz? Eles encontrarão autoconhecimento 

ou permanecerão tragicamente assombrados por seus próprios demônios?36 

(KACKMAN, 2010, p. 8). 

                                                
34  Ver: https://tvefamosos.uol.com.br/blog/mauriciostycer/2019/08/09/novela-e-emocao-e-o-publico-

adora-os-absurdos-da-trama-diz-silvio-de-abreu [último acesso em 01/09/2019]. 
35 A Wikipedia define bem o conceito: ―Flashforward é a interrupção de uma sequência cronológica 

narrativa pela interpolação de eventos ocorridos posteriormente. É portanto uma forma de apresentar ao 
telespectador da série um momento futuro ao que está na corrente apresentação do programa. Foi 

utilizado atualmente no programa de televisão Lost e recebeu forte aceitação dos críticos das séries de 

Drama e Suspense, foi frequentemente confundido com um Flashback. É uma mudança de plano 

temporal‖. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Flashforward. 
36 No original: ―In order to sustain an interpretation of the show as emblematic of narrative complexity in 

a way that is distinct from the cultural complexity of melodrama, we have to make two key distinctions: 

first, we must dismiss the first scene‗s sentimentalism as a pander to the ―low‖ pathos of melodrama, and 

we must read Jack‗s process of self-discovery on the streets of LA as inherently more legitimate, a self-

aware exploration of the complex world of the program. But are these scenes really all that different? 

https://tvefamosos.uol.com.br/blog/mauriciostycer/2019/08/09/novela-e-emocao-e-o-publico-adora-os-absurdos-da-trama-diz-silvio-de-abreu
https://tvefamosos.uol.com.br/blog/mauriciostycer/2019/08/09/novela-e-emocao-e-o-publico-adora-os-absurdos-da-trama-diz-silvio-de-abreu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Flashforward
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Muitas das estratégias da narrativa complexa bebem diretamente de gêneros e 

formatos mais antigos que são considerados ―ruins‖ ou ―menores‖, Mittell (2006) 

quando aponta para os usos de flashbacks, flashforwards ou quebras de cronologia, por 

exemplo, reconhece-os como convencionais à televisão, apesar de ainda assim construir 

parte do conceito de narrativa complexa sobre esses termos. Um incômodo grande que 

surge a partir disso é que, hoje, grandes autores homens que são enxergados com 

legitimidade dentro da área dos estudos de televisão estão nessa posição devido aos 

interesses de pesquisadoras feministas que chamaram atenção para a mídia inferiorizada 

e seus aspectos até então sem validade cultural. E, apesar disso, esses autores constroem 

categorias para legitimar a televisão que são desenvolvidas, ainda, sobre hierarquias de 

gênero, com ―tipos‖ de televisão, validando apenas parte dela, e omitindo (e às vezes 

negando) o histórico político e cultural do campo (KACKMAN, 2010; IMRE, 2014). 

Kackman (2010) propõe que nos voltemos para a análise da narrativa complexa 

e dos entendimentos acerca da ―TV de qualidade‖ não como um aspecto estético, mas 

cultural, de identificação; para o autor, complexidade não é algo que apenas se encontra 

em um texto, mas algo que se deposita no texto; e dessa forma, reconhecermos certos 

personagens como significantemente conflituosos e suas narrativas e dilemas enquanto 

complexos é parte de uma identificação cultural. O que leva o autor de volta ao aspecto 

que considera fundamental no melodrama, seu investimento nas relações culturais 

imediatas, seu tratamento de tensões, conflitos e ansiedades sociais, a forma como faz 

emergir para a discussão pública sentidos que estão imersos nas relações sociais. Ainda 

mais, o melodrama rapidamente cria relações de identificação com quem o acompanha, 

trazendo a história para perto, gerando interesse pelos destinos ali contados 

(BOURDIEU, 2007a), que somados à sua capacidade de instaurar (e não resolver 

conflitos) formam, para Kackman (2010), uma estratégia potente para as narrativas 

seriadas, o que a torna um componente central na discussão de qualidade televisiva. 

1.5.2 A televisão tem estética 

Historicamente, a televisão tem sido negada como uma forma artística legítima 

no quesito estético, diferente de outras expressões mais antigas, sendo a mais próxima o 

                                                                                                                                          
While the first comes with semiotic cues that scream out sentimentality and excess, the second does too – 

it‗s just the more conventionally masculine sentimentality and excess of grunge rock and roaring 

sidepipes. In both, a melodramatic imagination drives the narrative, and drives our own viewing 

pleasures: can the characters reconcile their conflicted pasts with their new challenges? Will they find 

happiness, completion, peace? Will they find self-knowledge, or will they remain tragically haunted by 

their own demons?‖. 
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cinema. Esse interesse na valorização estética do meio emergiu com força no contexto 

dos anos 2000 e vem sendo construído entre as séries televisivas a partir da dicotomia 

―boas‖ e ―ruins‖ (NEWMAN, 2016). Para Jaramillo (2013), na história da televisão, 

existiram cinco obstáculos principais para a categorização da mídia como uma 

expressão cultural de validade estética. As duas primeiras, que ela pega emprestado de 

Zettl, eram o imperativo comercial por trás do meio e o discurso de que servia como 

veículo para informações rápidas e fáceis; a essas, ela adiciona três: a relação da 

televisão com a comunicação de massa (que não tem espaço para a arte); o foco na 

execução de programação ao vivo, que apesar de ser uma importante característica 

própria (que a distingue do cinema, por exemplo), também foi responsável por uma 

restrição dos aspectos visuais e auditivos; e, por fim, a imaturidade técnica que inclui, 

como a autora coloca, a tela. 

Diversas pesquisas apontam para o incômodo de, em anos de desenvolvimento 

e pesquisa do meio televisivo, não termos desenvolvido uma linguagem que possa 

discutir a televisão em termos artísticos próprios de suas imagens, sons e narrativas 

(MITTELL, 2006; JARAMILLO, 2013). Isso fez com que, na história da televisão, 

grande parte das séries que se destacassem fossem descritas a partir de categorias de 

outras formas artísticas, seja para relacionar a trama com o universo da literatura, seja 

para relacionar as ―belas‖ imagens com as imagens do cinema. Jenkins (2013) descreve 

como o termo ―cinemático‖ e, podemos adicionar, a expressão ―parece um filme‖ são 

utilizados para descrever séries que elaboram os elementos gráficos e pictóricos mais do 

que o que seria ―comum‖ à televisão; dessa forma, elevando tanto os trabalhos artísticos 

de iluminação e colorização, por exemplo, quanto a aplicação de efeitos especiais 

produzidos digitalmente. 

No passado, cinema e televisão já estiveram mais afastados, e a elevação da 

produção técnica televisiva na comparação com a cinemática, envolvia os tipos de 

equipamento, relacionados diretamente à questão econômica, na qual, quanto mais caro, 

mais bonito e mais bem feito. Contudo, recentemente, a produção televisiva se equipara 

economicamente e, assim, tecnicamente e tecnologicamente com as produções ligadas 

ao cinema
37

; sendo um ponto crucial dessa conexão o período de convergência midiática 

                                                
37 Diversas notícias, por exemplo, relataram como a última temporada de Game of Thrones realizou uma 

batalha ―nunca antes vista na televisão‖. Ver: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/04/game-of-

thrones-exibe-maior-batalha-da-tv-em-um-de-seus-melhores-episodios.shtml; 

https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/series-e-tv/2019/03/game-of-thrones-nunca-foi-feito-antes-

na-tv-diz-produtor-sobre-batalha-final (Último acesso em 24/07/2019). 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/04/game-of-thrones-exibe-maior-batalha-da-tv-em-um-de-seus-melhores-episodios.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/04/game-of-thrones-exibe-maior-batalha-da-tv-em-um-de-seus-melhores-episodios.shtml
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/series-e-tv/2019/03/game-of-thrones-nunca-foi-feito-antes-na-tv-diz-produtor-sobre-batalha-final
https://observatoriodocinema.bol.uol.com.br/series-e-tv/2019/03/game-of-thrones-nunca-foi-feito-antes-na-tv-diz-produtor-sobre-batalha-final
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(MILLS, 2013). Como maior representante da ―TV de qualidade‖ contemporaneamente, 

a HBO reforçou com suas produções os discursos de como a televisão 

―cinematográfica‖ pode ser vista e sentida; esse adjetivo perpetua as noções de 

hierarquia entre meios, na qual o cinema teria concentrado uma essência que equivale 

àquela que falta à televisão; além de não desenvolver em nenhum sentido significante as 

reflexões sobre para quais caminhos as imagens e sons da televisão estão se dirigindo 

(JARAMILLO, 2013). De um lado, a televisão considerada ―refinada‖ será associada ao 

cinema, do outro, a televisão que é televisão é aquela ligada ao excesso; nas palavras da 

autora: ―‗Cinematográfico‘ remove o texto e estilo televisivo do meio e o transporta 

para outro lugar
38

‖ (JARAMILLO, 2013, p. 73). 

Outra categoria de aproximação das séries de televisão com outras esferas 

artísticas se inscreve na concepção de autoria. Apesar de a ficção seriada ser 

historicamente um trabalho coletivo, em suas diversas etapas de produção, desde os 

anos 70 e 80 já havia olhares voltados para a figura do que viria a ser entendido como 

showrunner, que representa exatamente a detenção de poder sobre a criação. 

Steven Bochco, criador de Hill Street Blues, pode ser apontado como um dos 

primeiros profissionais associados ao fenômeno da autoria na ficção seriada 

televisiva nos termos que entendemos atualmente. Contratado pela MTM 

para produzir uma série policial para a NBC, que vivia uma intensa crise de 
audiência, Bochco, à época um experiente roteirista, exigiu total autonomia 

no desenvolvimento do projeto, o que lhe foi concedido, a despeito da 

desconfiança inicial gerada pela repercussão negativa do piloto junto ao 

público. As batalhas travadas entre ele e a emissora e sua postura irredutível 

ante as tentativas de interferência dos executivos nos rumos da série são 

apontadas por Martin (2014) como um importante legado deixado pelo 

criador às gerações seguintes de showrunner (CASTELLANO; 

MEIMARIDIS, 2018b, p. 204). 

Castellano e Meimaridis (2018b), na tentativa de definição do termo, 

apresentam como comum o paralelo entre o showrunner e o diretor de cinema, a partir 

da ideia de que esses agentes têm o controle criativo da obra. Entretanto, o showrunner 

coordena também questões objetivas como cronogramas e orçamentos, ao mesmo 

tempo em que é responsável por dar o ―tom‖ artístico da série, supervisionar itens como 

texto e direção, reinventando, dessa forma, a questão da autoria no mercado televisivo. 

Além da relação com a ideia do diretor de cinema, há uma relação de gênero também 

implícita, que pode ser observada na quantidade numerosa de homens que exercem 

estes cargos. 

                                                
38

 No original: ―‗Cinematic‘ removes the television text and its style from the medium we are studying 

and transplants it elsewhere‖. 
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Concomitante à eclosão de narrativas complexas no fim da década de 1990, 

essa posição de uma pessoa responsável pelo show como um todo também ganha 

fôlego; uma estratégia que ajuda a valorizar as séries com a validade cultural que um 

―artista‖ traz a uma obra, gerando admiração e muitas vezes expectativa aos programas, 

com showrunners sendo relacionados com características próprias de abordagens 

temáticas e estilísticas (MITTELL, 1996; SEWELL, 2009; NEWMAN, 2016; PICADO, 

B; SOUZA, M.C. J., 2018).  

Em suma, no caso da aplicação do estilo como chave analítica para a 

compreensão dos formatos seriados, as obras tendem a ser reconhecidas e 

classificadas como pertencentes a determinadas autorias: isso se dá através 

dos modos como foram compostas, do emprego de recursos narrativos, 

visuais, sonoros e tecnológicos, assim como pela identificação de 
equipes/agentes que nela atuaram, dos gêneros discursivos que as organizam 

e das pretensões ou horizontes de efeitos na audiência desejados (PICADO, 

B; SOUZA, M.C. J., 2018, p. 55).  

Castellano e Meimaridis (2018b) enfatizam a relação da noção de ―TV de 

qualidade‖ com a proeminência e proliferação da figura de showrunner; isso porque 

observam como a percepção de que as séries de televisão poderiam circular enquanto 

obras artísticas e/ou relevantes gerou a necessidade de que indivíduos específicos 

fossem apontados como autores por trás das obras. Além disso, a figura do showrunner 

carrega consigo certo sentido de ―autonomia‖, que serve como mais um legitimador 

para as ficções-seriadas televisivas, que historicamente são enxergados como produtos 

feitos especialmente para a ―satisfação‖ da audiência e, assim, controlados pelas 

produtoras/distribuidoras para não ―ousarem‖ demais. Por fim, showrunners são 

também utilizados estrategicamente no mercado televisivo para a experiência do 

reconhecimento na audiência, tendo suas obras identificadas a partir de diferentes 

marcadores e sugerindo expectativas para o público, assim como indicações para as 

empresas no sentido de divulgação, elaboração e distribuição (PICADO, B; SOUZA, 

M.C. J., 2018). Essa estratégia não é recente no mercado televisivo, apesar de ter 

ganhado força recentemente no universo das séries de televisão estadunidense, pois já é 

utilizada há anos no contexto das telenovelas brasileiras, por exemplo, nas quais autores 

são reconhecidos por certas características e histórias que se repetem em diferentes 

obras, apesar de, mais uma vez, fazerem parte de um trabalho coletivo 

(CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2018b). 

Para além da questão da autoria, podemos perceber nos discursos sobre 

―televisão de qualidade‖ uma hierarquia entre produções semelhantes à lógica interna 
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das críticas fílmicas que colocam os filmes blockbusters em oposição aos ―filmes de 

arte‖ (MUANIS, 2016); o que coloca em xeque exatamente a problematização de Mills 

(2013) sobre o porquê de o cinema ser entendido como portador de uma estética e 

legitimidade se, entre as produções do próprio meio, existe uma variedade de 

abordagens de temas, estilos, gêneros, convenções, etc. Além de relembrar que tanto a 

televisão quanto o cinema absorveram muito das práticas teatrais (e, também, da 

fotografia) dentro de seus desenvolvimentos enquanto campos e dividem capacidades. 

Com isso, ao pensarmos os dois meios audiovisuais, nenhuma das descrições que 

adjetivam o televisivo com a ideia de ―cinematográfico‖ está de fato se referindo a 

qualquer característica que seria exclusiva do cinema. 

Tudo isso traz à tona mais uma vez a discussão de Kackman (2010) sobre quais 

categorias vão ser acionadas para pensar esteticamente uma obra e como isso não foge 

das relações culturais. Apesar de a narrativa complexa ser elaborada na maioria das 

vezes a partir do texto (MITTELL, 2006) e apesar das potências de discussões que 

emergem de novelas (ALMEIDA, 2001), por exemplo, os discursos que envolvem 

estética não só se concentram apenas na imagem, mas o fazem a partir de categorias do 

cinema. Será que para concebermos a arte na televisão não deveríamos nos focar em 

concebê-la dentro de suas propriedades e expressões particulares? (KACKMAN, 2010; 

JENKINS, 2013) E, com esse fim, não seria interessante hibridizar as modalidades 

estéticas e comunicativas, que apenas parecem cindidas pela crítica, uma vez que a 

comunicação é por vezes mais relacionada ao entendimento e à identificação de diversas 

pessoas enquanto a ideia de estética é comumente relacionada à ideia, muitas vezes 

elitista, de letramento? (BOURDIEU, 2007b). 

1.6 Qual televisão é legítima? 

O uso da expressão ―cinematográfica‖ ao se tratar das produções televisivas 

nunca é inocente, ela aciona hierarquias culturais e artísticas que colocam a televisão 

sempre como um meio inferior. Dentro desse contexto, ―a persistência do termo pode 

ser vista como um desconforto contínuo sobre a riqueza estilística, a diversidade e as 

especificidades do meio que dizemos estudar‖ (MILLS, 2013, p. 65). Isso fica evidente 

ao relacionarmos os diferentes gêneros televisivos que coexistem nas grades de 

programação e serviços de streaming; o espectro estilístico da televisualidade é amplo 

tanto em termos ―artísticos‖ quanto representativos, mas é usualmente dicotomizado 

entre aquelas produções que serão consideradas ordinárias e extraordinárias.  
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Do lado tido como ordinário da TV estão assuntos e temas mundanos, a noção 

hierárquica de ―simplicidade‖ nas formas e narrativas das obras apresentadas e nas 

pessoas representadas, que muitas vezes podem ser entendidas como ―parte do povo‖. 

Do outro lado, está tudo aquilo que se apresenta na noção hierárquica de 

―extraordinário‖, com representações e ―estéticas opulentas‖ e personagens ―mais 

interessantes‖. Ou seja, uma categorização cultural, em que o extraordinário é tudo 

aquilo que se afasta do ―comum‖, que por sua vez, é praticamente um sinônimo para 

televisão no geral. Nesse sentido, é perceptível que essas distinções também operam 

dentro das percepções de gêneros e formatos; quando pensamos no adjetivo 

―cinematográfico‖, por exemplo, é fácil perceber que essa categoria é utilizada 

principalmente para se referir aos dramas televisivos mais do que qualquer outro tipo de 

televisão (MILLS, 2013); enquanto para o compilado de vulgaridades em gêneros e 

formatos temos talk shows diurnos; reality shows; novelas; filmes para a TV (MCCOY; 

SCARBOROUGH, 2014) e, muitos outros, incluindo diversas comédias. 

Duas operações de distinção são emblemáticas nos casos de séries de comédia: 

a primeira trata de uma hierarquização entre obra popular, pensada como voltada para 

massa, e outro tipo que seria mais ―edificante‖, ―sério‖ ou ―de vanguarda‖, que existe 

como oposição ao primeiro nas formações discursivas; a segunda vem das relações entre 

comédia e narrativa complexa, em que os prazeres operacionais a partir de um 

engajamento formal (MITTELL, 2006) encontrados no texto funcionam como 

mecanismo de ―legitimação‖, perante a crítica e acadêmicos, e distinção entre diferentes 

séries de comédia. 

Para exemplo dessa primeira distinção, o trabalho de Neri (2015b) que propõe 

investigar critérios de avaliação por parte da crítica que vão conceber Sai de Baixo 

(Rede Globo, 1996-2002) como portador de mais ―qualidade‖ em comparação a Vai que 

Cola (Multishow, 2013-Presente). Duas construções discursivas são mais aparentes para 

demonstrar as hierarquias dentro do gênero, sendo uma delas a questão do público 

entendido como de ―massa‖ ou ―popular‖. Na comparação entre as duas séries cômicas 

brasileiras, a autora coloca como os discursos críticos sobre Sai de Baixo dificilmente 

classificam-na enquanto ―popular‖ no sentido de ―(...) ser feito para agradar à maioria 

ou de ter sido estruturalmente simplificado para ser compreendido por uma grande 

parcela do público (...)‖ (NERI, 2015b, p. 73), o que ocorre no caso de Vai que Cola, 

que, inclusive, tem em sua narrativa representações de personagens ―do povo‖ vivendo 

em um bairro fora da zona considerada nobre no Rio de Janeiro. 
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Isso se soma à segunda construção discursiva que se instaura na relação com a 

repetição e inovação. Neri aponta como uma das principais características de 

rebaixamento de qualidade em Vai que Cola, na relação com Sai de Baixo, é por não se 

apresentar como inovadora dentro de seu formato e ser entendida como ―mais do 

mesmo‖: ―A maior parte dos aspectos criticados na série têm como essência a repetição, 

traço sempre presente em narrativas midiáticas seriais, mas fortemente criticado sempre 

que evidente, sendo tomado como traço de rebaixamento estético‖ (NERI, 2015b, p. 

79). Enquanto Sai de Baixo foi considerada em sua época e lançamento como uma 

transgressão de formato, no qual as linguagens teatral e televisiva se misturavam, 

inclusive na narrativa que, além do roteiro, contava com improvisos e erros de atuação; 

a sitcom do Multishow é geralmente colocada ao lado de programas como Zorra Total 

(Rede Globo, 1999-2015)
39

, ―considerado um programa de humor ultrapassado devido à 

repetição de fórmulas e rotinas cômicas já muito exploradas no contexto do humor 

televisivo nacional, o que o caracteriza como ‗de forte apelo popular‘‖ (NERI, 2015b, p. 

75). 

A crítica à repetição dentro do contexto das séries cômicas traz à tona mais 

uma vez hierarquizações construídas em cima da noção de ―narrativa complexa‖; pois, 

se essa estratégia é entendida como uma operação entre repetição e novidade, em que se 

misturam modalidades episódicas e seriais para montar arcos narrativos que avancem ao 

longo da(s) temporada(s), quando pensamos nas séries cômicas, outras estratégias 

devem ser levadas em consideração. Neri (2015a) expõe como a operação entre 

redundância e novidade é elaborada de maneira quase inversa quando se trata da 

comparação entre narrativas serializadas cômicas e de outros gêneros. Isso porque, na 

maioria das séries, ―a redundância trabalha para gerar expectativa em relação à 

novidade, daí o prolongamento do suspense; já no caso da serialização cômica o que 

temos é a novidade que conduz à redundância‖ (NERI, 2015a, p. 51). 

O grande problema no encontro das séries cômicas com a narrativa complexa 

vem da legitimação que essa estratégia analisada por Mittell conseguiu desenvolver a 

partir da crítica. Ao concebermos a complexidade como selo ―de qualidade‖, se nos 

voltamos às ficções seriadas cômicas, existe uma cisão específica entre ―tipos‖ de 

comédia que serão entendidas como melhores do que outras a partir de duas 

                                                
39 A partir de 2015 houve uma reformatação no programa que passou a se chamar apenas ―Zorra‖ e 

focou-se principalmente na elaboração de esquetes, deixando de lado a elaboração de narrativas a partir 

de personagens específicos. Ver: https://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2015/04/28/chamado-

apenas-de-zorra-humoristico-repaginado-tera-tratamento-de-novela.htm (Último acesso em 24/07/2019). 

https://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2015/04/28/chamado-apenas-de-zorra-humoristico-repaginado-tera-tratamento-de-novela.htm
https://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2015/04/28/chamado-apenas-de-zorra-humoristico-repaginado-tera-tratamento-de-novela.htm
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possibilidades que ficam evidentes nos exemplos trabalhados por Neri (2015a) a partir 

do trabalho de Mittell. 

De um lado, se tomamos como exemplo Seinfeld (NBC, 1989-1998), o que a 

faz ser enxergada pelas lentes da complexidade narrativa por Mittell (2006) é a ruptura 

com as expectativas da serialização como a conhecemos, como em episódios em que as 

personagens protagonistas terminam em uma situação instável que poderia funcionar 

como cliff hangers
40

, mas são abandonados para os próximos episódios, funcionando 

assim como punchline
41

, um arremate cômico que nunca será mencionado novamente. 

De outro lado, Arrested Development (FOX, 2003-2006
42

) tem sua 

complexidade analisada em torno dos arcos narrativos que se prolongam por diversos 

episódios e, eventualmente, temporadas. Nas palavras de Mittell (2006, p. 34), a série 

―(...) expande o número de arcos narrativos por episódio (...), resultando em 

improváveis coincidências, reviravoltas e repercussões irônicas, algumas das quais 

podem não se tornar evidentes até episódios ou temporadas subsequentes
43

‖. 

Em ambos os casos, há uma valorização da narrativa que iria ―além‖ do foco 

no mundo diegético e revela a ―mecânica criativa‖ pela qual os roteiristas e produtores 

das séries elaboram a história, exigindo uma preocupação maior dos telespectadores em 

relação aos detalhes e ao texto. 

Para além disso, a reafirmação constante da complexidade como detentora de 

―mais qualidade‖, e isso nos diversos gêneros serializados, faz com que a comédia 

comece a ser reavaliada a partir do ―desenvolvimento‖ de suas personagens, o que 

acarreta na desqualificação daquelas que são um tipo cômico
44

 e estão inevitavelmente 

                                                
40 Wikipedia define cliff hanger como ―(...) um recurso de roteiro utilizado em ficção, que se caracteriza 

pela exposição do personagem a uma situação limite, precária, tal como um dilema ou o confronto com 

uma revelação surpreendente. Geralmente, o cliffhanger é utilizado para prender a atenção da audiência e, 

em casos de séries ou seriados, fazê-la retornar ao filme, na expectativa de testemunhar a conclusão dos 

acontecimentos que o público espera ser chocante. (...)O cliffhanger tanto pode criar a expectativa da 

resolução de um problema, quanto pode se servir de uma revelação surpreendente‖. Ver: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cliffhanger_(roteiro) (Último acesso em 24/07/2019). 
41 No Wikipedia: ―Punchline conclui uma piada; destina-se a fazer as pessoas rirem. É a terceira e última 

parte da estrutura típica de piadas (...). Em um sentido mais amplo, ‗punch line‘ também pode se referir à 

conclusão inesperada e engraçada de qualquer performance, situação ou história‖. Ver: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Punch_line (Último acesso em 24/07/2019). 
42 Não foi levada em consideração o revival da série realizado pela Netflix em 2013, devido ao diálogo 

com o texto de Mittell (2006). 
43 No original: ―Expands the number of coinciding plots per episode, with often six or more story lines 

bouncing off one another, resulting in unlikely coincidences, twists, and ironic repercussions, some of 

which may not become evident until subsequent episodes or seasons‖. 
44 ―Tipo cômico‖ é entendido aos moldes de Bergson a partir de Neri (2015a), são personagens que não se 

―corrigem‖ ao passar do tempo, caindo inevitavelmente em diferentes situações exatamente por suas 

incapacidades de mudar. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cliffhanger_(roteiro)
https://en.wikipedia.org/wiki/Punch_line
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fadadas a continuar encontrando problemas exatamente pelo fato de serem incapazes de 

mudar. 

Os reality shows também se enquadravam no lado mais baixo da hierarquia, 

entendido como trash em oposição à qualidade enxergada nas séries dramáticas, mas 

Feuer (2015) aponta para outros nivelamentos na consagração da qualidade que, assim 

como no caso da comédia, seleciona certos realities como melhores em detrimento de 

outros. 

No caso de shows desse gênero televisivo, a distinção se dá a partir da 

separação daquilo que será entendido como ordinário e aquilo que será entendido como 

demonstração de técnica e ―talento‖ (FEUER, 2015). Do lado da qualidade nos realities, 

estão formatos como Project Runaway; Top Chef; Masterchef; já do outro lado, 

estariam aqueles que ―compactuam‖ com a tradição dos realities em criar celebridades 

sem que nenhuma ―proeza‖ seja detectada, logo, alguns exemplos são as diversas 

franquias de Real Housewives; Big Brother; Keeping up with the Kardashians. O que 

fica explícito é uma categorização mais uma vez pautada numa dicotomia de ordinário e 

extraordinário, faz-se necessário para um reality que trate de provas técnicas, jurados 

autorizados, desafios de excelência, ao invés de trabalhar o cotidiano e personagens que 

seriam ―pessoas comuns‖. 

Friedman (2014) quando analisa o caso específico do reality Honey Boo Boo, 

percebe as relações do programa com as matrizes do freak show e do grotesco, tanto no 

que concerne a capacidade da representação das diferenças quanto na revelação da 

mundanidade e corporalidade da semelhança. A autora, em diálogo com David Gerber, 

ressalta que só seremos capazes de entender o freak show, se o observarmos como um 

fenômeno socialmente construído de entretenimento comercial e enquanto o produto de 

relações sociais desiguais, de opressão e exploração, mas nunca apenas por uma dessas 

perspectivas. Ademais, Friedman enxerga em Honey Boo Boo um aspecto de 

resistência, pois, longe de defender que se trata da ―melhor representação possível‖ (o 

que é definitivamente impossível), o ganho do reality viria também da presença de 

sujeitos que geralmente são apagados das representações ―mais comuns‖.  

Em relação à narrativa complexa, a emergência e difusão cada vez maior de 

programas no estilo de reality shows são apontadas por Mittell (2006) como fatores que 

propulsionaram o desenvolvimento de narrativas complexas, pois incentivaram 

roteiristas e produtores a prestarem mais atenção em uma característica própria da 

ficção: o controle absoluto sobre a narrativa. Dentro desse raciocínio, há um 
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estranhamento em perceber que apesar do ―controle absoluto‖ sobre a narrativa, as 

séries que entram para o panteão ―de qualidade‖ não necessariamente elaboram 

representações de diferentes indivíduos em diferentes vivências.  

O Emmy expressa isso de forma mais latente; em contraste com o prêmio de 

melhor série dramática que, nessa década, foi apenas duas vezes entregue a uma série 

com uma protagonista mulher, na categoria ―melhor série de comédia‖, as três séries 

vencedoras da década apresentam representações não interessadas no diálogo com a 

masculinidade hegemônica (apesar de despertarem diversos outros problemas, sendo a 

prevalência da branquitude um exemplo comum às três séries). Modern Family (ABC, 

2009-Presente), trabalha com a ideia de um ―novo‖ arranjo familiar que inclui um casal 

homossexual masculino que adota uma criança vietnamita e um homem mais velho 

casado com uma mulher duas décadas mais jovem, imigrante colombiana. Veep (HBO, 

2012-2019) traz uma mulher que trabalha como vice-presidente dos Estados Unidos e 

busca continuar no mesmo cargo integrando uma nova chapa. E, por fim, The 

Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video, 2017-Presente) narra a trajetória de uma 

jovem mulher judia nos anos 1950, que após ser abandonada pelo marido, tenta a 

carreira de comediante de stand up. 

Se levarmos em conta a preferência por protagonistas e dramas masculinos do 

Emmy na mais legítima categoria da noite (melhor série dramática), o que aparece nessa 

breve análise é a percepção de que o ―ordinário‖, figurado em gêneros como a comédia 

e os reality shows, acaba tendo uma maior abertura em relação às pessoas representadas, 

com uma pluralidade maior de raças, gêneros, nacionalidades; em divergência com a 

masculinidade como norma, entendida enquanto o legítimo, o ―extraordinário‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

52 

 

CAPÍTULO 2 – RELAÇÕES ENTRE MASCULINIDADES E PRESTÍGIO: 

EMMY (2010-2014) 

Levando em conta o levantamento histórico das noções de qualidade televisiva 

do capítulo anterior, este capítulo se volta para as relações entre masculinidade e 

prestígio a partir das cinco séries vencedoras da década de 2010 a 2019, buscando 

explorar quais são os pontos de encontro entre a permanência do homem e de certas 

masculinidades enquanto ponto de referência comum a todos, tratados como norma ou 

normal, e a legitimação de determinadas produções seriadas dramáticas concedida pela 

crítica. Existem relações entre o androcentrismo histórico que habita o olhar para o 

mundo social e a seleção das ―melhores séries do ano‖ pelo Emmy Awards? De que 

maneira se dissimulam questões e atribuições relativas às masculinidades e aos homens 

enquanto hierarquias culturais que determinam melhores e piores produções artísticas? 

Para tentar compreender os diferentes tangenciamentos entre masculinidades e 

legitimidades nas séries premiadas pelo Emmy serão empregadas duas diferentes frentes 

de análise: a) relações entre gêneros, qualidade e indústria televisiva, que se expressam 

no universo da ficção-seriada a partir dos cargos ocupados por homens e mulheres; 

quais profissionais recebem Emmys técnicos; pelo valor da produção; quais os meios de 

distribuição e qual a relação com a audiência; b) relações entre gêneros e 

representações, que envolvem as histórias escolhidas a serem contadas; quais os 

personagens pelos quais descobrimos o universo e a narrativa; quais as relações entre 

personagens e quais seus conflitos. 

Antes de adentrar as análises das séries premiadas, é necessário dissecar as 

relações de legitimidades e instituições que se propõem a distinguir os melhores dentro 

de certo campo e a própria organização que realiza a premiação televisiva mais 

importante atualmente. 

2.1 Premiações 

Quando pensamos o contexto audiovisual de premiações, observamos 

instituições legitimadoras de arte que posicionam certas produções hierarquicamente 

acima de outras aparentando consenso, como funciona, por exemplo, com o Oscar (The 

Academy Awards). E a questão da premiação traz, mais uma vez, os homens como 

significativa maioria da academia e no controle do julgamento. Uma pesquisa realizada 
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pelo Los Angeles Times
45

 em 2012 apontou como a ―academia‖ era formada por 77% de 

homens e 94% de brancos, com apenas 14% dos membros tendo menos de cinquenta 

anos. Em um segundo levantamento
46

, em 2016, a mudança foi pequena, com homens 

correspondendo a 76% da academia e com 91% de membros brancos. Atualmente, 

homens representam a maioria na detenção de meios de produção, de dinheiro, das 

técnicas e do capital simbólico no meio audiovisual. 

A tradição de condecorar pessoas com objetos simbólicos (como troféus e 

medalhas) a partir do entendimento de que apresentam alguma característica 

excepcional não é algo recente, podendo ser observado desde o teatro grego da 

Antiguidade; porém houve uma maior proliferação entre os séculos VXII e XIX em 

decorrência do desenvolvimento de academias e associações artísticas, firmando-se 

como um importante referencial a partir do século XX com a criação do Prêmio Nobel. 

(ENGLISH, 2005; 2014; HOLZBACH, 2016). Atualmente, eventos de premiação 

(entendidos como práticas culturais), agregam valores políticos, econômicos e 

simbólicos não só aos vencedores, mas às próprias instituições organizadoras; 

funcionando, inclusive, como um espaço prolífico para a distinção das artes em relação 

aos demais domínios sociais (ENGLISH, 2005; HOLZBACH, 2016) e desenvolvendo 

noções de autoridade e consenso em relação às obras que serão entendidas como ―boas‖ 

ou ―ruins‖. 

Ao pensarmos as premiações televisivas, as relações simbólicas de uma noção 

de ―artisticamente legítimo‖ se tornam ainda mais complexas pelo fato de a televisão ter 

sido historicamente associada ao consumo de massa e, principalmente, ao aspecto 

―comercial‖, logo, separado das noções de ―arte pura‖ (BOURDIEU, 1996). Com o 

desenvolvimento dos discursos sobre indústria cultural, principalmente a partir das 

discussões da Escola de Frankfurt, o meio televisivo deixou de ser interessante aos 

intelectuais, que adotaram uma postura fervorosamente crítica, desenvolvendo e 

reforçando teorias depreciativas sobre cultura de massa e passividade por parte de 

telespectadores, que eram reforçadas pelas práticas de medição de audiência que se 

tornavam hegemônicas (MUANIS, 2015). Produções televisivas tiveram suas 

possibilidades artísticas desprezadas por serem consideradas voltadas principalmente 

para o entretenimento, para suprir uma demanda antecedente nas quais dificilmente se 

                                                
45  Disponível em: https://www.latimes.com/entertainment/la-et-unmasking-oscar-academy-project-

20120219-story.html (Último acesso em 01/07/2019). 
46

 Disponível em: http://graphics.latimes.com/oscars-2016-voters/#more-story (Último acesso em 

01/07/2019). 

https://www.latimes.com/entertainment/la-et-unmasking-oscar-academy-project-20120219-story.html
https://www.latimes.com/entertainment/la-et-unmasking-oscar-academy-project-20120219-story.html
http://graphics.latimes.com/oscars-2016-voters/#more-story
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encontrariam conteúdos reflexivos e edificantes. Esse tipo de perspectiva corrobora com 

as colocações de Bourdieu (2007a; 2007b), que, ao investigar diferentes valorizações de 

bens simbólicos no campo da arte, percebe como existe uma cisão no que vai ser 

entendido como obra de arte pura e legítima e os bens simbólicos que vão circular 

dentro de uma lógica mercadológica, que são concebidos como mera posse material, 

com valor simbólico menosprezado. 

Além disso, a legitimidade das obras de televisão foi dificultada por outro 

fator: a relação da mídia televisiva com o universo da feminilidade. Desde o 

desenvolvimento de uma indústria cultural, pautada na produção em série, e 

principalmente através da união da imprensa cotidiana com a literatura, surge um novo 

tipo de consumo cultural entendido como ―menor‖, principalmente por se tratar das 

primeiras possibilidades de acesso por parte de camadas sociais (como os mais pobres e 

as mulheres) até então excluídas (HUYSSEN, 1996; BOURDIEU, 2007b; 

CASTELLANO; MEIMARIDIS; FERREIRINHO, 2019).  

Inclusive, as noções negativas nas discussões de comunicação de massa são 

historicamente relacionadas à ideia de um feminino; a ―massa‖, principalmente durante 

o século XIX, foi entendida e representada muitas vezes como ―mulher‖, de forma 

pejorativa, a partir dos sentidos de histeria generalizada, falta de racionalidade e, 

também, como ameaça política, o que acompanhou a emergência da mística masculina 

no modernismo; ―A tentação da cultura de massa tem sido descrita tradicionalmente 

como a ameaça de se perder em ilusões e sonhos, e de apenas consumir, ao invés de 

produzir‖ (HUYSSEN, 1996 p. 56). 

Por ser uma mídia ligada aos modelos de produção industrial, pelo interesse 

econômico e por ser entendida como uma mídia doméstica endereçada às massas, a 

televisão foi entendida como feminina e não legítima (NEWMAN; LEVINE, 2012). 

Dessa forma, não só a premiação pode servir para legitimar determinadas obras 

televisivas como excepcionais e merecedoras de ―mérito‖, mas a maneira como essas 

premiações desenvolveram as noções de ―qualidade‖ foi incorporando regras e métodos 

de outros campos artísticos entendidos como mais legítimos, como o cinema e a 

literatura, que escondem relações hierárquicas nas quais questões de gênero são pontos 

cruciais. 
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Foi apenas após a consolidação do The Academy Awards
47

 (Oscar) como 

referência de premiação audiovisual que o primeiro prêmio a abordar obras de televisão 

surgiu, o Golden Globes. Criado em 1944 e organizado pela Hollywood Press 

Association (HFPA), propunha-se a reconhecer os destaques audiovisuais do ano no 

cinema e, a partir de 1956, na televisão, mas fazendo uso de categorias já reconhecidas 

pelas premiações cinematográficas, como ―melhor drama‖ e ―melhor atriz‖, e 

principalmente direcionadas à teledramaturgia. E em 1949 foi criado o Emmy Awards, 

na época organizado pela Academy of Television Arts & Sciences (ATAS), que 

objetivava nobilitar as melhores produções televisivas em seus diferentes gêneros e 

formatos, desde o telejornalismo até as obras teledramatúrgicas, incluindo a daytime tv 

que abarca programas de auditório, por exemplo. 

Holzbach (2016), em sua pesquisa sobre a videoclipes, notou a premiação do 

VMA como estratégia de legitimação desse artefato enquanto gênero audiovisual.  

Podemos apontar as premiações televisivas também como um mecanismo de 

legitimação. Historicamente, a televisão tem sido menosprezada como uma forma 

artística válida no quesito estético, diferente de outras expressões mais antigas, sendo a 

mais próxima o cinema. Esse interesse na valorização estética do meio emergiu com 

força no contexto dos anos 2000 e vem sendo construído entre as séries televisivas a 

partir da dicotomia ―boas‖ e ―ruins‖ (NEWMAN, 2016). 

As premiações televisivas cooperam na manutenção dessas distinções operando 

um falso consenso, posicionando-se no ―centro da sociedade‖ e fabricando a noção de 

que qualidades enxergadas individualmente em profissionais ou em obras de ficção-

seriada que levam o prêmio são garantidas pela cultura como um todo (HAASTRUP, 

2008). Nesse sentido, Clark (2014) faz uma interessante relação entre a noção de 

qualidade televisiva e sua associação com as premiações: 

Uso 'qualidade' como abreviação para o que Lacey e McElroy (2012) 

identificam por meio de um termo menos contestado: ‗marcos‘ televisivos. 

Longe de se qualificar como tal através da superioridade estética, a 

televisão que se torna ‗marco‘ é "moldada pelos contextos de sua produção 

e recepção" (1). Os programas estabelecem o status de 'marco' por meio da 

acumulação de prêmios de prestígio, da 'atenção considerável' prestada ao 

programa por 'críticos profissionais e figuras do setor de televisão', 

'credenciais' de atores e produtores, marketing e publicidade de alto nível; e 

'ativação de narrativas que escavam talentos, produtores, controle sobre a 
produção por desconhecidos executivos ou redes de televisão, distintivas e 

                                                
47

 O prêmio conhecido como ―Oscar‖, The Academy Awards, foi criado em 1927 vinculado à Academy of 

Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). 
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inovadoras' (Lacey and McElroy 2012, 3) 48  (CLARK, 2014, p. 449, 

tradução nossa). 

 

Além disso, a influência do Emmy, por exemplo, sobre a indústria televisiva é 

relevante atualmente, servindo como um propulsor para certas obras ou profissionais, 

que têm seus status simbólicos amplificados, uma vez reconhecidos como vencedores. 

Um caso emblemático é Big Litlle Lies (HBO, 2017-Presente), que foi lançada como 

minissérie (nome dado às séries estadunidenses que possuem uma história finalizada em 

apenas uma temporada) e, após vencer o Emmy de 2017 na categoria ―Melhor série 

limitada
49

‖, foi renovada para uma segunda temporada que não contava mais com as 

referências ao livro no qual foi baseada, já que o enredo havia sido trabalhado por 

completo. 

Ademais, parte desse consenso fabricado pode ser identificada em diferentes 

matérias jornalísticas
50

 que se propõem a levantar ―as melhores séries‖ de todos os 

tempos; tanto nos textos estadunidenses quanto brasileiros, chama a atenção a 

expressiva maioria dos exemplos terem sido vencedores, ou ao menos indicados, ao 

Emmy Awards.  

Mas também chama a atenção nas listas de ―melhores séries‖ a presença 

majoritária de homens enquanto protagonistas e de séries com temáticas voltadas às 

questões de masculinidades. Lotz (2014) observa que o século XXI foi palco para a 

proliferação do que vai chamar de ―male-centered series‖, nas quais ela nota narrativas 

voltadas para a explicação e mediação de homens e suas ações, de maneira com que o 

público tenha contato e possa até entender seus erros e contradições. 

2.2 Emmy 

                                                
48 No original: ―I use ‗quality‘ as shorthand for what Lacey and McElroy (2012) identify through a less-

contested term: ‗landmark‘ television. Far from only qualifying as such through aesthetic superiority, 

landmark television is ‗shaped by the contexts of its production and reception‘ (1). Programs establish 

‗landmark‘ status through the accumulation of prestigious awards, the ‗considerable attention‘ paid to the 

program by ‗[p]rofessional reviewers and television industry figures‘, actor and producer ‗credentials‘, 

high-level marketing and publicity; and ‗activation of narratives that pit talent, producers, the constraints 

of production via the unknowing television executive or network, distinctive and innovative‘ (Lacey and 
McElroy 2012, 3)‖. 
49 Outstanding Limited Series. 
50  Ver: https://www.empireonline.com/movies/features/best-tv-shows-ever-2/; 

https://www.marieclaire.com/culture/g18934491/best-tv-shows-of-all-time/; 

https://www.businessinsider.com/50-best-tv-show-seasons-all-time-critics-2016-9; 

https://www.revistabula.com/8920-as-10-melhores-series-de-todos-os-tempos/; 

https://www.blogvidadecasada.com/as-melhores-series-de-todos-os-tempos/; 

https://tramp.com.br/cultura/as-25-melhores-series-e-seriados-de-todos-os-tempos/ [Último acesso em 

10/09/2019]. 

https://www.empireonline.com/movies/features/best-tv-shows-ever-2/
https://www.marieclaire.com/culture/g18934491/best-tv-shows-of-all-time/
https://www.businessinsider.com/50-best-tv-show-seasons-all-time-critics-2016-9
https://www.revistabula.com/8920-as-10-melhores-series-de-todos-os-tempos/
https://www.blogvidadecasada.com/as-melhores-series-de-todos-os-tempos/
https://tramp.com.br/cultura/as-25-melhores-series-e-seriados-de-todos-os-tempos/
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A premiação exclusivamente televisiva que se tornou mais expressiva, o 

Emmy, surgiu em 1949 e hoje é realizada por três organizações relacionadas, mas 

autônomas, que são responsáveis por diferentes cerimônias: a Academia de Artes & 

Ciências Televisivas (ATAS), que premia o entretenimento de horário nobre 

(primetime), excluindo esporte – a qual nos ateremos neste capítulo; a Academia 

Nacional de Artes & Ciências Televisivas, que reconhece o horário diurno, esporte, 

notícias, e programação de documentários; e a Academia Internacional das Artes & 

Ciências Televisivas, que contempla programas de origem estrangeira aos Estados 

Unidos. 

O Emmy pode ser considerado uma premiação emblemática, pois ―(...) esforça-

se para abarcar todos os elementos possíveis relacionados à cultura televisiva 

(estadunidense)‖ (HOLZBACH, 2016, p. 189), não se atendo apenas aos gêneros 

audiovisuais do meio, mas concedendo importância às diversas funções técnicas, 

criativas e profissionais que as realizam. A estatueta, elemento fundamental para a 

manutenção da legitimidade do prêmio, é modelada na figura de uma mulher alada 

carregando um átomo na intenção de simbolizar a musa da arte elevando a televisão, 

representando também o objetivo da academia (ATAS), que procura apoiar e celebrar a 

arte e a ciência na televisão. Inclusive, originalmente, o nome do prêmio era ―immy‖
51

, 

referenciando o apelido dado aos tubos de imagem que eram essenciais nas primeiras 

câmeras usadas na televisão que captavam cores. 

A academia responsável por definir os vencedores do(s) Emmy(s) é composta 

por mais de 25.000 membros, que representam 30 grupos de pares profissionais (peer 

groups)
52

, incluindo atores, diretores, produtores, diretores de arte, dublês, maquiadores, 

coreógrafos e diversas outras funções técnicas e executivas. Existem poucas 

informações disponíveis acerca de quem são os membros da ATAS para podermos 

analisar em relação a suas identidades, seus sexos, orientações sexuais, raças e classes, 

mas se tomarmos como referência os dados do Oscar apresentados anteriormente e os 

dados apresentados no relatório de Stacy L. Smith, Marc Choueiti e Katherine Pieper 

(2016), podemos estimar que não haja um ambiente igualitário. 

De acordo com o levantamento (SMITH; CHOUEITI; PIEPER, 2016), de um 

total de 4.284 diretores avaliados quanto ao sexo em todos os episódios de 305 séries e 

109 filmes, 84,8% de diretores eram do sexo masculino (correspondendo a 3.632) e 

                                                
51

 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=5KU3Om5yqqY&t=150s [Último acesso em 21/11/2019]. 
52 Ver: https://www.emmys.com/academy/about [Último acesso em 21/11/2019]. 

https://www.youtube.com/watch?v=5KU3Om5yqqY&t=150s
https://www.emmys.com/academy/about
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15,2% do sexo feminino (correspondendo a 652), que se traduz em uma proporção de 

gênero de 5,6 homens para cada mulher atrás da câmera na mídia popular. Analisando 

especificamente os números de diretoras em cada ―plataforma de mídia‖, dentre os 

filmes analisados apenas 3,4% eram dirigidos por mulheres, enquanto a TV aberta 

(broadcast) apresentou 17,1% de episódios dirigidos por mulheres (o maior número 

entre as mídias que exibem séries, sendo serviços de streaming o menor, com apenas 

11,8%).  

Em relação às proporções na função de roteiristas de séries, as mesmas 

relações aparecem, com o cinema apresentando a menor quantidade de mulheres 

roteiristas (10,8%); seguido por serviços de streaming (25,2%); canais a cabo (28,5%); 

e com o maior número aparecendo, apesar de ainda muito escasso, nas séries de canais 

abertos (31,6%). Ao observar o número de criadores de séries em relação ao sexo, de 

um total de 487 profissionais, menos de um quarto eram mulheres (22,6%) e a variação 

por plataforma não é expressiva, variando entre 22% de mulheres criadoras na TV 

aberta; 22,3% nos canais a cabo e 25% em serviços de streaming (SMITH; CHOUEITI; 

PIEPER, 2016).  

A maior inequidade apareceu entre os cargos executivos mais altos de 

companhias de mídia, em que, entre 1558 cargos analisados, apenas 19% dos conselhos 

executivos/diretorias (board of directors) eram formados por mulheres. Essa 

informação se torna mais emblemática ao tomarmos como referência os levantamentos 

da pesquisa em diferentes hierarquias desses cargos executivos no meio televisivo, em 

que mulheres representam 21,5% de top executives
53

 na televisão e 20% nos serviços de 

streaming; 45,3% de Executive Vice President (EVP ou equivalente) na televisão e 

18,7% no streaming; e 50,4% de Senior Vice President (SVPs ou equivalente) na 

televisão e 51,4% em serviços de streaming. Dados que corroboram com a colocação 

que, ―na medida em que o poder aumenta, a participação ou representação das mulheres 

nas fileiras executivas diminui
54

‖ (SMITH; CHOUEITI; PIEPER, 2016, p. 6). 

Observar essa disparidade de sexos traz à tona a questão apontada por 

Bourdieu (2003) da detenção da palavra pública ser domínio histórico dos homens e se 

tratando de produções simbólicas como séries de televisão, isso se torna ainda mais 

                                                
53 Top Executives são definidos em nota como ―Top executives consisted of individuals at the head of 

movie studios or film groups (Chairs, Presidents). When titles at the EVP or SVP level co-occurred with 

―Chief Officer‖ titles, they were held to the EVP/SVP level‖ (SMITH; CHOUEITI; PIEPER, 2016, p. 

19). 
54

 No original: ―as power increases, the participation or representation of women in executive ranks 

decreases‖. 
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emblemático se levarmos em conta o que Tadeu da Silva (2000, p. 6) propõe: ―Quem 

tem o poder de representar tem o poder de definir e determinar a identidade. É por isso 

que a representação ocupa um lugar tão central na teorização contemporânea sobre 

identidade e nos movimentos sociais ligados à identidade‖. 

Nesse sentido, é complexo pensar as hierarquias na organização do Emmy, 

pois por um lado questiona o senso comum da presença majoritária de homens em 

cargos importantes, uma vez que há sete mulheres entre nove membros da equipe 

executiva (Executive Staff), mas corroborando com a colocação que os cargos mais altos 

continuam sendo ocupados por homens (Figura 1); além disso, chama a atenção o fato 

de que nenhum desses nove cargos seja ocupado por pessoas não brancas e que, mais 

uma vez, um homem branco, Frank Scherma
55

, ocupe a função de Chairman e CEO da 

Television Academy. Entre os 60 membros que fazem parte da Board of Governors
56

 em 

2019, 26 são mulheres, com apenas 3 mulheres negras e 2 homens negros. 

Figura 1 – Equipe Executiva do Emmy 

 

Fonte: Site oficial do Emmy57 

A necessidade de tocar nesses dados (que inclusive deveriam ser mais 

acessíveis ao público, principalmente nas relações de identidades como sexo, raça, 

                                                
55 Ver: https://www.emmys.com/news/academy/chairman [último acesso em 25/10/2019]. 
56 Ver: https://www.emmys.com/academy/organization/board-governors [último acesso em 25/10/2019]. 
57

 Imagem retirada do site oficial do Emmy em 25/11/2019: 

https://www.emmys.com/academy/organization/executive-staff 

https://www.emmys.com/news/academy/chairman
https://www.emmys.com/academy/organization/board-governors
https://www.emmys.com/academy/organization/executive-staff
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naturalidade e idade) é de extrema importância, principalmente pela forma como se 

organizou a instituição, em que novos membros são convidados por pessoas que já a 

integram, fazendo com que a presença de homens brancos fosse maioria, apesar de 

mudanças recentes terem sido realizadas na direção de torná-la ―mais diversa‖, o que 

também é carregado de significados.  

As decisões das produções vitoriosas eram realizadas por pequenos grupos de 

jurados, em que certos representantes de cada grupo de pares (peer groups) assistiam às 

submissões episódicas de uma determinada categoria e, de maneira próxima ao 

funcionamento do Oscar, cada pessoa votante elencava as produções concorrentes entre 

a que considerava mais digna (nota 1) até a menos digna (nota 5 ou mais), e aquela com 

o menor resultado na soma dos votos era eleita vencedora, estratégia que buscava 

consenso, mas tornava mais difícil a vitória para séries polêmicas e que dividiam 

opiniões
58

. 

Até que em 2015, com a proliferação cada vez maior de séries e no intuito de 

democratizar premiação e votação, a Academia adotou um novo modelo em que todos 

os membros de cada grupo de pares foram permitidos de votar em suas respectivas 

categorias para decidir quem levaria os prêmios, não apenas um grupo de amostra
59

. As 

regras mudaram mais uma vez para a cerimônia de 2016
60

, a partir da qual foi deixada 

de lado a estratégia de votação que fazia uso do ranking (ballot system of ranked votes) 

para votos diretos, ou seja, cada votante escolhe uma única das alternativas entre as 

indicadas; dessa forma, ficou mais fácil para performances particulares em programas 

não tão conhecidos serem premiadas e ficou mais difícil para séries com mais 

indicações dentro de uma mesma categoria. 

É importante ressaltar que tanto indicações (nominees) quanto vitórias são 

escolhidas através dos votos de cada grupo de pares, porém, as votações das ―grandes‖ 

categorias - melhor série de drama; melhor série de comédia; melhor minissérie (limited 

series); melhor programa de variedades (variety talk series) e melhor reality-show de 

competição (reality competition) - são abertas a todos os membros. 

2.3 Abordagens analíticas 

                                                
58 Ver: https://www.tvguide.com/news/emmys-how-voting-works/ [último acesso em 25/11/2019]. 
59  Ver: https://www.vox.com/2015/9/15/9333321/emmys-rule-change-predictions [último acesso em 

25/11/2019]. 
60

 Ver: https://slate.com/culture/2016/09/why-the-new-emmys-voting-system-yielded-such-great-

winners.html [último acesso em 25/11/2019]. 

https://www.tvguide.com/news/emmys-how-voting-works/
https://www.vox.com/2015/9/15/9333321/emmys-rule-change-predictions
https://slate.com/culture/2016/09/why-the-new-emmys-voting-system-yielded-such-great-winners.html
https://slate.com/culture/2016/09/why-the-new-emmys-voting-system-yielded-such-great-winners.html
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Fez-se necessário apontar esses processos, pois, embasado pelos esquemas de 

academias de arte e por premiações anteriores como o Oscar, o Pulitzer e o Nobel, no 

Emmy o processo de escolha de melhores profissionais e obras do ano é fundamentado 

na aprovação dos próprios pares. Apesar de a década de 2010 ter sido palco para 

diversas manifestações que buscaram maior igualdade representativa em termos de 

identidades, a primeira cerimônia data de 1949 e, se hoje o número de profissionais 

mulheres é expressivamente menor, imaginemos como a história da organização foi 

marcada por uma maioria de homens. Essa relação precisa ser retomada uma vez que 

existe uma atitude entre os homens de fortalecer outros homens no intuito de auxiliá-los 

a crescer profissionalmente (Connell, 2005), inclusive no esquema de pares. Além 

disso, no caso do Emmy, por muito tempo os grupos seletos de pares que escolhiam os 

vencedores, antes da mudança em 2015, acabavam sendo formados também por 

profissionais mais velhos, que tendiam a escolhas mais conservadoras
61

. Outro ponto 

que aponta a relevância para esses dados é proferido por pesquisadoras, como 

Weissmann (2016), que reforçam a necessidade de pensarmos as identidades dentro das 

equipes que produzem séries além de observarmos essas questões nos personagens. 

Essa relação entre votantes e premiados pode ser mais bem constatada se 

levarmos em conta alguns exemplos não necessariamente relacionados ao sexo: a) 

apenas sete atores negros já foram premiados como melhores atores, dois em comédia e 

cinco em drama; b) Isabel Sanford foi a única atriz negra a vencer melhor atriz em série 

de comédia
62

; c) a primeira atriz negra a vencer o Emmy na categoria de melhor atriz 

em série dramática
63

 foi Viola Davis apenas no ano de 2015, mesmo ano em que, pela 

primeira vez, mais de uma mulher negra concorreu a categoria
64

; d) na cerimônia de 

2018, considerada a mais diversa até então, dos 26 prêmios do primetime, apenas 4 

foram para pessoas não brancas; e) em 2019, Billy Porter se tornou o primeiro homem 

abertamente homossexual a ser indicado e vencer na categoria melhor ator em série 

dramática e o quinto ator negro da história a ser premiado na categoria. 

O caráter elitista das escolhas de vencedores nas premiações do Emmy fez 

urgir a necessidade de se pensar essas questões acerca das séries dramáticas premiadas, 

não só no que condiz às funções exercidas por homens e mulheres em cada uma das 

                                                
61 Ver: https://www.hollywoodreporter.com/race/emmys-does-new-voting-process-803040 [último acesso 

em 25/11/2019]. 
62 Apenas sete mulheres negras já concorreram na categoria. 
63 Apenas oito mulheres negras já concorreram na categoria. 
64

 Taraji P. Henson também foi indicada a melhor atriz em série de drama em 2015 por sua participação 

em Empire (Fox, 2015-). 

https://www.hollywoodreporter.com/race/emmys-does-new-voting-process-803040
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séries analisadas, levando em consideração a histórica divisão social do trabalho por 

gênero (BOURDIEU, 2003), mas incluindo o âmbito de hierarquias de classe embutidos 

nas seleções das obras de ficção-seriada televisiva no que tange a verba despendida para 

a realização, qual o canal de origem (levando em consideração o senso de exclusividade 

atribuído a canais a cabo e serviços de streaming), relações de audiência e a validação 

de elementos técnicos televisivos. 

Levantar as discussões acerca desses elementos, assim como os que serão 

apresentados a seguir, é fundamental uma vez que a legitimação de premiações como o 

Emmy é operada através da construção de uma falsa noção de consenso, como se as 

vitórias fossem consentidas por todo um corpo social, que é exacerbada ainda mais pela 

transmissão internacional via televisão (HAASTRUP, 2008; HOLZBACH, 2016). 

Dessa forma, é necessário expor arbitrariedades ou padrões que acabam se instaurando 

na decorrência das cerimônias para quebrar o consenso e tentar indicar caminhos para 

que não seja necessário aceitar determinadas regras para conquistar tais legitimações 

simbólicas. 

Pela dificuldade de trabalhar com o escopo de cinco séries em um período 

curto de tempo e tendo em vista que a finalidade das argumentações tem como objetivo 

levantar questões nas relações entre masculinidades e noções de qualidade televisiva, 

serão trabalhados materiais jornalísticos e trabalhos acadêmicos relacionados às obras 

analisadas. No que concerne, as reflexões acerca das representações/narrativas operadas 

pelas séries, o mote das reflexões partiram de uma observação de que apesar de 

vivermos determinado momento nas discussões de gênero, as séries que são premiadas 

ainda estão fazendo um revisionismo, como propõe Lotz (2014), da segunda-onda do 

movimento feminista, em que as historias escolhidas para serem contadas, abordam 

discussões de gênero já mais discutidas. E, dentro dessa perspectiva, estar atento para a 

colocação da autora: ―Parte do que distingue os seriados centrados em homens é a 

prioridade narrativa oferecida a histórias contínuas sobre questões e relacionamentos na 

vida de um homem
65

‖ (LOTZ, 2014, p. 86, tradução nossa), que envolve pensar com 

essas obras abordam a questão de gênero vivenciada pelos homens e também suas 

relações com poder.  

Essa discussão não significa dizer que as séries trabalhadas sejam taxadas de 

machistas, inclusive porque esse tipo de discurso dificilmente seria condecorado pela 

                                                
65

 No original: ―Part of what earns the male-centered serials their distinction is the narrative priority 

afforded to ongoing storytelling about issues and relationships in the life of a man‖. 
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―TV de qualidade‖, ―(...) uma ―marca‖ de televisão que depende fundamentalmente de 

sensibilidades políticas progressivas para envolver uma audiência especificamente 

almejada
66

‖ (CLARK, 2014, p. 445, tradução nossa); mas podendo ou não apresentarem 

questões sexistas, o foco principal deve ser sobre a presença da discussão sobre 

masculinidade nas séries, com dedicação no sentido de entender certo androcentrismo, 

em que a perspectiva masculina fica constantemente presente, mesmo em séries que 

apresentam uma mulher como protagonista. 

Além disso, existe uma necessidade de pensar a maneira como essas diferentes 

séries vão abordar dentro de suas narrativas os aspectos emocionais e sensíveis de 

personagens, não num sentido psicológico, mas principalmente a partir do método 

adotado por Weissmann (2016), que percebe uma diferença na retratação de emoções 

em que certas séries as patologizam e as constroem como problemas, principalmente 

para personagens mulheres, mas outras séries as colocam como uma diferente forma de 

inteligência, que faz parte do desenvolvimento desses personagens. Olhar para a questão 

―sentimental‖ é importante, porque o espectro emocional é historicamente ligado às 

feminilidades e, sendo a qualidade televisiva ligada à masculinidade, pode estar sendo 

operada uma reformulação das representações de homens em que elementos do 

feminino podem ter grande papel:  

Rowena Chapman afirma isso quando nos diz que: ‗se o que definimos como 
qualidades femininas serão altamente valorizadas em nosso admirável futuro, 

então, para manter a hegemonia, é do interesse dos homens cooptar a 

feminilidade (...) o futuro pode ser feminino, mas temo que ainda pertença 

aos homens (Chapman citado ibid.: 40). Portanto, em vez de elogiar esses 

homens por tentarem reconciliar o domínio público e o privado, foi sugerido 

que 'tendo assegurado o cerne do público, os homens agora estão se movendo 

para o privado' (White citado ibid. 40). Em resumo, somos solicitados a 

considerar se essas figuras de masculinidade estão escolhendo ‗tornar-se 

menos hegemônicas exatamente para permanecerem hegemônicas‘ 

(MacKinnon 2003: 73)
67

 (FEASEY, 2008, p. 155, tradução nossa). 

Desviando das análises de gênero que se focam nas representações e narrativas 

em ficções-seriadas, os discursos de qualidade também carregam sentidos implícitos de 

hierarquias de gênero que se configuram em hierarquias qualitativas a partir de: 

                                                
66  No original: ―(...) a brand of television that fundamentally depends upon progressive political 

sensibilities to engage a particular perceived viewership‖. 
67 No original: ―Rowena Chapman makes this point when she tells us that ‗if what we define as female 

qualities will be highly valued in our brave new future, then to maintain hegemony it is in men‘s interest 

to co-opt femininity . . . the future may be female, but I fear it will still belong to men‘ (Chapman cited 

ibid.: 40). Therefore, rather than praise these men for seeking to reconcile the public and private realm, it 

has been suggested that ‗having secured the heartland of the public, men are now moving into the private‘ 

(White cited ibid. 40). In short, we are being asked to consider if these figures of masculinity are choosing 

to ‗become less hegemonic precisely in order to stay hegemonic‘ (MacKinnon 2003: 73)‖. 
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operações narrativas (KACKMAN, 2010; IMRE, 2013); gêneros e formatos 

audiovisuais (BORELLI, 2000; PORTO E SILVA, 2005; MEIRELLES, 2008) e 

relações de consumo (HUYSSEN, 1996; ALMEIDA, 2001; CASTELLANO; 

MEIMARIDIS, 2018a; CASTELLANO; MEIMARIDIS; FERREIRINHO, 2019). É 

importante levar em conta que todas essas operações culturais coexistem e se 

relacionam, podendo ser entendidas como camadas de sentido que se formaram (em 

relação) historicamente e necessitam de uma investigação meticulosa que elabore o 

desenvolvimento das noções de qualidade artística e televisiva não só em relação aos 

discursos sobre ―TV de Qualidade‖. 

Bourdieu (2007b) elabora reflexões acerca da economia das trocas de bens 

simbólicos, trazendo questionamentos que envolvem o desenvolvimento da sociedade 

capitalista desde o início da Era Moderna, o que deu condições de uma independência 

relativa e de criação de leis próprias do campo artístico e intelectual, que por sua vez, 

em contraste com o mercado de bens simbólico, permitiu a cisão entre arte como 

simples mercadoria e arte como pura, irredutível a mera posse material. Do lado puro, 

obras destinadas a um público de produtores de bens culturais, em que as produções 

eruditas obedecem à lei de concorrência pelo reconhecimento de seus pares; do lado 

material, entendido enquanto indústria cultural, obras destinadas a não-produtores de 

bens culturais, obedecendo a lei da concorrência pela abrangência do maior mercado 

possível. 

As percepções de Bourdieu (2007a) sobre distinção também fazem parte dessa 

discussão, uma vez que a autonomia de um campo de produção está diretamente 

relacionada com o poder que dispõe para definir normas de produção e parâmetros de 

avaliação. Quanto mais apto o campo estiver em trabalhar de modo fechado na 

concorrência pela legitimidade, maior será sua autonomia em relação a outros modos 

artísticos, o que desencadeia em configurações de distinção a partir de temas, técnicas e 

estilos dotados de valor. Ainda mais, em A distinção, Bourdieu demonstra que 

preferências e julgamentos estéticos estão ligados à posição do indivíduo no espaço 

social, a um habitus de classe. E, apesar de se debruçar sobre as relações de classes e 

frações de classes, ao notar que essa luta se estabelece pelo controle do capital 

simbólico, o que permite às classes dominantes a imposição arbitrária de critérios de 

classificação/desclassificação social que legitimam a dominação social, permite que 

também possa ser pensado em relação à dominação masculina.  
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A construção de sentido nos bens simbólicos de que o que é relacionado ao 

feminino é menosprezado, também é uma forma de distinção. Inclusive, Bourdieu 

(2003) explicita como a dominação masculina é exercida profusamente pelas vias 

simbólicas de comunicação e conhecimento, apontando para a necessidade de 

pensarmos as estruturas de grandes instituições para a contribuição ao desaparecimento 

dessa dominação por gênero. No caso, pensar as premiações televisivas não só serve 

para revelar os processos responsáveis pela transformação do arbitrário cultural em 

natural, mas em tentar deslocar as questões de gênero e suas validades culturais de um 

olhar hegemonicamente masculino. Dentro das análises das séries vencedoras do Emmy 

de melhor drama, essas relações aparecem através dos sentidos que emergiram da cisão 

entre arte pura e comercial. 

Com isso, novas características passaram a hierarquizar as expressões 

artísticas: os objetos artísticos engajados, reflexivos, edificantes e 

missionários passam a ser "melhores" que os objetos voltados 

prioritariamente para o entretenimento ou "apenas" para a representação. 

Ficam excluídas, também, características consideradas exteriores à ordem 
política e intelectual, como a ênfase na emoção, na impressão e na 

espontaneidade. A obra de arte "de qualidade", portanto, precisa ser fruto de 

muita reflexão crítica e dedicação (HOLZBACH, 2016, p. 47). 

Tendo em vista a colocação de Holzbach, torna-se indispensável para a análise 

que se propõe pensar as relações de gênero e os discursos de qualidade televisiva 

observar principalmente as operações que concernem o trabalho narrativo que engaja 

emocionalmente, ainda mais levando em conta que, no meio televisivo, ele acaba sendo 

desconsiderado ou é hierarquizado em relação a um engajamento mais racional que se 

estabelece a partir de ―narrativas complexas‖; não é o intuito estabelecer uma nova 

hierarquia que posicione o emocional acima do racional, mas entender se existe maior 

validação e ênfase em um engajamento textual/operacional do que 

emotivo/dramático/sensível na construção do prestígio. 

2.4 Mad Men 

Mad Men venceu o Emmy quatro vezes seguidas, nas cerimônias de 2008 a 

2011, sendo a última série a vencer o Emmy na década de 2000 e a primeira série a 

vencer na década de 2010; além disso, venceu também consecutivamente o Golden 

Globe entre 2008 e 2010.  

A narrativa relata a vida de Don Draper (Jon Hamm), um homem misterioso, 

frio e aparentemente distante emocionalmente, considerado o mais talentoso publicitário 
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da agência na qual trabalha. Descrito como macho alfa
68

 pelo TV data base, o 

personagem exemplifica a masculinidade hegemônica dos Estados Unidos dos anos 

1960, década de fortes transformações culturais, notadamente em questões de 

sexualidade, e está envolvido episodicamente em seu espaço de trabalho. 

A série trabalha com uma estratégia narrativa chamada de slow-burn, em que 

os acontecimentos são apresentados de maneira lenta, com pausas e silêncios, e 

considerada por críticos como uma qualidade destacável, principalmente em meio a um 

mundo de informações tão rápidas, funcionando com um ―estilo mais imersivo de 

contar histórias
69

‖ em que em muitos episódios pouco acontece e o que mais é 

trabalhado é a observação. 

 É principalmente através das relações profissionais do meio publicitário que 

ocorrem na agência que entramos em contato com as transformações culturais, sociais e 

morais dos EUA de 1960, assim como o desenvolvimento da indústria e dos 

personagens, marcados por ambições de carreira e dificuldades em lidar com as 

expectativas profissionais, familiares e de gênero. 

2.4.1 Sobre gêneros, qualidade e indústria televisiva 

The Sopranos (HBO 1999-2007) se tornou um marco na ficção-seriada 

televisiva estadunidense, a partir de uma narrativa sobre um homem ocupando um lugar 

de poder e imerso em conflitos de identidade, vencendo dois Emmys de melhor série 

dramática nos anos de 2004 e 2007, mas ganhando maior força a partir de críticas 

televisivas e textos acadêmicos que a posicionaram como uma espécie de revolução 

televisiva.  

Apenas um mês depois do fim de The Sopranos, Mad Men teve sua primeira 

temporada lançada pela AMC em julho de 2007, que se tornou em 2008 o primeiro 

canal de basic cable a levar uma estatueta do Emmy por melhor série de drama, mesmo 

ano em que pela primeira vez canais do tipo concorreram à categoria, dividindo esse 

posto com a FX, que também concorreu com a série Damages (2007-2012) 
70

. A vitória 

de Mad Men no Emmy de 2008 representou o início de uma nova era para o canal que 

                                                
68  Disponóvel em: https://www.thetvdb.com/series/mad-men [último acesso em 26/11/2019]. O termo 

também é utilizado por Agirre (2012). 
69  Ver: https://www.cbc.ca/news/entertainment/mad-men-and-the-triumph-of-slow-burn-tv-1.3074115 

[último acesso em 26/11/2019]. 
70

 Ver: https://www.liveabout.com/things-you-never-knew-about-mad-men-4003779 [último acesso em 

01/12/2019]. 

https://www.thetvdb.com/series/mad-men
https://www.cbc.ca/news/entertainment/mad-men-and-the-triumph-of-slow-burn-tv-1.3074115
https://www.liveabout.com/things-you-never-knew-about-mad-men-4003779
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viria a vencer outros Emmys com Breaking Bad (AMC, 2008-2013) e ficaria ainda mais 

conhecido com The Walking Dead (2010-Presente). 

Em matéria da Vanity Fair
71

, foi revelado que, inicialmente, o showrunner 

Matthew Weiner conseguiu trabalhar como roteirista e produtor executivo na série The 

Sopranos por ter enviado sua proposta de Mad Men para David Chase (criador de The 

Sopranos), esse acontecimento traz à tona o longo período entre a finalização do roteiro 

do piloto de Mad Men em 2001 e sua realização na AMC em 2006. Também foi exposto 

que a série incialmente poderia ter sido produzida pela HBO, que aparentemente 

abraçaria o projeto desde que Chase estivesse disposto a trabalhar como produtor 

executivo, o que foi negado por ele por querer se afastar de produções televisivas 

semanais. Nas palavras do autor da matéria Bruce Handy: ―(...) um dos maiores 

mistérios da cultura pop da última década é por que a HBO – lar natural de séries 

ambiciosas de qualidade – nunca ter realizado Mad Men após ter recebido o roteiro do 

próprio Chase
72

‖; que questiona também como teria sido a série num canal em que seria 

permitida a nudez e não teria interrupções comerciais (pontos que marcam a qualidade 

televisiva a partir dos anos 2000). 

A AMC concorreu pela primeira vez ao Emmy na categoria ―melhor série de 

drama‖ em 2008 com sua produção Mad Men e, até 2019, acumulou seis vitórias nessa 

categoria, ou seja, em menos de quinze anos, tornou-se o quarto canal de televisão mais 

premiado (empatado com a HBO). A produção original foi fundamental para 

desenvolver a identidade do canal como um espaço de produções ―de qualidade‖. 

Originalmente focada em mostrar clássicos do cinema americano (como 

indicado pelo nome [American Movie Classics]), sua marca estava 

profundamente arraigada nas ideias do cinema 'clássico' de Hollywood 

(Jaramillo), o que a aproximou da marca original da HBO. Como destaca 

Kuhn, os clássicos do cinema são basicamente de gênero masculino. O 

estabelecimento de um cânone cinematográfico está ligado à adoção de 

valores culturais que colocam os gêneros e os prazeres femininos tradicionais 

(como melodrama, novela e talks) no extremo inferior da hierarquia cultural. 

Embora essa construção de gênero conectada a valores culturais poderia ser 

facilmente alterada com um exercício de rebranding, Jaramillo argumenta de 
forma convincente que a tendência atual para a programação original 

realmente traz um retorno à sua marca original - incluindo o retorno ao 

cinema do qual Mad Men é precisamente um exemplo. Ao enfatizar o cinema 

e abordar uma audiência de cinéfilos, a AMC cria associações com uma 

                                                
71  Ver: https://www.vanityfair.com/news/2009/09/mad-men200909?currentPage=1 [último acesso em 

01/12/2019].  
72 No original: ―(…) one of the big pop-cultural mysteries of the last decade is why HBO—a natural 

home for an ambitious, quality show—didn‘t make Mad Men itself after Chase gave executives the 

script‖. 

https://www.vanityfair.com/news/2009/09/mad-men200909?currentPage=1
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experiência cinematográfica que, Caughie indica, é em si um gênero 

profundamente masculino73 (WEISSMANN, 2016, p. 91). 

A questão da autoria também teve grande peso nesse processo, representada 

inúmeras vezes pelo criador e showrunner Matthew Weiner, que já enfatizou em 

agradecimento
74

 ―a liberdade artística dada a mim, ao elenco e à equipe para que 

possamos continuar fazendo o show exatamente como fizemos desde o início
75

‖, 

alegando a liberdade necessária a um autor para dar vida a suas ideias sem o embargo 

do controle advindo de questões comerciais como anunciantes ou da própria emissora. 

Na mesma matéria, são divulgadas falas (louvando o criador da série) tanto do 

presidente da AMC, quanto da Lionsgate, que disse: ―Estamos orgulhosos de continuar 

nossos relacionamentos bem-sucedidos com a AMC e com o brilhante talento Matt 

Weiner, cuja visão criou uma das séries mais ilustres da televisão
76

‖. 

O desenvolvimento da noção de autoria em Mad Men já havia sido abordado 

por uma matéria que descrevia a jornada de Weiner até conseguir de fato realizar sua 

obra
77

. Tendo escrito o piloto em 2001, ele só conseguiu de fato iniciar o processo de 

produção em 2006, mas, como relata o texto, não abria mão do projeto e trabalhou no 

desenvolvimento criativo por anos, acumulando músicas que imaginava como possíveis 

trilhas-sonoras e até mesmo objetos que pensava que poderiam ser usados pelo 

protagonista, mesmo sem perspectiva de realizá-lo. 

Por outro lado, anos mais tarde, após o fim da série, foi revelado que houve 

discussões entre Weiner e os representantes da AMC pelo tamanho dos episódios das 

últimas temporadas, que foram diminuídos para exatos quarenta e sete minutos e cinco 

segundo, deixando espaço para os doze minutos de comerciais requisitados e 

                                                
73 No original: ―Originally focused on showing American movie classics (as indicated by its name), its 

branding was deeply entrenched in ideas of ‗classic‘ Hollywood cinema (Jaramillo), which brought it 

close to the original brand of HBO. As Kuhn highlights, the classics of cinema are largely gendered male. 

The establishment of a cinematic canon is connected to the embracing of cultural values which place 

traditional feminine genres and pleasures (such as melodrama, soap opera and talk) at the lower end of the 

cultural hierarchy. While such gendering connected to cultural values could easily be changed with a 

rebranding exercise, Jaramillo argues convincingly that the current trend towards original programming 

actually entails a return to its original brand – including the return to the cinematic which Mad Men is 

precisely an example of. By emphasising the cinematic and addressing an audience of cinephiles, AMC 

creates associations with a cinematic experience which, Caughie indicates, is in itself deeply gendered 
masculine‖. 
74  Ver: https://www.hollywoodreporter.com/news/matthew-weiner-signs-long-term-173630 [último 

acesso em 03/12/2019]. 
75 No original: ―the artistic freedom of myself, the cast and the crew so that we can continue to make the 

show exactly as we have from the beginning‖. 
76 No original: ―We are proud to continue our successful relationships with AMC and the brilliantly 

talented Matt Weiner, whose vision has created one of the most distinguished series on television‖. 
77

 Ver: https://www.vanityfair.com/news/2009/09/mad-men200909?currentPage=1 [último acesso em 

03/12/2019]. 

https://www.hollywoodreporter.com/news/matthew-weiner-signs-long-term-173630
https://www.vanityfair.com/news/2009/09/mad-men200909?currentPage=1
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contrariando os desejos e autonomia do showrunner
78

. Para além disso, também é 

relatado que a AMC teve a palavra final ao pedir que a última temporada fosse dividida 

em duas partes, cada uma contendo arcos e episódios finais próprios, o que é analisado 

como reflexo do dinheiro envolvido na produção e do contexto da Peak TV. 

No ano de 2010, Mad Men concorreu com outras três séries de televisão a cabo 

Breaking Bad (AMC) Dexter (Showtime) e True Blood (HBO), além de duas advindas 

de canais abertos (broadcast) The Good Wife (CBS) e Lost (ABC). Em 2011, voltou a 

concorrer com Dexter (Showtime) e The Good Wife (CBS), além de Friday Night Lights 

(DirecTV); Boardwalk Empire (HBO) e a primeira temporada de Game of Thrones 

(HBO). 

O custo da produção de Mad Men levando em conta os dados referentes à 

terceira temporada
79

 foi entre 2,5 e 3 milhões de dólares por episódio, e aparentemente 

se manteve nessa média até a última temporada em 2015
80

. Esse valor fica abaixo de 

produções como Breaking Bad, que na primeira temporada teve um valor de três 

milhões de dólares por episódio
81

; Lost, com média de U$4 milhões por episódio
82

 e 

Game of Thrones, que teve em sua primeira temporada uma média de U$6 milhões por 

episódio
83

. 

Essa relação de orçamento deixa mais evidente o cenário da noção de 

―qualidade televisiva‖ contemporânea se levar em conta as relações de audiência. 

Apesar da estreia da série ter rendido a maior audiência do canal até então, isso 

significou apenas 1,2 milhões de lares
84

, representando na época um aumento de 75% a 

mais do que era comum para as quintas-feiras. Por outro lado, a AMC paga para a 

produtora Lionsgate U$3 milhões para exibir os episódios
85

, porém, com sua terceira 

                                                
78 Ver: https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/mad-men-details-matthew-weiners-legendary-30m-

deal-revealed-walking-dead-suit-1020935 [último acesso em 03/12/2019]. 
79  Ver: https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/03/inside-mad-men-economy/330102/ 

[último acesso em 01/12/2019]. 
80  Ver: https://www.onstride.co.uk/blog/much-cost-produce-favorite-tv-show/ [último acesso em 
01/12/2019]. 
81 https://priceonomics.com/the-economics-of-a-hit-tv-show/. 
82 https://www.digitalspy.com/tv/ustv/g24696/most-expensive-tv-shows-budget/?slide=2. 
83 https://metro.co.uk/2019/05/21/much-game-thrones-season-cost-make-9622963/?ito=cbshare.  
84  Ver: https://www.reuters.com/article/television-madmen-dc/AMC-mad-about-ratings-for-series-bow-

idUSN2023729420070721 [último acesso em 01/12/2019]. 

85
 Ver: https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/03/inside-mad-men-economy/330102/ 

[último acesso em 01/12/2019]. 

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/mad-men-details-matthew-weiners-legendary-30m-deal-revealed-walking-dead-suit-1020935
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/mad-men-details-matthew-weiners-legendary-30m-deal-revealed-walking-dead-suit-1020935
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/03/inside-mad-men-economy/330102/
https://www.onstride.co.uk/blog/much-cost-produce-favorite-tv-show/
https://www.digitalspy.com/tv/ustv/g24696/most-expensive-tv-shows-budget/?slide=2
https://www.reuters.com/article/television-madmen-dc/amc-mad-about-ratings-for-series-bow-idUSN2023729420070721
https://www.reuters.com/article/television-madmen-dc/amc-mad-about-ratings-for-series-bow-idUSN2023729420070721
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/03/inside-mad-men-economy/330102/
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temporada o canal conseguiu apenas U$2 milhões em receitas publicitárias ao longo dos 

treze episódios
86

.  

A maior audiência atingida pelo canal foi no episódio de estreia da quinta 

temporada, em março de 2012, no qual foram contabilizados 3,54 milhões 

espectadores
87

, curiosamente a primeira de três temporadas a não receber o Emmy. 

Apesar de ainda não expressivos os números de audiência, isso não fez com que Mad 

Men se tornasse um sinônimo de fracasso, mas, pelo contrário, tornou-se uma das 

referências da ―TV de qualidade‖ do século XXI e um dos modelos de negócio da nova 

década a partir do desenvolvimento de diversas plataformas de streaming.  

Isso se dá em dois pontos diferentes, em primeiro lugar, contemporaneamente, 

se percebe uma relação entre a distinção de uma série no âmbito da qualidade e ser 

assistida por um grupo de pessoas nichados, já que nenhuma das séries vencedoras da 

década apresenta grandes audiências e são advindas de canais a cabo ou serviços de 

streaming (com menos alcance ao público massivo), porém, a audiência não é deixada 

de lado, mas seguindo os aprendizados da indústria televisiva, um maior número de 

pessoas assistindo é substituído pelo interesse em um número reduzido de espectadores, 

mas tido como mais ―influente‖. Os anunciantes ainda têm forte impacto e procuram 

programas como Mad Men em que 53% dos telespectadores, com idades entre 25 e 54 

anos, são de famílias com renda superior a U$ 100.000 ao ano
88

. 

Em segundo lugar, apesar de não apresentar um grande público (ou também 

por isso), Mad Men conseguiu posicionar a AMC no panteão dos canais que 

desenvolvem dramas de prestígio. Isso não está desassociado da questão envolvendo 

dinheiro, uma vez que a Netflix, por exemplo, pagou em 2012 U$1 milhão por cada 

episódio da série em troca dos direitos de exibir a produção em sua plataforma, e ela 

não é a única, mas iTunes e Amazon também já tiveram contratos
89

. Essas relações 

demonstram que só serviços de streamings e exibições em outros canais internacionais, 

assim como em certos casos a ―clássica‖ assinatura do canal premium, são muito 

responsáveis pelo lucro obtido a partir da série. Além dos interesses econômicos que 

estão por trás de uma vitória no Emmy, já que Mad Men por ser prestigiada não 

                                                
86  Ver: https://www.hollywoodreporter.com/news/matthew-weiner-signs-long-term-173630 [último 

acesso em 01/12/2019]. 
87  Ver: https://deadline.com/2015/05/mad-men-series-finale-ratings-high-AMC-matthew-weiner-

1201429163/ [último acesso em 01/12/2019]. 
88  Ver: https://money.cnn.com/2015/04/03/media/mad-men-ratings/index.html [último acesso em 

01/12/2019]. 
89

 Ver: https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/03/inside-mad-men-economy/330102/ 

[último acesso em 01/12/2019]. 

https://www.hollywoodreporter.com/news/matthew-weiner-signs-long-term-173630
https://deadline.com/2015/05/mad-men-series-finale-ratings-high-amc-matthew-weiner-1201429163/
https://deadline.com/2015/05/mad-men-series-finale-ratings-high-amc-matthew-weiner-1201429163/
https://money.cnn.com/2015/04/03/media/mad-men-ratings/index.html
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/03/inside-mad-men-economy/330102/
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dependeu de audiência para ganhar dinheiro, mas, sim, do interesse de plataformas e 

outras exibidoras em querer conter o título em seus catálogos ou grades. 

O prestígio de Mad Men em relação ao Emmy foi construído a partir de 116 

indicações e 16 vitórias, incluindo as 4 na categoria melhor série de drama. No ano de 

2010, das cinco pessoas que subiram para receber o maior prêmio da noite, apenas uma 

era mulher, Lisa Albert, creditada pelo Emmy
90

 como supervising producer; em 2011, 

de oito profissionais, apenas duas eram mulheres, Maria Jacquemetton, creditada como 

co-executive producer e Dahvi Waller, creditada como producer. É importante ressaltar 

que apenas profissionais creditados na tela especificamente como ―produtor executivo‖, 

―co-produtor executivo‖, ―produtor supervisor‖, ―produtor‖ ou ―produzido por‖
91

 

recebem a estatueta de melhor série. 

Isso acaba reenfatizando o relatório de Smith, Choueiti e Pieper (2016) em 

relação à maior presença de homens em cargos hierárquicos mais altos dentro das 

organizações audiovisuais. Sobretudo tendo em vista que de dez roteiristas creditados 

em mais de três episódios no IMDB
92

 da série (não considerando o showrunner 

Matthew Weiner nesse número), sete são mulheres. Apesar disso, em três Emmys 

vencidos na categoria ―melhor roteiro em série dramática‖, todos foram levados pelo 

Showrunner, mas em dois casos distintos, ao lado de uma das roteiristas; em 2010, junto 

a Erin Levy e, em 2011, junto a Kater Gordon. 

Em relação aos outros 8 Emmys técnicos ou criativos vencidos por Mad Men, 7 

contavam com mulheres entre as pessoas que levaram a estatueta para casa; foram eles: 

um na categoria ―Melhor Design de Abertura
93

‖; um na categoria ―Melhor Elenco em 

Série Dramática
94

‖; um para ―Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series‖; e 

quatro na categoria ―Melhor Cabelo para Série de uma Câmera
95

‖. Os dois outros 

prêmios que não contaram com profissionais mulheres foram vencidos na categoria 

―Diretor de Fotografia – Série de 1 Hora
96

‖ e em ―melhor ator em série de drama
97

‖ 

(categoria exclusiva para homens) por Jon Hamm (que interpretou o protagonista Don 

                                                
90 Ver: https://www.emmys.com/shows/mad-men [último acesso em 01/12/2019]. 
91  Ver: https://www.popsugar.com/entertainment/Who-Keeps-Emmy-Statue-When-Show-Wins-

44041918 [último acesso em 01/12/2019]. 
92 Ver: https://www.imdb.com/title/tt0804503/fullcredits?ref_=tt_ql_1 [último acesso em 01/12/2019]. 
93 Em inglês: ―Primetime Emmy Award for Outstanding Main Title Design‖. 
94 Em inglês: ―Primetime Emmy Award for Outstanding Casting for a Drama Series‖. 
95 Em inglês: ―Primetime Emmy Award for Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series‖. 
96 Em ingles: ―Primetime Emmy Award for Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series 

(One Hour)‖. 
97 Em inglês: ―Primetime Emmy Award for Outstanding Lead Actor in a Drama Series‖. 

https://www.emmys.com/shows/mad-men
https://www.popsugar.com/entertainment/Who-Keeps-Emmy-Statue-When-Show-Wins-44041918
https://www.popsugar.com/entertainment/Who-Keeps-Emmy-Statue-When-Show-Wins-44041918
https://www.imdb.com/title/tt0804503/fullcredits?ref_=tt_ql_1
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Draper). No que concerne essa última categoria, é emblemático que Elizabeth Moss não 

tenha vencido em nenhuma das cinco vezes nas quais concorreu à categoria de melhor 

atriz de drama por ter sido a primeira atriz a ter dado vida ao roteiro, sendo relatado, 

inclusive, que após seu teste, Weiner (showrunner) chorou por estar vendo pela 

primeira vez o projeto dar certo
98

. 

Apesar de poder ser entendida como uma série com um grande número de 

profissionais mulheres (ou inclusive por isso), Mad Men também demonstra algumas 

inequidades nas participações de homens e mulheres em relação a quais funções têm 

mais chances de serem bem-sucedidas. 

2.4.2 Sobre gêneros e representações 

O protagonista Don Draper (Figura 2) é comumente referenciado a partir de 

sua carreira, sendo um dos principais profissionais da área de publicidade na Nova 

Iorque dos anos 1960 e mesmo acompanhando a maior parte de seu tempo no espaço 

público, a narrativa nos leva para dentro de sua casa também, na qual é um homem de 

família e pai de crianças pequenas. 

Figura 2 – Don Draper 

 

Fonte: Jornal do Empreendedor99 

Para Agirre (2012), o que faz de Don Draper um personagem tão cativante é 

exatamente como sua masculinidade consegue misturar duas performances 

                                                
98  Ver: https://www.vanityfair.com/news/2009/09/mad-men200909?currentPage=1 [último acesso em 

01/12/2019]. 
99

 Disponível em: https://jornaldoempreendedor.com.br/empreendedorismo/infograficos/16-licoes-

brilhantes-de-don-draper/ [último acesso em 10/01/2020]. 

https://www.vanityfair.com/news/2009/09/mad-men200909?currentPage=1
https://jornaldoempreendedor.com.br/empreendedorismo/infograficos/16-licoes-brilhantes-de-don-draper/
https://jornaldoempreendedor.com.br/empreendedorismo/infograficos/16-licoes-brilhantes-de-don-draper/
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aparentemente contrastantes. Por um lado, o descreve como um tipo de macho alfa 

complexo que não se encontra mais tão facilmente em produções audiovisuais 

estadunidenses, ao qual ela remete ao gênero de western: ―A masculinidade de Draper 

está fora de questão. Sua forte aparência física, temperamento taciturno, cicatrizes 

secretas e falta de vínculo masculino nos lembram um cowboy solitário cavalgando seu 

cavalo no pôr-do-sol
100

‖ (AGIRRE, 2012, p. 165, tradução nossa). Por outro lado, a 

autora pontua que, apesar de parecer de antemão um personagem que representaria o 

modelo de masculinidade tradicional aos olhos de hoje, muitas de suas características 

estão alinhadas com noções de um mundo ―pós-feminista‖. 

Parte de suas características foi superficialmente inspirada em Draper 

Daniels
101

, figura emblemática da publicidade estadunidense nos anos 1950, chefe da 

equipe de criação da agência na qual trabalhava, criador da campanha que fez nascer o 

Homem Marlboro (forte símbolo de masculinidade na época, a campanha apresentava 

diferentes fotos em que um cowboy solitário aparecia fumando o cigarro da marca 

Marlboro em meio a atividades relacionadas à vivência do velho oeste) e de certa forma 

um homem independente, característica importante para o protagonista da série. 

Conforme acompanhamos a história no desenrolar das temporadas, vai sendo 

revelado que Don Draper omite grande parte de seu passado: seu verdadeiro nome é 

Dick Whitman, filho de uma mulher que trabalhava como prostituta e morreu durante o 

parto, o que fez com que fosse criado por seu pai, um homem autoritário e violento, e 

sua madrasta, uma mulher cristã severa. Aos olhos do personagem, seu pai é um homem 

quase ridículo que tem uma morte tão ridícula quanto ao levar um coice de cavalo no 

rosto. 

O personagem encontra uma possibilidade de evitar um destino enfadonho 

quando, durante a guerra na Coréia, vê seu comandante morrer e troca de identificação 

com ele, roubando sua identidade e se tornando Donald Draper. Uma vez de volta aos 

EUA, trabalhou vendendo carros até ser encontrado pela esposa do homem do qual 

tinha roubado o nome e com quem constrói uma relação a ponto de que ela lhe concede 

o ―divórcio‖ para que possa se casar com Betty Hofstadt, sua esposa ao longo das 

primeiras temporadas da série. 

                                                
100 No original: ―Draper‘s masculinity is out of the question. His strong physical appearance, taciturn 

temperament, secret scars and lack of any male bond remind us of a lonely cowboy riding his horse into 

the sunset‖. 
101

 Ver: https://www.chicagomag.com/Chicago-Magazine/August-2009/I-Married-a-Mad-Man/ [último 

acesso em 01/12/2019]. 

https://www.chicagomag.com/Chicago-Magazine/August-2009/I-Married-a-Mad-Man/
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Para Kaganovsky (2013) é exatamente esse detalhe da história do personagem 

que faz com que o percebamos como mais seguro em relação à sua masculinidade, uma 

vez que ele tem a percepção de que o homem que é não passa de uma sucessão de 

performances nas quais tenta demonstrar o exemplo daquilo que um homem deve ser; 

isso faz com que, como a autora coloca, Don se distancie de certas vivências 

relacionadas às expectativas de seu gênero, como se afastar dos clubes de strip e deixar 

de enunciar, em muitos casos, piadas misóginas comuns no ambiente masculino, assim 

como não participar de camaradagens masculinas e se enquadrar mais próximo de uma 

representação ―pós-feminista‖. E sobre isso, Agirre (2012) também percebe como o 

personagem é construído como um bom pai se recusando a bater nos filhos, mesmo a 

pedido de sua esposa (demonstrando também a necessidade de uma mãe negligente para 

contrastar); escutando seus filhos; e sendo repreendido ao tirar metade do dia de folga 

no nascimento de seu terceiro filho. Atitudes que contrastam com o realismo na 

representação de um contexto em que homens dificilmente agiriam dessa forma, mas 

que funcionam para aproximar o personagem do público que assiste no século XXI; 

dessa forma, em vez de demonstrar as problemáticas de uma masculinidade comum à 

época, opta-se por uma abordagem que nos aproxime (inclusive emocionalmente) do 

homem.  

Além disso, essas características evidenciam as análises de Lotz (2014) que 

percebe uma proliferação de narrativas que estabelecem questões de gênero a partir das 

vivências e dificuldades dos homens em se encontrar num mundo em que seu lugar está 

incerto; principalmente em Mad Men, somado à dor de personagem que tenta alinhar 

sua masculinidade a partir do legado de seu pai, ao qual ele tenta se opor repetidas 

vezes. Também sobre essa questão de representação de masculinidades na série, ela 

coloca: 

Em alguns casos, as masculinidades hegemônicas de uma série alinham-se às 

masculinidades patriarcais; no entanto, muitos aspectos das masculinidades 

patriarcais não são mais hegemônicos. Por exemplo, a dinâmica de gênero 

dos anos 1960 em Mad Men mostra frequentemente comportamentos e 

aspectos de masculinidade comuns entre homens heterossexuais, brancos e de 

classe alta que eram hegemônicos na época, mas que agora parecem 

chocantemente inaceitáveis: confraternizações regulares entre homens e suas 

secretárias; a necessidade de as mulheres serem virgens para serem 

desejáveis; ou mesmo apenas normas em voga como o parto, em que deixam 
as mulheres inconscientes para o processo e um pai prefere passar o dia no 
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escritório a sentar na sala de espera, quanto mais estar presente para o 

nascimento102 (LOTZ, 2014, p. 40, tradução nossa). 

Assim, fica perceptível, que as relações de gênero, principalmente no que tange 

a expressão das desigualdades, é um tema central para a série e a década de 1960 não é 

escolhida à toa, serve para relatar lentamente (no estilo slow-burn) as mudanças nas 

dinâmicas entre homens e mulheres, tomando como ponto de fundo principalmente a 

questão do trabalho a partir do cenário da agência. 

Como expõe Weissmann (2016), apesar de quatro entre dez personagens 

regulares da série (da primeira à última temporada) serem mulheres, tendendo a validar 

uma distribuição igualitária de perspectivas, todas são brancas, urbanas, tem idade 

abaixo de quarenta anos e são (relativamente) magras; enquanto os homens, embora 

também sejam todos brancos, tem em Don Draper a representação de uma classe 

trabalhadora rural e variam muito mais em idades; além disso, a autora relata que entre 

as oitenta e sete personagens mulheres que aparecem em pelo em pelo menos dois 

episódios, apenas cinco são negras e só vinte e uma tem idade acima de quarenta e cinco 

anos. 

Naturalmente, essa representação está alinhada com o sexismo e a segregação 

de raças do período em que a série se passa; ao mesmo tempo, essa 

representação limitada não faz nada para enfrentar essa imagem. Assim, em 

vez de, digamos, nos fornecer representações das experiências cotidianas das 
poucas mulheres negras (por exemplo, Dawn), temos que inferir como são as 

experiências deles, lendo seus rostos em close-ups em momentos de racismo 

óbvio103 (WEISSMANN, 2016, p. 93, tradução nossa). 

Esses dados são importantes de serem ressaltados, porque, focando 

principalmente na questão de gênero, enquanto a representação das mudanças nas 

relações entre homens e mulheres, que parece tão cara à série, envolve ambos os sexos, 

as manifestações dessas transformações parecem estar centradas nos homens, mais uma 

vez a partir de um ponto de vista androcêntrico, em que diferentes ―gerações‖ de 

                                                
102  No original: ―In some cases the hegemonic masculinities in a series align with patriarchal 

masculinities; however, many aspects of patriarchal masculinities are no longer hegemonic. For example, 

the gender dynamics of the 1960s-set Mad Men frequently displays behaviors and aspects of masculinity 

common among straight, white, upper-class men that were hegemonic at the time but that now seem 
shockingly unacceptable: regular fraternizing among men and their secretaries; the necessity for women 

to be virginal in order to be desirable; or even just norms in practices such as childbirth, where women are 

made unconscious for the process and a father would rather spend the day at the office than sit in the 

waiting room, let alone be present for the birth‖. 
103 No original: ―Of course, such a representation is in line with the sexism and the segregation of races of 

the period in which the series is set; at the same time, such limited representation does nothing to tackle 

this image. Thus, rather than, say, providing us with representations of the everyday experiences of the 

few black women (for example, Dawn), we have to infer what their experiences are like by reading their 

faces in close-ups in moments of obvious racism‖. 
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homens se relacionam entre si e com uma ―nova geração de mulheres‖ e seus conflitos 

pessoais e profissionais são relatados (principalmente através do protagonista, mas não 

só) em maior profundidade em relação aos das mulheres.  

E, embora seja reconhecido que o personagem principal está imerso em um 

momento de incertezas tanto em sua vida pessoal quanto profissional pelo contato que 

as mulheres estão tendo com as origens da ―segunda-onda do movimento feminista‖ 

(CLARK, 2014), sua experiência nesse contexto é amplamente aprofundada, enquanto 

que, para a maioria das personagens mulheres, se baseia na representação das 

dificuldades encontradas no meio profissional ou, especificamente no caso da esposa de 

Don (Betty), na restrição ao ambiente doméstico. Nesse sentido, são deixadas de lado 

experiências femininas no contexto dessas mudanças nas relações de gênero que não 

necessariamente se relacionem com as experiências masculinas e o foco da narrativa 

acaba por apenas recontar velhos preconceitos e dificuldades já conhecidos. 

Além disso, muitas das representações de personagens mulheres acabam 

indicando uma leitura ―pós-feminista‖ no sentido de que as dificuldades encontradas 

pelas personagens são de ordem individual, de escolhas e atitudes pessoais e com 

poucos indícios de sororidade: 

Na recriação de uma década importante para o movimento das mulheres, 

Mad Men escolheu a luta individual e individualista em detrimento de uma 

imagem mais geral. Haralovich (2011: 162) observou a profusão de imagens 

sobre direitos civis e políticas em geral, em contraste com a falta de 

"referências de época ao movimento das mulheres". Questões feministas 

estão todas relacionadas à esfera privada: aborto, contracepção, divórcio. O 

(proto)feminismo de Peggy é realmente muito próximo do pós-feminismo. 

Sua luta é privada, baseada em sua própria ambição e talento e não 

relacionada a nenhum movimento político. Peggy não demonstra entusiasmo 

quando ouve algumas ideias feministas através de Joyce, sua amiga lésbica, e 
na verdade afirma que não é ‗uma pessoa política‘104 (‗The beautiful girls‘, 

E409) (AGIRRE, 2012, p. 162, tradução nossa). 

A personagem de Peggy é bastante emblemática, não só pela maior 

importância que tem ao longo da narrativa, mas por apresentar uma mulher jovem que 

está trilhando seu caminho em uma carreira dominada por homens. Inicialmente 

secretária de Draper, ela se torna a primeira copy writer mulher da agência fictícia e 

                                                
104 No original: ―In their recreation of a key decade for the women‘s movement, Mad Men has chosen the 

individual and individualistic struggle over a more general picture. Haralovich (2011: 162)has noted the 

profusion of images regarding civil rights and politics in general in contrast to the lack of ‗period 

references to the women‘s movement‘. Feminist issues are all related to the private sphere: abortion, 

contraception, divorce. Peggy‘s (proto)feminism is actually very close to post-feminism. Her struggle is 

private, based on her own ambition and talent and not related to any political movement whatsoever. 

Peggy does not show any enthusiasm when she comes to hear some feminist ideas via Joyce, her lesbian 

friend, and she actually states that she is ‗not a political person‘ (‗The beautiful girls‘, E409)‖. 
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durante sua jornada vai demonstrando as reconfigurações necessárias para obter 

sucesso: conseguir performar certo tipo de feminilidade aceitável, que fica evidente a 

partir do momento em que ela decide mudar seu estilo para algo mais sensual (Figura 

3), ao mesmo tempo em que performa certa masculinidade necessária, como a forma 

que trata suas funcionárias mulheres depois de ser promovida. 

Figura 3 – Peggy Olson na primeira temporada (esquerda) e na sétima temporada (direita) 

 

Fonte: Chicago Tribune
105

 

A hibridização dessas performances aparece com maior força quando, 

sentindo-se excluída dos agrupamentos masculinos de seus colegas de trabalho, ela 

decide participar de um encontro em um clube de strip (fazendo parte do ―mundo dos 

homens‖) e lá, senta-se no colo de um dos clientes (firmando sua presença através da 

sexualidade). 

Esse ―não-enquadramento‖ em certas ordens femininas de gênero fica mais 

perceptível na relação tratada pelos homens das séries no episódio ―Maidenform‖ 

(t02e06), que concebem que toda mulher é ou uma Jackie ou uma Marilyn, sendo que a 

segunda refere-se às mulheres que usam de sua sexualidade para conseguir certo poder 

diante dos homens e a primeira ao modelo de esposa ideal, sofisticada, educada e 

discreta. Porém, como aponta Agirre (2012), Peggy não é nenhuma das duas, não opera 

sua sexualidade como estratégia de poder, pelo contrário, em diversos momentos é 

julgada (inclusive por outras mulheres) exatamente por não se apresentar esteticamente 

como seria esperado e, ao mesmo tempo, não vive sonhando com um casamento 

perfeito e na eterna busca por um marido. Ao olhar contemporâneo, Peggy pode soar 

como a representação das pautas da segunda-onda do movimento feminista, porém é 
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 Disponível em: https://www.chicagotribune.com/redeye/redeye-mad-men-peggy-olson-

transformation-20150514-column.html 

https://www.chicagotribune.com/redeye/redeye-mad-men-peggy-olson-transformation-20150514-column.html
https://www.chicagotribune.com/redeye/redeye-mad-men-peggy-olson-transformation-20150514-column.html
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construída a partir da operação da nostalgia sob um viés ―pós-feminista‖ ao qual a 

autora apresenta um bom exemplo: 

Peggy contou com outra amante de Don, Bobbie Barrett, para a lição de 

empoderamento. Ao explicar o vínculo especial que ela e Don compartilham, 

Peggy relata que Don a transformou em redatora, à qual Bobbie responde: 
'Você se transformou em redatora' (‗The new girl‘, T02E05). Peggy parece 

aprender a lição e, quando revelou a Pete que ele a engravidou e que ela deu 

o bebê, sua interpretação dos eventos é clara: 'eu queria outras coisas' 

(‗Meditations in an emergency‘, T02E13). Essa é uma afirmação bastante 

duvidosa, considerando o estado mental de negação em que Peggy passou em 

sua gravidez e pós-parto. No entanto, ao se lembrar daqueles dias, ela adota 

uma 'narrativa de livre escolha e autonomia' (Gill 2007: 154) que torna a vida 

reconhecível e significativa106 (AGIRRE, 2012, p. 163, tradução nossa). 

É exatamente essa noção de individualismo que une os personagens de Draper 

e Peggy e que, para Agirre (2012), posicionam o protagonista como um herói ―pós-

feminista‖, já que ele enquanto homem que conquistou tudo o que tem a partir do zero, 

consegue enxergar essa possibilidade para uma mulher e promove Peggy 

independentemente de seu gênero; esse mesmo individualismo é ponto de identificação 

do protagonista com sua funcionária a partir da crença nas escolhas pessoais, que no 

caso dele significou deixar seu passado para trás e, no caso dela, abrir mão de um filho 

que não fazia parte de seus planos. 

De qualquer forma, a série demonstra a dicotomia Marilyn-Jackie com duas 

das personagens mulheres mais importantes para a narrativa (com exceção de Peggy), 

principalmente nas quatro temporadas premiadas pelo Emmy. De um lado, temos Joan 

(Figura 4), que trabalha na agência como chefe das secretárias e levanta diferentes 

pontos em relação à sua postura no trabalho, pois é extremamente profissional e 

aparentemente muito consciente das relações de gênero que estão presentes no meio. 

Isso não quer dizer que ela vá na contramão ou tente romper com as normas 

estabelecidas, mas, pelo contrário, tem certa complacência em relação ao que deve fazer 

e como deve se comportar em diferentes situações para ser admirada com o máximo de 

respeito possível para a época. 

FIGURA 4 – Joan 

                                                
106 No original: ―Peggy has relied on another of Don‘s mistresses, Bobbie Barrett, for the empowerment 

lesson. When explaining the special bond she and Don share, Peggy relates that Don made her a 

copywriter, to which Bobbie replies: ‗You made yourself a copywriter‘ (‗The new girl‘, E205). Peggy 

seems to learn the lesson and when she revealed to Pete that he got her pregnant and that she gave the 

baby away, her interpretation of the events is clear: ‗I wanted other things‘ (‗Meditations in an 

emergency‘, E213). That is a rather dubious statement considering the mental state of denial in which 

Peggy went through her pregnancy and postpartum. However, when recalling those days, she adopts a 

‗narrative of free choice and autonomy‘ (Gill 2007: 154) that renders life knowable and meaningful‖. 
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Fonte: Huffpost107 

Ela se torna um personagem interessante, porque ao mesmo tempo em que é 

quem melhor faz uso das estratégias de sedução e estética cobradas das mulheres na 

agência e, inclusive reforça esses padrões para todas as funcionárias que gerencia, 

enfatizando, por exemplo, a ideia ―quer ser levada a sério, então se vista de certa 

maneira‖ e operando dentro dessa ordem, ela também demonstra uma performance 

muito mais próxima da masculina no âmbito profissional. Ou seja, adota uma postura 

autoritária, dura, não demonstrando empatia pelas dificuldades enfrentadas pelas 

profissionais pelo simples fato de serem mulheres e, até mesmo, humilhando suas 

funcionárias recorrentemente; ela atinge certa respeitabilidade ao ser reconhecida pelo 

medo. Joan acaba sendo o melhor exemplo do que Bourdieu (2003) relata na 

composição do comportamento ao qual mulheres são levadas a tomar quando estão 

envoltas em um mundo profissional dominado por homens, a personagem de certa 

forma ―entende‖ ou ―aceita‖ as regras e joga a partir delas. De qualquer forma, embora 

a personagem seja aparentemente segura e se apresente como apta a participar das 

relações que se fazem necessárias diante de seu contexto, a série não deixa de abordar a 

violência física e simbólica pelas quais ela passa, como demonstra a passagem: 

Mas essa recriação da Madona/Puta é logo reconhecida como nada além de 
pura imitação. As curvas de Joan e a sofisticação glamorosa de Betty são 

admiradas durante todo o show, mas ao mesmo tempo as rachaduras por trás 

de suas camuflagens são expostas. 'Este mundo a destruiu' lamenta Joan após 

a morte de Marilyn Monroe em ‗Six month leave' (E209). E certamente é isso 

que o mundo está fazendo com ela também. Aparentemente satisfeita com 

seu trabalho (feminizado) como gerente de secretária, quando lhe é oferecido 

um emprego de preenchimento no departamento de televisão, ela 

rapidamente descobre que a nova tarefa é mais gratificante. Quando Roger 

Sterling, impressionado com a forma como os clientes estão respondendo às 
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 Disponível em: https://www.huffpost.com/entry/christina-hendricks-joan-_n_879910 [último acesso 

em 10/01/2020]. 

https://www.huffpost.com/entry/christina-hendricks-joan-_n_879910
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realizações de Joan, autoriza o orçamento para contratar alguém 

permanentemente, a secretária nem sequer é considerada para o trabalho, 

apesar de sua competência comprovada ('A night to remember', E208). Por 

mais inteligente e esclarecida que Joan seja, seu papel como Marilyn a 

limitará irremediavelmente. Todo medo é confirmado em ‗The mountain 

king‘ (E212) quando ela é estuprada por seu noivo aparentemente perfeito: o 

médico bonito que personifica tudo o que ela estava esperando. Joan aceita 

esse ataque e se casa com o homem, incapaz de escapar do destino traçado a 

ela108 (AGIRRE, 2012, p. 161, tradução nossa).  

Mais uma vez, apesar das diferentes ―exposições‖ das dificuldades, 

brutalidades e agressões vividas pela personagem, o maior foco explorado pela série 

sempre se volta para a demonstração da experiência da mulher na relação com o sistema 

patriarcal tradicional da década de 1960, sem desenvolver necessariamente as 

experiências da vida dela, como se o que mais importasse fosse representar a 

dificuldade que Joan encontra em lidar com um mundo controlado por homens, 

colocando a presença da masculinidade sempre em primeiro plano. 

Do outro lado da oposição Marilyn-Jackie, somos apresentados à personagem 

de Betty Draper (Figura 5), casada nas primeiras temporadas com o protagonista, uma 

mulher que vive sob uma ordem de gênero tradicional principalmente na comparação 

com as transformações da década em que se passa Mad Men. Ela abraça os 

ensinamentos de sua mãe sem questionamentos e suas maiores preocupações giram em 

torno da manutenção de aparências, é uma dona de casa infeliz, que apresenta sintomas 

de desconforto psicológico manifestado fisicamente (na primeira temporada, suas mãos 

ficam dormentes) e que educa sua filha a partir dos preceitos dentro dos quais cresceu, 

em que a maior importância está no aspecto estético que significa a chance de arranjar 

um marido. 

Figura 5 – Betty 

                                                
108 No original: ―But this recreation of the Madonna/Whore is soon acknowledged as nothing but pure 

mimicry. Joan‘s curves and Betty‘s glamorous sophistication are admired throughout the show but at the 

same time the cracks behind their camouflage are exposed. ‗This world destroyed her‘ laments Joan after 
the death of Marilyn Monroe in ‗Six month leave‘ (E209). And certainly that‘s what the world is doing to 

her as well. Apparently satisfied with her gendered job as secretary manager, when she is offered a fill-in 

job in the television department she rapidly discovers that the new task is more fulfilling. When Roger 

Sterling, impressed by how clients are responding to Joan‘s achievements, authorizes the budget to hire 

someone permanently, the secretary is not even considered for the job, despite her proven competence (‗A 

night to remember‘, E208). No matter how intelligent and savvy Joan might be, her role as a Marilyn will 

limit her hopelessly. Every fear is confirmed in ‗The mountain king‘ (E212) when she is raped by her 

apparently perfect fiancé: the handsome doctor who embodies everything she has been waiting for. Joan 

accepts this assault and marries the man, unable to escape the fate meant for her‖. 
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Fonte: Reader‘s Digest109 

Betty e Don são inicialmente um casal perfeito, ambos vistos como exemplos 

de beleza, com poder aquisitivo e vivendo a vida que deve ser vivida e, apesar de sua 

infelicidade, Betty se comporta de maneira comportada e subserviente dentro do 

casamento por duas temporadas, até que descobre as infidelidades, mas principalmente 

a falsa identidade de Don e pede o divórcio. Entretanto, como coloca Kaganovsky 

(2013), a separação tem mais a ver com o rompimento da imagem perfeita de casal do 

subúrbio do que com as transgressões do marido. 

Dentre todos e todas as personagens é a que mais se identifica com a mãe, 

representando a maneira como não se preocupa em romper com o tradicionalismo no 

qual vive sua vida, o que faz com que falhe em mudar com os tempos, aceitar seus 

problemas e tomar decisões e seja entendida como a personagem mais trágica da 

série
110

. Porém essa ―tragédia‖ enxergada na personagem advém de sua postura ser a 

que menos se enquadra numa perspectiva ―pós-feminista‖ em que a agência das 

mulheres e seus destinos dentro de uma sociedade patriarcal está depositada na 

individualidade, na tomada de decisões e novas escolhas, o que é encontrado em 

diversas outras personagens. O que também levanta um questionamento acerca da 

perspectiva androcêntrica da série que, devido à abordagem nostálgica, faz com que seja 

mais difícil para que as personagens mulheres atinjam a redenção, já que caso os 

homens não se comportem de maneira sexista são louvados, caso sim, é entendido como 

uma questão de época; mas o mesmo não é pensado para a falta de agência que a 

personagem de Betty especificamente explicita, enquanto outras personagens mulheres 
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 Disponível em: https://www.readersdigest.ca/culture/mad-men-quotes/ [último acesso em 10/01/2020]. 
110 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=gHrnNwrz5TU [último acesso em 03/12/2019]. 

https://www.readersdigest.ca/culture/mad-men-quotes/
https://www.youtube.com/watch?v=gHrnNwrz5TU
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irão tomar atitudes contemporâneas em suas ações e parecem ―reagir‖ ao contexto em 

que vivem, ela é de alguma forma culpada pelo que na verdade faz dela a personagem 

mais próxima do que de fato seria a realidade de uma dona de casa de classe média-alta 

nos anos 1960. 

Ainda que apresente diferentes personagens mulheres, Mad Men parece se 

adequar às noções de Lotz (2014) referentes às male-centered series, porque apesar de 

trabalhar a relação entre gerações (e nesse sentido, não só entre personagens, mas 

incluindo àquelas geradas na nostalgia), ainda parecem mais centradas no convívio entre 

os personagens homens (WEISSMANN, 2016). 

Começando pelo título da série, que faz um jogo semântico, trabalhando o 

duplo sentido de que o ambiente principal da série é a agência de publicidade localizada 

na Madison Avenue em Nova Iorque (e Mad Men era o apelido dado aos publicitários 

que trabalhavam nessa avenida) e ao mesmo tempo o sentido literal de homens que se 

comportam como se fosse insanos; lunáticos; maníacos
111

. Que se destaca também, 

porque a percepção de que esses homens ―normais‖ sejam insanos entrega o ponto de 

nostalgia, já que na época os comportamentos seriam percebidos dentro de certa 

normalidade e, hoje, percebemos com estranhamento. 

De qualquer forma, as masculinidades dos homens da agência parecem estar 

em confluência com os padrões da época, ―os homens são todos libidinosos, egoístas, 

imaturos e dominantes. Eles competem entre si para obter a posição de macho alfa à 

qual apenas Don Draper parece naturalmente ter direito
112

‖ (AGIRRE, 2012, p. 160, 

tradução nossa), além de estarem atreladas à necessidade de constantemente demonstrar 

suas competências entre si em relação à determinada masculinidade hegemônica. 

 Agirre (2012) percebe como, dentro do ambiente profissional, o personagem 

de Pete Campbell se destaca por ser trabalhado quase como uma oposição a Draper, o 

que ela ressalta a partir de dois tópicos (―mulheres‖ e ―criatividade‖) nos quais o 

protagonista é reconhecido por ser um dos melhores e são exatamente áreas nas quais o 

mais novo tem dificuldades em lidar: gostaria de trabalhar no setor de copy writers, mas 

fica preso ao setor executivo e, quando tenta ter um caso extraconjugal, percebe que não 

tem a atração que Draper parece possuir. Isso, para além de uma oposição, parece ser 

trabalhado como um homem de uma geração mais nova que almeja o mesmo que o 

                                                
111 Para a tradução de mad men, ver: https://www.dictionary.com/browse/madmen [último acesso em 

26/11/2019]. 
112

 No original: ―the men are all libidinous, selfish, immature and dominant. They compete with each 

other to get the alpha male position that only Don Draper seems to be naturally entitled to‖. 

https://www.dictionary.com/browse/madmen
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personagem mais velho conquistou, mas está em um contexto em que certos 

comportamentos já não atingem o ―objetivo‖. 

Pete pode ser identificado como o futuro modelo de masculinidade. Sua 

aparência lembra o herói efeminado de Hollywood do final do século XX: 

rosto infantil, olhos azuis claros e corpo esbelto. Por outro lado, a mandíbula 
forte e o peito robusto de Don Draper simbolizam a aparência de macho por 

excelência. Além de sua aparência andrógina, Pete é o único personagem que 

não fuma; essa peculiaridade o afasta dos outros homens, mas o faz parecer 

um personagem mais contemporâneo113 (AGIRRE, 2012, p. 164, tradução 

nossa). 

Para a autora, Pete (Figura 6) é o perfeito exemplo de masculinidade em crise, 

porque é o homem que está na geração que deve lidar com o fato de que as grandes 

promessas patriarcais às quais sente que seriam seus direitos não vão se realizar. Por 

outro lado, percebe o quão difícil pode ser simpatizar com o personagem, uma vez que é 

através da comparação com o protagonista que percebemos suas falhas: ―Don conseguiu 

tudo por conta própria, Pete conta com sua formação aristocrática para progredir. Se 

Don seduz, Pete estupra. Don é admirado no trabalho, Pete é desrespeitado e ignorado. 

Don é um espírito livre e Pete é manipulado por sua família
114

‖ (AGIRRE, 2012, p. 165, 

tradução nossa).  

Figura 6 – Pete 

 

                                                
113 No original: ―Pete might be identified as the future model of masculinity. His looks resemble the 

effeminate Hollywood hero of the end of the twentieth century: childlike face, clear blue eyes and slim 

body. In contrast, Don Draper‘s strong jaw and robust chest epitomize the quintessential macho 

appearance. In addition to his androgynous appearance, Pete is the only character who does not smoke; 

this peculiarity alienates him from the other men but makes him appear a more contemporary character‖. 
114  No original: ―Don has achieved everything from the bottom, Pete counts on his aristocratic 

background to progress. If Don seduces, Pete rapes. Don is admired at work, Pete is disrespected and 

ignored. Don is a free spirit and Pete is manipulated by his Family‖. 
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Fonte: Gaslight Edition115 

A proposição da autora é enfatizada por outra análise
116

 que, observando um 

fluxograma feito por fãs
117

, percebe o prazer de parte da audiência em assistir o 

comportamento de Don como se com inveja dele e de um tempo em que seria aceitável 

ser um homem como ele. 

Mas, como dito anteriormente, Don Draper não é apenas uma tentativa de 

reprodução de uma masculinidade hoje tomada como antiga e é na verdade construído a 

partir de perspectivas de um sentido ―pós-feminista‖, que pode ser percebida, por 

exemplo, quando aborda a violência física (historicamente relacionada ao universo 

masculino), algo que é reiteradamente rejeitado por Don Draper e, mesmo quando 

envolvido em uma briga, apesar de perder, sai com uma vitória moral, representado por 

Peggy ficando ao seu lado e contra o agressor (AGIRRE, 2012). 

E que fica ainda mais palpável se observarmos as demonstrações de emoções 

do personagem. Sobre isso, Clark (2014) apresenta dois exemplos: o primeiro a partir 

do divórcio com Betty, em que ela nota que ―em vez de raiva ou intimidação 

convencionalmente masculinas, Don responde com lágrimas, tristeza e aceitação 

suplicante ou silenciosa
118

‖ (p. 448, tradução nossa); o segundo, após ser mandado 

embora de casa por Betty, ele vai até a esposa do homem do qual roubou a identidade e, 

no braços de uma mulher mais feminina (representada por sua casa, vestido florido, 

maquiagem discreta) ele consegue assumir seus fracassos patriarcais em relação à 

família, tomando para si a responsabilidade do divórcio. Também é possível identificar 

esse exemplo, a partir do que Bourdieu (2004) coloca como uma artimanha masculina 

em que, por infelicidade, faz-se de criança, a fim de despertar sentimentos maternais, 

exigidos da feminilidade, por parte da mulher com quem divide verbalmente seus 

problemas. 

E se, através das emoções, existe uma humanização do protagonista, para as 

mulheres da série isso acaba tendo outra medida. Entre os exemplos oferecidos por 

Weissmann (2016) nessa argumentação, dois se sobressaem: o primeiro no qual 

demonstra que em Mad Men as mulheres são entendidas como seres de emoção e nas 

                                                
115 Disponível em: https://gaslightedition.wordpress.com/2010/08/17/mad-men-s04e04-the-return-of-pete-

campbell/ [últmo acesso em 10/01/2020]. 
116  Ver: https://theconversation.com/inside-the-mad-men-don-draper-and-american-masculinity-24800 

[último acesso em 03/12/2019]. 
117 Ver: https://theoatmeal.com/comics/wwddd [último acesso em 03/12/2019]. 
118

 No original: ―rather than conventional masculine rage or bravado, Don responds with tears, sorrow, 

and pleading or quiet acceptance‖. 

https://gaslightedition.wordpress.com/2010/08/17/mad-men-s04e04-the-return-of-pete-campbell/
https://gaslightedition.wordpress.com/2010/08/17/mad-men-s04e04-the-return-of-pete-campbell/
https://theconversation.com/inside-the-mad-men-don-draper-and-american-masculinity-24800
https://theoatmeal.com/comics/wwddd


 

85 

 

quais essa emoção se expressa fisicamente, como na gravidez de Peggy, que representa 

seu afeto por Pete, mas, principalmente, no caso da primeira temporada, em que Betty 

fica com as mãos dormentes como um sintoma de depressão e ansiedade pela qual a 

personagem passa na clássica representação da dona de casa dos anos 1950 e 1960, 

dessa forma, psicologizando o fator emocional; e o segundo, a partir da trajetória de 

Peggy enquanto profissional, que avança cada vez mais longe em sua carreira quanto 

mais consegue suprimir suas emoções ou manipulá-las em prol de objetivos do trabalho. 

Esse 'registro corporal' de emoção, parafraseando Nunn e Biressi, é típico da 

representação de mulheres em Mad Men e destaca como a série imagina 

mulheres e seus corpos: elas permanecem emocionais e suas emoções são 

apresentadas como estados psicológicos complexos. Ao mesmo tempo, seus 

corpos se tornam o local em que esses estados psicológicos se manifestam. 
Assim, embora oferecendo uma crítica feminista, Mad Men é incapaz de 

escapar da percepção tradicional de gênero das mulheres como emocionais e 

como corpos. Ao permanecer dentro desses limites, a série também retorna a 

uma dicotomia de mulheres, emoções e corpo, por um lado, e homens, 

pensamentos e mente, por outro, uma dicotomia que parece excluir qualquer 

potencial de afeto cognitivo ou cognição afetiva (Roberts). Mais importante, 

os corpos em Mad Men são apenas conceituados como um local de 

expressão, e não como a superfície e o espaço a partir dos quais podemos 

experimentar a vida e o mundo119  (WEISSMANN, 2016, p. 96, tradução 

nossa). 

E a partir dessa comparação da composição das expressões de emoção por 

parte de personagens de diferentes sexos, a abordagem nas representações dos homens 

pode ser também uma forma de manutenção da cultura patriarcal e da masculinidade 

como hegemonia; mudar os preceitos de masculinidade com o objetivo de manter a 

masculinidade ainda como foco principal das narrativas. Toma-se um esquema 

historicamente ligado à feminilidade que seria tratar das questões ―do privado‖ e 

emocionais e hierarquiza-se o gênero entre diferentes personagens, fazendo com que 

para as mulheres represente a fraqueza ou o descontrole e para os homens, um momento 

de sensibilidade, o que entra em direta relação com as discussões de Feasey (2008) que, 

inclusive, questiona se essa nova abordagem menos hegemônica adotada para 

                                                
119 No original: ―This ‗bodily registering‘ of emotion, to paraphrase Nunn and Biressi, is typical of the 
representation of women in Mad Men and highlights how the series imagines women and their bodies: 

they remain emotional and their emotions are presented as complex psychological states. At the same 

time, their bodies become the site on which these psychological states manifest. Thus, although offering a 

feminist critique, Mad Men is unable to escape the traditional gendered perception of women as 

emotional and as bodies. By remaining within these bounds, the series also returns to a dichotomy of 

women, emotion and body on the one side, and men, thoughts and mind on the other, a dichotomy that 

seems to exclude any potential for cognitive affect or affective cognition (Roberts). More importantly, 

bodies in Mad Men are solely conceptualized as a site of expression, rather than as the surface and space 

from which we can experience life and the world‖. 
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representar masculinidades não exerce exatamente o sentido oposto de manutenção da 

hegemonia em novos contextos. 

2.5 Homeland (Showtime, 2011 – 2020) 

Homeland não foi apenas a primeira série com protagonista mulher a vencer o 

Emmy de melhor série dramática na década em 2012, mas a primeira do século XXI e, 

mais especificamente a primeira desde 1986, quando Cagney and Lacey (CBS, 1982-

1988) venceu pela segunda vez com sua quinta temporada. Curiosamente, ambas as 

séries envolvem mulheres que trabalham em algum escalão militar, no caso da série da 

CBS, um drama policial procedural e, no de Homeland, uma agente da CIA 

especializada em inteligência antiterrorista. Além do Emmy, Homeland venceu duas 

vezes consecutivas o Globo de Ouro em 2011 e 2012. 

A história gira em torno de Carrie Mathison (interpretada por Claire Danes) 

uma agente da divisão antiterrorismo da CIA, que recebe um aviso de que um 

prisioneiro de guerra estadunidense teria passado para o lado da al-Qaeda. Carrie 

acredita que o recém-resgatado sargento Brody seja esse prisioneiro e usa de sua 

inteligência aguçada, atenção aos detalhes e, às vezes, desobediência a ordens para 

tentar desvendar a verdade. Por essa abordagem que, de certa forma, deixa de lado a 

violência, é percebida por Pears (2015) como uma versão diferente do herói musculoso, 

atirador e assassino de terroristas das narrativas que emergiram logo após os 

acontecimentos do 11 de setembro; por outro lado, enquanto mulher, ela está envolvida 

em embates que envolvem as dificuldades em trabalhar em um espaço majoritariamente 

masculino (DEYLAMI, 2019), principalmente sendo uma pessoa com bipolaridade 

diagnosticada. 

A narrativa é composta de traços bem típicos do gênero policial, de 

espionagem e combate ao terrorismo, com reviravoltas e revelações que alimentam o 

suspense no qual nem sempre sabemos quem está do lado da protagonista (ou, quando 

sabemos, nem todos os personagens sabem) e relacionada aos temas de lealdade, trauma 

e violência (STEENBERG; TASKER, 2015). E, mais do que qualquer coisa, é mais 

uma das respostas midiáticas à experiência estadunidense da queda das Torres Gêmeas, 

na qual a protagonista encarna medos, aflições e dúvidas de toda uma nação que 

continua se questionando o como isso pôde acontecer (PEARS, 2015), sentimentos 
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representados também pela culpa que Carrie carrega consigo por sentir que poderia ter 

evitado o ataque caso tivesse estado mais atenta
120

. 

A série foi criada por Alex Gansa e Howard Gordon, que também fizeram parte 

da equipe de outra série emblemática dentro do tema ―antiterrorista‖, 24 (FOX, 2001-

2010), sendo que Gordon inclusive chegou a ser showrunner de 2006 a 2010. Inspirada 

por uma série israelense (Hatufim), Homeland mistura estratégias de thriller testadas em 

24, mas introduzindo ―melodrama interpessoal‖ na narrativa geopolítica (WESSELS, 

2016), numa narrativa que se foca em discutir, como coloca Pears (2015), questões 

morais, raciais, de gênero e da inocência dos EUA acima da troca de tiros, explosões e 

demonstrações de força. Embora, esses elementos ainda façam parte da narrativa, 

Homeland apresenta uma abordagem ―analítica‖ crítica mais inserida nas noções 

contemporâneas de qualidade televisiva. 

2.5.1 Sobre gêneros, qualidade e indústria televisiva 

No ano de 2012, Emmy no qual Homeland saiu vitoriosa, a competição estava 

centrada principalmente em dois canais a cabo, HBO (que concorria com a segunda 

temporada de Game of Thrones e Boardwalk Empire) e AMC (que concorria com a 

quinta temporada de Mad Men e a quarta de Braking Bad); além das cinco séries de TV 

fechada, a segunda temporada de Downton Abbey representou o único canal aberto PBS 

(Public Broadcasting Service) na categoria. 

Showtime faz parte dos canais considerados premium cable que difere de basic 

cable como a AMC, nos quais os sinais transmitidos não são criptografados e estão 

disponíveis para as pessoas que pagam pelo serviço de canais extras, seu lucro advém 

da combinação do pagamento dos provedores a cabo e de receita publicitária; no caso 

dos canais premium (do qual a HBO também faz parte), o sinal é criptografado para que 

apenas esteja acessível a partir do pagamento de uma taxa extra, a qual serve como 

―única‖ fonte de lucro, já que historicamente foi anunciada como uma programação 

isenta de comerciais (com exceção de propagandas de produções próprias), categoria 

acionada também pelo discurso de ―TV de qualidade‖. 

Lara Bradshaw (2013) faz uma interessante historicização do canal Showtime, 

o qual ela conta que começou abordando programações variadas que continham 

                                                
120 ―I‘m just making sure we don‘t get hit again‖; ―I missed something once before, I won‘t... I can‘t let 

that happen again‖ são duas frases do piloto que aparecem na abertura de cada episódio da primeira 

temporada. 
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conteúdo adulto, transmissões de boxe, filmes e programas originais e, a partir da 

década de 1990, o canal tentou expandir suas temáticas com programas que envolviam 

personagens gays e lésbicas, como Queer as Folk (2000-2005) e The L Word (2004-

2009). A partir dos anos 2000, principalmente com o lançamento de Weeds (2005-

2012), o canal construiu sua identidade também embasada pelo protagonismo de anti-

heroínas mães; posicionando-se na ―contramão‖ dos discursos de ―TV de qualidade‖ e 

sua proeminência de ―male-centered series‖, narrando conflitos que as personagens 

vivem enquanto mulheres e mães.  

Bradshaw (2013) também relata como a trajetória do enquadramento do canal 

no panteão de qualidade vem atrelada ao antigo Presidente de Entretenimento (President 

of Entertainment), Robert Greenblatt, que foi trazido da HBO (principal concorrência) 

depois de trabalhar em Six Feet Under (HBO, 2001-2005), série muito bem recebida 

pela crítica (e tendo concorrido três vezes ao Emmy de melhor série dramática) e, já na 

Showtime
121

, supervisionou diversas obras que serviram para fixar a posição do canal a 

partir da noção de qualidade televisiva, tanto com protagonistas homens como Dexter 

(2006-2013); Californication (2007-2014) e The Tudors (2007-2010), quanto 

protagonistas mulheres como Weeds; Nurse Jackie (2009-2015) e United States of Tara 

(2009-2011). ―O gênero "problema feminino" é comercializado como parte da 

programação de televisão de qualidade da Showtime
122

‖ (BRADSHAW, 2013, p. 162, 

tradução nossa) e essa estratégia foi parte relevante do posicionamento da Showtime 

como segundo lugar na competição entre os canais a cabo premium (ficando atrás 

apenas da rival HBO), cujo percurso expõe a importância do Emmy para a formação de 

uma identidade de marca atrelada às noções de qualidade televisiva e funcionando para 

aumentar o número de assinantes. 

Por outro lado, dois pontos chamam a atenção na interlocução entre os 

discursos de qualidade do canal e as narrativas de suas séries que apresentam 

protagonistas mulheres. Primeiramente, é emblemático que todas as séries citadas 

acima, com a adição de The Big C (Showtime, 2010-2013), tenham sido enquadradas 

como comédias (ou dramédias) e tenham episódios com duração média de trinta 

minutos, enfatizando o argumento de Lotz (2014), no qual poucos dramas tem como 

personagem central mulheres que são desenvolvidas com a densidade e complexidade 

                                                
121 Robert Greenblatt exerceu o cargo de Presidente de Entretenimento na Showtime entre 2003 e 2010. 
122

 No original: ―The ‗female problem‘ genre is marketed as part of Showtime‘s quality television 

programming‖. 
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destinada a personagens homens; e, embora tenham concorrido ao Emmy, apenas Weeds 

e Nurse Jackie concorreram (uma vez cada) à categoria de melhor série de comédia; 

Nurse Jackie e United States of Tara renderam o Emmy de melhor atriz em série de 

comédia para Edie Falco e Toni Collette respectivamente e The Big C recebeu apenas o 

Television Academy Honors
123

.  

O segundo ponto é a predominância de personagens que lidam com questões de 

saúde (física ou mental); apesar de todas poderem ser consideradas personagens falhas e 

complexas, se olharmos para as cinco séries com protagonistas mulheres analisadas até 

aqui (considerando Homeland), apenas Weeds apresenta uma protagonista que não 

tenha sua história voltada para essas questões. No caso de Nurse Jackie, a personagem é 

uma enfermeira viciada em remédios e em The Big C, o ponto central da trama é a 

descoberta de um câncer terminal, dois temas também tratados em séries que 

concorreram ao Emmy de melhor série de drama, respectivamente House, M.D. (FOX, 

2004-2012) e a vencedora por dois anos Breaking Bad (AMC, 2008-2013). Por fim, 

United States of Tara tem sua história desenvolvida em torno de uma mulher com 

distúrbio de personalidades múltiplas e Homeland aborda a questão de bipolaridade em 

uma agente da CIA. 

O fato de que entre todas as séries trabalhadas até aqui, apenas Homeland 

conseguiu atingir o patamar de ―melhor série‖ do ano, independentemente da 

concorrência em drama ou comédia, chama a atenção para o fato de que é uma das 

séries que menos engloba questões femininas. Mesmo que se afaste da representação da 

―mãe‖, poucos são os ―female-problems‖ abordados na narrativa da série, como 

veremos na próxima seção, e os maiores conflitos abordados são relacionados a 

questões profissionais de uma pessoa que trabalha para a CIA ou especificamente o que 

concerne à doença psiquiátrica da protagonista, fazendo parecer que para uma série 

centrada em uma mulher possa vencer a categoria de melhor série dramática seja 

necessário um afastamento de questões de gênero feminino para que possa ser mais 

relacionável à audiência masculina ou que essas questões sejam melhor recebidas em 

outras categorias que não drama. 

Essa relação com o público pode nos direcionar de volta à relação entre 

Showtime e HBO, já que o segundo é um canal entendido como com foco no público 

                                                
123  De acordo com o site do Emmy: ―The Television Academy Honors celebrates and recognizes 

programming that creates awareness, enlightens, educates and/or positively motivates audiences. 

Established in 2008, this prestigious award is separate and distinct from Emmy‘s recognition of television 

excellence‖. 
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masculino, mas não só nessa questão se constrói a hierarquia. Em matéria para o New 

York Times
124

 após a vitória de Homeland no Emmy em 2012, é exposta a relação 

financeira entre os dois canais e suas respectivas afiliações, demonstrando que o lucro 

obtido com a Showtime é 30% menor do que com a HBO, numa diferença de U$308 

milhões
125

. 

Em relação ao custo dos episódios, por mais que não tenhamos dados 

específicos sobre a primeira temporada, se compararmos os dados de 2015
126

, em que 

cada episódio custava em média U$3,5 milhões, e os dados de 2019
127

, em que cada 

episódio custava em média um pouco menos do que U$3 milhões, podemos observar 

certo padrão, que posiciona a série com um custo na média dos gastos com obras 

originais de acordo com a mesma pesquisa e valores próximos a outras produções que 

competiram no mesmo ano como Breaking Bad e Mad Men. De qualquer forma, esse 

valor é citado por outro texto que o descreve como alto e, inclusive, utiliza o dado para 

justificar a relevância da série e sua respeitabilidade, colocando que você pode até não 

gostar de todos os episódios, ―(...) mas lembre-se de que os produtores e estúdio 

pagaram generosamente pela produção desse episódio. O dinheiro que abastece 

Hollywood hoje é fora do normal, e isso deve ser respeitado quando cada novo episódio 

for exibido na televisão
128

‖.  

Em relação à audiência, Homeland é descrita como uma série popular por 

Pears (2015), também foi considerada o melhor lançamento de uma série de drama para 

a Showtime em oito anos, com 1,08 milhão de espectadores
129

 e o melhor episódio final 

de primeira temporada para o canal com 1,7 milhão de espectadores
130

. Porém, esses 

números não são tão grandiosos se comparados com a estreia da quinta temporada de 

                                                
124 Ver: https://www.nytimes.com/2012/01/30/business/media/with-homeland-showtime-makes-gains-on-

hbo.html [último acesso em 12/12/2019]. 
125 ―In recent years, HBO has earned about a quarter of the total annual profits for its parent, Time 

Warner, generating slightly more than $1 billion annually. Showtime is growing, but remains 

considerably behind. A Morgan Stanley report on CBS estimated that the cable channel would earn $692 

million in 2011‖. 
126  Ver: https://thumbnails-visually.netdna-ssl.com/how-much-does-it-cost-to-produce-your-favorite-tv-

show_56e2f9236f596_w1500.png [último acesso em 12/12/2019]. 
127 Ver: https://www.cashnetusa.com/blog/cost-produce-tv-show/ [último acesso em 12/12/2019]. 
128 No original: ―(...) but you must remember that the producers and studio paid handsomely to have that 

episode produced. The money that fuels Hollywood today is off the charts, and we must respect that when 

every new episode come on the television‖. Disponível em: http://liverealnow.net/homeland-what-does-it-

cost-to-make-a-hit-tv-show/ [último acesso em 12/12/2019]. 
129  Ver: https://tvbythenumbers.zap2it.com/1/homeland-posts-best-new-drama-series-debut-ratings-on-

showtime-in-8-years-dexter-sees-season-premiere-high/105852/ [último acesso em 12/12/2019]. 
130

 Ver: https://variety.com/2011/tv/news/homeland-scores-1-7-million-for-sunday-finale-1118047717/ 

[último acesso em 12/12/2019].  

https://www.nytimes.com/2012/01/30/business/media/with-homeland-showtime-makes-gains-on-hbo.html
https://www.nytimes.com/2012/01/30/business/media/with-homeland-showtime-makes-gains-on-hbo.html
https://thumbnails-visually.netdna-ssl.com/how-much-does-it-cost-to-produce-your-favorite-tv-show_56e2f9236f596_w1500.png
https://thumbnails-visually.netdna-ssl.com/how-much-does-it-cost-to-produce-your-favorite-tv-show_56e2f9236f596_w1500.png
https://www.cashnetusa.com/blog/cost-produce-tv-show/
http://liverealnow.net/homeland-what-does-it-cost-to-make-a-hit-tv-show/
http://liverealnow.net/homeland-what-does-it-cost-to-make-a-hit-tv-show/
https://tvbythenumbers.zap2it.com/1/homeland-posts-best-new-drama-series-debut-ratings-on-showtime-in-8-years-dexter-sees-season-premiere-high/105852/
https://tvbythenumbers.zap2it.com/1/homeland-posts-best-new-drama-series-debut-ratings-on-showtime-in-8-years-dexter-sees-season-premiere-high/105852/
https://variety.com/2011/tv/news/homeland-scores-1-7-million-for-sunday-finale-1118047717/
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Mad Men, que rendeu 3,5 milhões de espectadores
131

, da quarta temporada de Breaking 

Bad, com 2,6 milhões
132

 ou da segunda temporada de Game of Thrones com 3.86 

milhão
133

; demonstrando certa relação entre o Emmy e métricas de audiência que não 

são necessariamente levadas em conta inclusive para fortalecer a autoridade do prêmio 

que ―não se deixa levar pelo que é popular‖, ou talvez, pelo contrário, tenta se afastar 

disso. 

No que concerne à equipe de Homeland ao longo da primeira temporada 

(vencedora do Emmy), nenhum dos doze episódios foi dirigido por uma mulher, e 

dentre profissionais que dirigiram mais de dois episódios ao longo de todas as oito 

temporadas, há apenas Lesli Linka Glatter
134

. Na equipe de sete roteiristas que 

trabalharam durante a primeira temporada, há apenas uma mulher, Meredith Stiehm, 

que escreveu dois episódios; e entre 14 roteiristas que escreveram mais de dois 

episódios ao longo das oito temporadas, apenas quatro mulheres são creditadas
135

, 

Charlotte Stoudt; Anya Leta e Debora Cahn, além de Meredith Stiehm. Isso chama a 

atenção por dois motivos: primeiro, o pequeno crescimento no número de profissionais 

mulheres numa série protagonizada por uma mulher; segundo, o fato de que houve um 

aumento no número de mulheres envolvidas nas equipes de direção e roteiro, mas a 

série nunca voltou a ganhar o Emmy, sendo sua última chance a última temporada que 

estreia em 2020. 

 Já sobre prêmios técnicos e criativos no Emmy, Homeland foi indicada 39 

vezes e ganhou 8, além de um Television Academy Honors (que é separado do 

reconhecimento de excelência televisiva, de acordo com a própria organização). Na 

vitória em 2012, das onze pessoas que subiram ao palco, mais uma vez Meredith Stiehm 

foi a única mulher. Além do prêmio em melhor série dramática, nesse mesmo ano, 

Claire Danes venceu a categoria melhor atriz em série de drama (com o episódio The 

Vest, penúltimo da temporada, escrito por Meredith) e Damian Lewis (que interpreta 

Nicholas Brody, ―vilão‖ e interesse sexual da protagonista) venceu a categoria de 

melhor ator em série de drama. Além disso, a série foi responsável pela vitória nas 

                                                
131  Ver: https://televisao.uol.com.br/noticias/afp/2012/03/26/estreia-da-quinta-temporada-de-mad-men-

bate-recorde-de-audiencia.htm [último acesso em 12/12/2019]. 
132  Ver: https://www.minhaserie.com.br/novidades/4903-breaking-bad-estreia-da-quarta-temporada-bate-

recorde-de-audiencia [último acesso em 12/12/2019]. 
133  Ver: https://tvseriesfinale.com/tv-show/game-of-thrones-season-two-ratings-22729/ [último acesso em 

12/12/2019]. 
134  Ela dirigiu 25 episódios entre 2012 e 2020: 

https://www.imdb.com/name/nm0322128/?ref_=ttfc_fc_dr1 [último acesso em 12/12/2019]. 
135 Ver: https://www.imdb.com/title/tt1796960/fullcredits [último acesso em 12/12/2019]. 

https://televisao.uol.com.br/noticias/afp/2012/03/26/estreia-da-quinta-temporada-de-mad-men-bate-recorde-de-audiencia.htm
https://televisao.uol.com.br/noticias/afp/2012/03/26/estreia-da-quinta-temporada-de-mad-men-bate-recorde-de-audiencia.htm
https://www.minhaserie.com.br/novidades/4903-breaking-bad-estreia-da-quarta-temporada-bate-recorde-de-audiencia
https://www.minhaserie.com.br/novidades/4903-breaking-bad-estreia-da-quarta-temporada-bate-recorde-de-audiencia
https://tvseriesfinale.com/tv-show/game-of-thrones-season-two-ratings-22729/
https://www.imdb.com/name/nm0322128/?ref_=ttfc_fc_dr1
https://www.imdb.com/title/tt1796960/fullcredits
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categorias de Melhor Roteiro em Série Dramática; Melhor Edição – Série Dramática – 

Single Camera e Melhor Elenco em Série Dramática, sendo que essa última foi a única a 

apresentar mulheres entre as pessoas consagradas, quatro de cinco profissionais a 

levarem a estatueta eram mulheres. E em 2013 foi a última cerimônia em que Homeland 

venceu qualquer categoria, pela segunda vez consecutiva Claire Danes foi melhor atriz 

de drama, além do prêmio de Melhor Roteiro em Série Dramática para Henry Bromell 

pelo episódio Q&A, dirigido por Lesli Linka Glatter. 

2.5.2 Sobre gêneros e representações 

Em uma análise aprofundada em Homeland, com atenção às relações de 

gênero, Pears (2015) nos apresenta necessárias descrições da personagem protagonista, 

Carrie Mathison (Figura 7), começando por ter sua carreira como motivação principal 

de sua vida. Para a autora, a personagem é construída a partir da mistura de elementos 

historicamente entendidos como femininos e masculinos. Por um lado, tem expressões 

de masculinidade através de seu comportamento muitas vezes agressivo e implacável; 

por ser sexual e utilizar do sexo para atingir determinados objetivos, também 

demonstrando uma cisão entre sexo e relação afetiva, inclusive escolhendo homens para 

relações casuais em dois episódios; e através de outros adereços significantes de 

masculinidade, que, como exemplo, aponta como tipicamente está vestida em ternos de 

calças escuras. Sua masculinidade é ressaltada também no contraste com sua irmã, 

casada e mãe de duas filhas, que trabalha como médica, acentuando sua identidade 

cuidadosa e carinhosa; se o apartamento de Carrie é frio e mal cuidado, a casa de sua 

irmã é uma típica casa de família organizada por uma mulher feminina e atenciosa 

(PEARS, 2015). 

Figura 7 – Carrie 
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Fonte: The New York Times136 

Por outro lado, ainda que não se apresente tradicionalmente feminina, Pears 

(2015) coloca que seu corpo feminino está sempre presente e, mais do que isso, uma de 

suas principais características gira em torno de ser uma pessoa extremamente 

emocional, o que é sustentado na narrativa por apresentar transtorno bipolar. Além 

disso, ao longo da primeira temporada, Carrie também não é autoritária, é 

argumentativa e não impositiva, tenta convencer seu mentor de suas convicções, embora 

isso faça com que ela seja desconsiderada muitas vezes e seja um comportamento 

derivado de sua posição na CIA na qual deve sempre reportar aos chefes. 

Todavia, esses elementos na verdade reforçam a ideia de narrativas que 

dialogam com questões emblemáticas da segunda-onda do movimento feminista; por 

mais que historicamente sejam atreladas a determinados gêneros, a série adota 

principalmente uma tensão de gênero na construção da protagonista. Começando por ser 

uma protagonista mulher em uma narrativa de agentes anti-terrorismo que geralmente 

apresentam protagonismo de homens (PEARS, 2015), ao mesmo tempo em que é uma 

mulher protagonista dentro de uma lógica de ―TV de qualidade‖, que também reconhece 

com mais ênfase o protagonismo de homens. Por outro lado, apesar do protagonismo, a 

personagem é constituída por uma anti-heroína que não só é falha (como geralmente são 

os homens protagonistas da ―TV de qualidade‖), mas psicologicamente instável. Essas 

tensões ficam evidentes em um momento em que, por exemplo, ela se utiliza de uma 

relação mais comum à masculinidade (na comunicação através do desafio) com seu 

mentor e, para convencê-lo, o questiona ―quando você se tornou tão medroso?
137

‖ 

(T01E05) e na cena seguinte, a observamos ter uma crise bipolar, mas melhor ainda, 

como descrito a seguir: 

Enquanto protagonista, ela se mostra emocionalmente vulnerável, uma 

imagem da fragilidade feminina familiar da cultura popular. Embora sua 

inteligência seja clara, ela também age por instinto, que se liga a uma ideia de 

intuição feminina. Ela faz sexo casual, mas seu relacionamento com Brody se 

transforma em amor e ela se torna a mulher apaixonada grávida do bebê de 

Brody. No geral, Carrie não pode simplesmente ser reduzida a um 
personagem feminino ou masculino. A representação reutiliza estereótipos de 

                                                
136  Disponível em: https://www.nytimes.com/2011/09/30/arts/television/homeland-starring-claire-danes-

on-showtime-review.html [último acesso em 10/01/2020]. 
137

 No original: ―when did you become such a pussy?‖. Pussy é uma palavra em inglês que significa 

medroso, mas também é usada para se referir ao órgão sexual das mulheres. 

https://www.nytimes.com/2011/09/30/arts/television/homeland-starring-claire-danes-on-showtime-review.html
https://www.nytimes.com/2011/09/30/arts/television/homeland-starring-claire-danes-on-showtime-review.html
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gênero, mas eles são alterados e retrabalhados 138  (PEARS, 2015, p. 143, 

tradução nossa). 

 De qualquer forma, acima de tudo, durante a temporada que venceu o 

Emmy, Carrie é uma ótima profissional que, apesar de muitas vezes desrespeitar regras 

e agir por conta própria sobre suas convicções, está certa. Por trabalhar na divisão 

antiterrorista, o termômetro de sua capacidade enquanto agente é exatamente o quão 

próxima de desmantelar os planos dos inimigos e impedir possíveis atentados ela está. E 

mesmo quando um novo ataque acontece, a culpa não recai sobre ela, uma vez que 

estava seguindo as pistas corretamente, mas é interpelada pela burocracia do trabalho e 

pela falta de convicção de seus chefes em suas teorias.  

Havas (2016) aponta o quanto narrativas sobre as dificuldades das mulheres no 

ambiente de trabalho e opressão institucional são bem recebidas nas avaliações que 

tentam construir uma noção de ―TV de qualidade‖. E isso também se enquadra nas 

representações que acentuam certas perspectivas de um ―pós-feminismo‖, que para 

Pears (2015) é o caso de Carrie, por ser uma mulher evolvida com sua careira, na qual é 

tão boa, ou melhor, que seus colegas homens; por fazer sexo por prazer; ser respeitada; 

independente e confiante, carregando consigo a ideia de uma superação nas inequidades 

de relações de gênero e ao mesmo tempo levantando críticas ao feminismo da segunda-

onda ao demonstrar as dificuldades que ocorrem a uma mulher que tenta ―ter tudo‖ e os 

dramas resultantes das tentativas de sexo casual, prejudicando, assim, discussões sobre 

feminismo.  

Além disso, dificilmente ao longo da primeira temporada vemos Carrie passar 

por alguma dificuldade no meio profissional pelo fato de ser mulher, ou melhor, isso 

existe, mas somos levados a entender pela narrativa de que isso está acontecendo pelo 

fato de ser bipolar. O que parece fazer sentido com a proposição de Havas em que 

diferentes categorias são usadas para dar sentido à ideia de ―personagem complexo‖ em 

relação a seus sexos: 

O progresso atribuído a essa categoria gira em torno da questão da 

complexidade de personagem como marcador essencial da qualidade e da 

representação de gênero: 'qualidade' aqui significa intervenção feminista com 

o efeito de que os protagonistas se tornam mais complexos, moralmente 

                                                
138 No original: ―Whilst she is the lead, she is shown to be emotionally vulnerable, an image of female 

fragility familiar from popular culture. Although her intelligence is clear she also acts on instinct, which 

links to an idea of female intuition. She has casual sex, but her relationship with Brody develops into love 

and she becomes the lovelorn woman pregnant with Brody‘s baby. Overall Carrie cannot simply be 

reduced to a feminine or a masculine character. The representation reuses gendered stereotypes, but they 

are changed and reworked‖. 
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ambíguos, e mais diversos do que antes, reciclando os termos pelos quais 

dramas intelectuais de qualidade articulam masculinidades. No entanto, 

embora a complexidade do personagem seja a palavra-chave usada 

habitualmente para medir o significado de ambas as subjetividades de gênero, 

esses atributos compartilhados performam diferentes trabalhos culturais: a 

complexa personagem feminina, independentemente do contexto narrativo, 

representa o sucesso feminista e a legitimação de uma subjetividade feminina 

(personagens femininos fortes), enquanto a moralidade ambígua de sua 

contraparte masculina media ansiedades sobre masculinidades patriarcais 

frágeis e sua estabilidade139 (Havas, 2016, p. 204, tradução nossa). 

O que nos leva a outro padrão identificado por Lotz (2014) nas representações 

de homens nas séries do século XXI, a ideia de ―any men‖, que é uma separação que a 

autora faz para trabalhar personagens envolvidos com atividades criminosas, sendo que 

essa é a nomenclatura que ela atribui aos casos de personagens que começam como um 

homem qualquer e vão aos poucos adotando posturas ilegais em contraposição aos 

personagens que já no início da narrativa faziam parte do ―mundo do crime‖. Porém, 

vale a pena expandir essa categoria para a ideia de representação de homens ―comuns‖ 

para pensar as identificações, como será pensado na próxima seção (Breaking Bad),em 

que narrativas que apresentam ―any men‖ servem como um apelo para que possam ser 

entendidas como histórias que poderiam acontecer com qualquer um. 

No caso de Carrie, essa relação é ambígua, pois por um lado, a personagem 

representa a aflição e inseguranças de toda uma nação (EUA) em repercussão ao 

atentado que derrubou as torres gêmeas (PEARS, 2015); e que faz o androcentrismo por 

trás das séries premiadas ficar mais visível se pensarmos que essa relação com uma 

questão que se tornou emocional para os estadunidenses é trabalhada a partir de uma 

personagem mulher. E, isso é enfatizado, pelo segundo ponto que envolve a questão da 

saúde mental; apesar de envolver o emocional representado por uma mulher, Carrie 

poderia ser um exemplo de mulher comum que, por trabalhar na CIA, atua contra o 

terrorismo em seu país, mas ao ser embutida pelo transtorno bipolar, torna-se um caso 

―extraordinário‖, mais próximo de um Sherlock Holmes. 

Pears (2015) também pontua como doenças incuráveis e histeria são típicos 

elementos acionados em melodramas e da a chave para trabalhar os excessos que, a seu 

                                                
139  No original: ―The progress attributed to this category revolves around the question of character 

complexity as key marker of both quality and gender representation: ‗quality‘ here means feminist 

intervention with the effect that protagonists become more complex, morally ambiguous, and diverse than 

before, recycling the terms on which highbrow quality drama articulates masculinities. Yet, while 

character complexity is the buzzword habitually used to measure both of these gendered subjectivities‘ 

significance, such shared attributes perform different cultural work: the complex female character, 

regardless of narrative context, stands for feminist success and the legitimation of a female subjectivity 

(strong female characters), while her male counterpart‘s ambiguous morality mediates anxieties about 

fragile patriarchal masculinities and their tenability‖. 
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ver, são estruturais na narrativa de Homeland, ao mesmo tempo em que tais excessos 

podem ser desculpados por serem resultado de seus episódios maníaco-depressivos. 

Além disso, para a autora, no que diz respeito à personagem, o transtorno bipolar é 

usado para construí-la como uma personagem instável e a qual não podem ser confiados  

segredos de estado, diminuindo suas habilidades enquanto agente da CIA. Contudo, 

percebe também na histeria embutida na personagem uma representação de falta de 

controle emocional que também faz parte da representação da relação da população 

estadunidense com as consequências do 11 de setembro, que ficam explícitas ―(...) 

enquanto ela luta ativamente contra o terrorismo e continuamente para obter domínio 

sobre suas próprias emoções e condição médica. Porém, retornar à natureza de gênero 

da própria saúde mental faz dela um problema de fragilidade feminina
140

‖ (PEARS, 

2015, p. 145, tradução nossa). 

É também essa condição psiquiátrica que a relaciona com seu pai, com quem, 

diferente das ―male-centered series‖ analisadas por Lotz (2014), ela possui uma boa 

relação, embora isso não seja muito explorado durante a primeira temporada; em todo o 

caso, há sinais da relação de legado com o pai, também comuns às séries focadas em 

protagonistas homens, no sentido de que ele também convive com a bipolaridade e, de 

certa forma, passou essa condição adiante. 

De qualquer forma, a bipolaridade em Carrie apresenta diversas camadas de 

sentido que, inclusive, questionam certas noções de gênero. Para Steenberg e Tasker 

(2015), a doença não faz parte de uma representação genérica a qual atribuem a uma 

―cultura pós-feminista‖, mas uma condição específica que explica suas ações e contribui 

para sua personalidade; porque, se por um lado, a narrativa usa da bipolaridade para 

construir dúvidas sobre a confiabilidade da personagem e faz com que a protagonista 

procure tratamento através da eletroconvulsoterapia por acreditar que tenha sido sua 

doença o que a fez desconfiar de sargento Brody como parte de uma organização 

terrorista – o que foi considerado um erro por seus superiores. Contudo, ao final da 

temporada, sabemos que, na verdade, ela está certa. Dessa forma, como coloca 

Courcoux (2014, p. 235, tradução nossa): ―O heroísmo de Carrie (...) é paradoxalmente 

demonstrado como resultado de alguns dos traços historicamente mais perturbadores 

                                                
140 No original: ―(...) as she actively pursues counter-terrorism, and continually struggles to gain mastery 

over her own emotions and medical condition. Yet, returning to the gendered nature of mental health 

itself makes her breakdowns an issue of female fragility‖. 
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alinhados à feminilidade - doença mental, emocionalidade, comportamento instável, 

excesso de investimento sentimental, etc.
141

‖. 

Para Deylami (2019) é problemático o vínculo que a série estabelece entre sua 

doença mental e sua disposição afetiva (no uso da intuição e emoção), que faz com que 

seja enxergada com desconfiança pelos homens dominantes que a cercam, fazendo com 

que seja questionada inclusive por seu mentor e por si mesma, e que, na verdade 

esconde uma ansiedade masculinista sobre mulheres no poder, em que sua capacidade 

de organizar informações embasadas em laços afetivos é um indicativo de que seja uma 

parte inadequada do aparato de segurança. 

Carrie, então, torna-se a representação de uma mulher enlouquecida, 

efetivamente a antítese do sujeito racional do poder do Estado. Como 

argumentou James Castonguay, tanto a paranoia de Carrie quanto o estilo 

paranoico da série desenvolvem sua capacidade de inteligência como um 

"‗super distúrbio‘ (...) através do qual ela é capaz de reunir, interpretar e 

intuir inteligências em maneiras que seus chefes homens racionais não 

podem‖ (Castonguay 140). Esses superpoderes, no entanto, apenas salvam 

Carrie intermitentemente das hierarquias organizacionais do aparato de 

segurança do estado. Seu status de gênero e doença mental, em última 

análise, não a definem como uma savant, como faria em quase toda 

caracterização masculina na televisão. Em vez disso, seu status e suas 
capacidades não tradicionais e irracionais de coleta de informações são 

constantemente questionadas e, ao longo da série, ela é desenvolvida como 

uma ameaça aos homens do aparato do estado de segurança142 (DEYLAMI, 

2019, p. 12, tradução nossa). 

E, como complementa Herson (2018), apesar de tanto Carrie, quanto o homem 

que ela investiga, Brody, apresentaram problemas de saúde mental (já que o sargento 

ficou preso por oito anos em cativeiro e demonstra sinais de estresse pós-traumático que 

são ignorados), a relação desigual no tratamento de questões psicológicas entre gêneros 

é ressaltada ao final da primeira temporada em que a protagonista termina passando por 

um tratamento, enquanto Brody continua a manter sua visibilidade como sujeito 

normativo; revelando ―que o Estado-nação torna a loucura de homens brancos e 

heterossexuais visível apenas em suas manifestações mais extremas, enquanto coloca 

                                                
141 No original: ―Carrie‘s heroism in Homeland is paradoxically shown to stem from some of the most 

historically disturbing traits that have been aligned with femininity—mental illness, emotionality, 

unstable behavior, sentimental overinvestment, etc‖. 
142 No original: ―Carrie, then, becomes the representation of a woman gone mad, effectively the antithesis 

of the rational subject of state power. As James Castonguay has argued, both Carrie‘s paranoia and the 

paranoid style of the series, develop her capacity for intelligence as a, ―‘super power disorder‘ … through 

which she is able to gather, interpret, and intuit intelligence in ways that her rational male superiors 

cannot‖ (Castonguay 140). These superpowers, however, only intermittently save Carrie from the 

organizational hierarchies of the state security apparatus. Her gender status and mental illness, does not 

ultimately mark her as a savant as it would in almost all male characterization on television. Instead, her 

status and nontraditional and irrational capabilities for intelligence gathering are consistently questioned 

and throughout the series she is set up as a threat to the men in the security state apparatus‖. 
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outros sujeitos sob constante suspeita de desvio e/ou instabilidade
143

‖ (HERSON, 2018, 

p. 152, tradução nossa). 

A relação entre Carrie e Brody nos traz a outro ponto fundamental de ser 

observado na análise de representação de gênero em Homeland, já que é o ponto 

principal da temporada vencedora do Emmy. O que movimenta a série em seu início é 

exatamente a questão de que, após ser resgatado de um cativeiro, o sargento Nick Brody 

é enxergado como um herói de guerra e potencialmente ter informações que possam 

ajudar o aparato militar antiterrorista, porém, para Carrie, ele se torna o principal 

suspeito de ter sido convertido para o lado inimigo e estar trabalhando com o terrorista 

Abu Nazir. 

Ao longo dos doze episódios da primeira temporada, a narrativa aos poucos 

entrelaça os traumas de ambas as personagens, que se apresentam inicialmente como 

oposição, mas eventualmente é fortalecida uma relação de semelhança por elaborar suas 

subjetividades enquanto pessoas comprometidas psicologicamente, o que para Herson 

(2018, p. 151, tradução nossa) acentua uma crítica ―(...) das instituições sociais que 

produzem e observam indivíduos com doenças mentais, não pela saúde mental, mas 

pela ordem do Estado-nação e de suas instituições sociais
144

‖. 

Para Pears (2015), é trabalhado no personagem de Brody (Figura 8) a ideia do 

―broken soldier
145

”, ressaltada principalmente a partir do corpo do sargento, marcado 

por cicatrizes e traumas do tempo, que passou em cativeiro (em contraste com as 

narrativas de heróis de ação estadunidenses dos anos 1980 em que os corpos 

representam a dureza e assertividade do corpo masculino pronto para o combate), além 

de apresentar comportamentos que dialogam com as dificuldades enfrentadas por um 

soldado que retorna para casa, como ele escolher dormir no chão ao invés de sua cama, 

chorar em posição fetal e constantemente ter pesadelos. Ademais, a autora pontua que 

para essa representação do ―broken soldier‖ funcionar, primeiro o personagem deve 

acatar as normas de uma masculinidade militar que é resolvida por ser branco, 

mantendo a normatividade da relação entre militarismo e branquitude. 

FIGURA 8 – Brody 

                                                
143 No original: ―that the nationstate makes the madness of white, straight men legible only in its most 

extreme manifestations, while placing other subjects under constant suspicion of deviance and/or 

instability‖. 
144 No original: ―(...) of the social institutions that produce and observe mentally ill subjects not for the 

sake of mental health, but for the sake of the order of the nation-state and its social institutions‖. 
145 ―soldado abalado/traumatizado‖ em tradução livre. 
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Fonte: Pinterest146 

Ainda mais, Pears (2015) coloca como as dificuldades que Brody encontra em 

se reintegrar a sua família são narradas principalmente através de sua inaptidão em atuar 

dentro do papel de marido e pai de família, uma vez que é um estranho tanto para sua 

filha, quanto para seu filho que mal o conhece. A narrativa constrói esse conflito a partir 

de uma noção de uma masculinidade falha, que é representada, além da relação familiar, 

através da demonstração de sua incapacidade de se relacionar sexualmente com sua 

própria esposa (que, além de tudo, sabemos que teve um caso com o melhor amigo de 

seu marido durante seu período ausente). 

Embora possamos observar os conflitos psicológicos com os quais o 

personagem convive durante as representações dentro do meio doméstico, todos esses 

sinais são ignorados na esfera pública, principalmente pelas instituições militares, que 

enxergam a possibilidade de usar a imagem de Brody para fortalecer os projetos 

imperialistas do Estado, já que aparentemente ele está apto a conceder entrevistas e 

participar de eventos (HERSON, 2018). Contudo, por mais que suas maiores 

dificuldades se apresentem para nós quando o personagem está em casa e que seja 

perceptível para sua família (especialmente para sua esposa) que ele não é exatamente o 

mesmo homem que era antes de ir para a guerra, essa percepção não consegue ir a ponto 

de concebê-lo como um homem que precisa de ajuda psicológica (HERSON, 2018). 

A única pessoa capaz de enxergar Brody dentro dessas complexidades 

psicológicas é Carrie, principalmente por observá-lo através de um sistema de vigilância 

que não foi autorizado por seus chefes. E é exatamente a observação da protagonista dos 

sintomas de uma doença mental no homem que observa que geram uma identificação, 

                                                
146 Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/93731235969070161/ [último acesso em 12/01/2020]. 

https://br.pinterest.com/pin/93731235969070161/
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na qual Carrie consegue perceber questões que não estão tendo importância ou estão 

sendo ignoradas por outros oficiais e colocam-na numa posição privilegiada de 

inteligência. Esse tratamento da complexidade psicológica dos dois personagens é 

apontado por Steenberg e Tasker (2015) como uma característica que vai posicionar a 

série como um drama adulto que pertence às noções de qualidade televisiva. 

Ao mesmo tempo, Herson (2018) pontua como, dentro da narrativa, a 

intimidade pela qual Carrie consegue enxergar Brody não faz com que seja entendida 

como uma observadora privilegiada que pode contribuir com as investigações, mas pelo 

contrário, faz com que suas teorias sejam questionadas e que ela seja entendida como 

um perigo para o projeto do Estado, que depende da figura estável e Brody. 

Em resumo, Carrie se torna super-determinada como uma pessoa com 

problemas mentais, enquanto Brody permanece ilegível como uma, e essas 
duas formulações dependem uma da outra. Quanto mais outros dentro do 

aparato do Estado-nação percebem Brody como um sujeito normativo, mais 

louca Carrie aparece para eles - mesmo sendo a única pessoa que vê a 

situação claramente. A princípio, Carrie e Brody se entendem devido à sua 

posição social compartilhada como indivíduos com doenças mentais, mas são 

afastados por suas posições diferentes no interior do Estado-nação. Na 

superfície, Brody - pai, marido, soldado, homem branco e heterossexual - é 

um herói inquestionável; Carrie - uma mulher branca, solteira e 

emocionalmente instável - é um risco. No entanto, essa é uma realidade 

construída para atender às necessidades do Estado-nação heteropatriarcal. Na 

realidade, Brody é a ameaça e Carrie é a heroína, salvando o Estado-nação 
através de seu conhecimento íntimo da angústia de Brody 147  (HERSON, 

2018, p. 155, tradução nossa). 

A série acaba cooperando com essa hierarquia na distinção entre os gêneros a 

partir da relação romântica e sexual que constrói entre os dois personagens. Em 

determinado momento da primeira temporada, Carrie se encontra com Brody numa 

ocasião planejada por ela para parecer apenas coincidência dentro de um grupo de ajuda 

para militares discutirem questões de saúde mental e se relaciona sexualmente com ele 

como forma de aproximação. A estratégia de elaborar o ato sexual como um dever 

patriótico é comum principalmente em narrativas que operam agentes secretas ou espiãs 

mulheres (STEENBERG; TASKER, 2015). Todavia, para Deylami (2019), dentro de 

                                                
147 No original: ―In short, Carrie becomes overdetermined as a mentally ill subject while Brody remains 
illegible as one, and these two formulations depend on one another. The more others within the nation-

state apparatus perceive Brody as a normative subject, the crazier Carrie appears to them -- even as she is 

the only person who sees the situation clearly. At first, Carrie and Brody understand each other due to 

their shared social location as mentally ill subjects, but they are driven apart by their differing 

positionality within the nation-state. On the surface, Brody -- a father, a husband, a soldier, a straight 

white man - - is an unquestionable hero; Carrie -- a single, emotionally unstable white woman -- is a 

liability. Yet this is a reality constructed to serve the needs of the heteropatriarchal nation-state. In reality, 

Brody is the threat, and Carrie is the hero, saving the nation-state through her intimate knowledge of 

Brody‘s distress‖. 
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Homeland, essa decisão não é apenas uma estratégia investigativa, mas mais uma 

representação de sua instabilidade psicológica, que vai abalá-la emocionalmente, 

ameaçar sua carreira e desestabilizar sua identificação enquanto agente responsável pela 

segurança nacional, operando uma relação de oposição entre família/amor e nação. 

Ao fim, com a revelação para o público de que Brody está realmente envolvido 

em ações terroristas, Pears (2015) percebe um retrocesso na elaboração das 

masculinidades, em que, a masculinidade ―falha‖ (como ela coloca) se encaminha mais 

na construção do sentido dele enquanto terrorista branco do que na emergência de 

sentidos que o coloquem como um soldado que vive com as consequências de sua 

participação nas atividades militares. Por outro lado, ela não se contenta com a 

descrição de que a partir dessa masculinidade falha, o personagem teria sua identidade 

feminizada, porque o motivo apresentado pelo personagem para ter passado a 

compartilhar objetivos com os interesses terroristas advém da morte de uma criança 

(filho do inimigo) pelas bombas estadunidenses. Por trás dessa motivação, estaria um 

reflexo de um papel masculino de protetor e soldado, que, inclusive, agiria no sentido de 

suavizar sua identidade enquanto terrorista, mas que só se torna potencialmente 

justificável por ser uma opção de exercer violência vinda de um fuzileiro naval 

estadunidense branco. 

Tendo em vista essas questões de representação, é interessante como a série 

elabora tanto Carrie quanto Brody enquanto pessoas que são motivadas por questões 

emocionais e sensíveis, não apenas dentro de uma perspectiva racional calculista. A 

protagonista é envolvida demasiadamente com seu trabalho também por constantemente 

associar seus objetivos com as emoções pelas quais os Estados Unidos passaram na 

queda das torres gêmeas, sentindo-se pessoalmente imbuída de proteger todo o estado-

nação de uma futura ameaça. Brody tem a motivação emocional com a morte do filho 

do inimigo (ao qual ensinava inglês durante seu cativeiro) que o fez começar a trabalhar 

em prol dos objetivos terroristas e, ao fim da temporada, veste um colete-bomba para 

realizar um ataque contra o vice-presidente dos EUA e outras figuras importantes. 

Durante a execução do plano, Carrie (que sente o que está acontecendo) pede para que 

sua filha contacte-o e tente conversar com ele; a partir da ligação, ele fica 

emocionalmente alerta e seus sentimentos pela família são despertos durante o diálogo 

fazendo com que reconsidere e desista do ataque.  

2.6 Breaking Bad (AMC, 2008 – 2013) 
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O piloto da série se passa no aniversário de 50 anos de Walter White, um 

homem branco, que trabalha como professor de química de ensino médio pelas manhãs 

e na parte da tarde lavando carros em um lava-jato, sendo o único provedor de sua 

família que conta com sua esposa grávida e um filho adolescente. Enquanto está em seu 

segundo emprego, Walter passa mal e é diagnosticado com câncer inoperável de pulmão 

em estágio três, apesar de nunca ter sido fumante. Após acompanhar seu cunhado 

policial numa apreensão de drogas, nota que Jesse, um de seus ex-alunos, é traficante e 

decide chantageá-lo para trabalhar consigo produzindo metanfetamina, a fim de ganhar 

exatamente US$737.000, o valor que acredita ser o necessário para que seus dois filhos 

tenham comida, moradia e educação universitária. 

Ao longo das cinco temporadas, observamos a história de um homem que tem 

uma masculinidade fragilizada em diversos pontos e busca se masculinizar através da 

violência, do dinheiro e do reconhecimento, o que se aproxima muito da história da TV 

de qualidade apresentada no primeiro capítulo em que essas categorias são marcadores 

fundamentais. SCHMIEDL (2015) enxerga na trajetória do personagem uma aspiração 

em se masculinizar no sentido de uma masculinidade estadunidense hegemônica que é 

mediada por representações do gênero western. 

Para De Araújo, a série trabalha diversas reconfigurações desse gênero, entre 

as quais o autor aponta: a) representação de violência; b) lentidão da narrativa; c) planos 

abertos de cenários desérticos (muito proeminentes na narrativa que se passa em 

Albuquerque – Novo México); d) uso de cores quentes; e) a oposição entre legalidade e 

ilegalidade; f) o ethos masculino. Soma-se a isso o apontamento que Jost fez em 

entrevista (MUNGIOLI, 2018) sobre uma principal cisão com os clássicos western que 

vem da ausência do espirito de comunidade, em que não há a figura do cowboy 

trabalhando pelo bem da sociedade, mas a emergência de personagens maus e egoístas, 

como Walter White. 

Curiosamente, as duas vezes em que o programa ganhou o Emmy foi por sua 

quinta temporada, que foi dividida em duas partes de oito episódios lançadas em anos 

consecutivos (2012 e 2013). Breaking Bad se tornou um marco nas narrativas seriadas 

estadunidenses do século (até agora), sendo considerada uma das melhores séries de 

todos os tempos por diversas matérias jornalísticas
148

 e, inclusive, tendo um filme que 

                                                
148  Alguns exemplos podem ser encontrados em: 

https://www.forbes.com/sites/allenstjohn/2013/09/16/why-breaking-bad-is-the-best-show-ever-and-why-

that-matters/#1bbcaedd650e; https://www.businessinsider.com/chart-breaking-bad-is-the-greatest-show-

https://www.forbes.com/sites/allenstjohn/2013/09/16/why-breaking-bad-is-the-best-show-ever-and-why-that-matters/#1bbcaedd650e
https://www.forbes.com/sites/allenstjohn/2013/09/16/why-breaking-bad-is-the-best-show-ever-and-why-that-matters/#1bbcaedd650e
https://www.businessinsider.com/chart-breaking-bad-is-the-greatest-show-ever-made-2013-9
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narra a continuação da história de Jesse (um dos personagens principais) lançado em 

2019 pela Netflix com exibição posterior no canal AMC. 

2.6.1 Sobre gêneros, qualidade e indústria televisiva 

As principais particularidades da AMC, responsável pela exibição de Breaking 

Bad, foram relatadas anteriormente na seção dedica à discussão de Mad Men, outra série 

do canal vencedora do Emmy; contudo, vale ressaltar que as relações com o gênero 

western são bem exploradas pela AMC, não só na relação do protagonista de Mad Men 

Don Draper com a imagem do cowboy, protagonista do gênero, mas através de 

variações como o Weird West (que se mistura com horror) em The Walking Dead 

(AMC, 2010-Presente) (DE ARAÚJO, 2013). 

A violência exibida em Breaking Bad também funciona a favor dos discursos 

de distinção que fortalecem a noção de ―TV de qualidade‖ e De Araújo (2013) relata 

como esse processo se deu principalmente pela pressão de canais de basic cable para 

poderem operar esses elementos que, por muito tempo, eram ―privilégios‖ de canais 

premium, que por sua vez foram conquistados principalmente por batalhais legais 

encabeçadas pela HBO. Depois de profícuas argumentações, os canais basic passaram a 

poder trabalhar essas representações em horários específicos. 

Também associada à ―TV de qualidade‖, o valor dos episódios de Breaking 

Bad era relativamente caro, apesar de continuar na média das outras séries vencedoras 

do Emmy apresentadas até aqui. De acordo com dados divulgados pela Priceonomics
149

, 

a primeira temporada tinha como média gasta por episódio US$3 milhões, que subiram 

para US$3,5 milhões durante a última temporada (vencedora do Emmy em dois anos 

consecutivos), fazendo com que os dezesseis episódios dessa quinta temporada 

custassem aproximadamente US$56 milhões. 

Ainda na mesma matéria é citado que Breaking Bad (seguindo os passos de 

Mad Men) fez com que a AMC fosse catapultada de um canal qualquer para o maior 

                                                                                                                                          
ever-made-2013-9; https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/07/case-breaking-bad-

televisions-best-show/325927/; https://www.huffpost.com/entry/breaking-bad-greatest-

show_b_1665640?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnLw&guce_r

eferrer_sig=AQAAADpj98XfFVrKqYVUPYxzz-

rzUAZi7rikSng0gJMyeyBU37pzv7ItlfEZKitraYqAMfYOU-ojs5Esj-8-ambenx9aL_BA-

laAA9rLuyzGRSEOlvlDhMiIqdVzUXSmhsr8Aor-

PE4ZW9re1mOUGJgocUHGemr_Peo1ed3opmWutrGg; [último acesso em 17/12/2019]. 
149 Ver: https://priceonomics.com/the-economics-of-a-hit-tv-show/ [último acesso em 17/12/2019]. 

https://www.businessinsider.com/chart-breaking-bad-is-the-greatest-show-ever-made-2013-9
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/07/case-breaking-bad-televisions-best-show/325927/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2012/07/case-breaking-bad-televisions-best-show/325927/
https://www.huffpost.com/entry/breaking-bad-greatest-show_b_1665640?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnLw&guce_referrer_sig=AQAAADpj98XfFVrKqYVUPYxzz-rzUAZi7rikSng0gJMyeyBU37pzv7ItlfEZKitraYqAMfYOU-ojs5Esj-8-ambenx9aL_BA-laAA9rLuyzGRSEOlvlDhMiIqdVzUXSmhsr8Aor-PE4ZW9re1mOUGJgocUHGemr_Peo1ed3opmWutrGg
https://www.huffpost.com/entry/breaking-bad-greatest-show_b_1665640?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnLw&guce_referrer_sig=AQAAADpj98XfFVrKqYVUPYxzz-rzUAZi7rikSng0gJMyeyBU37pzv7ItlfEZKitraYqAMfYOU-ojs5Esj-8-ambenx9aL_BA-laAA9rLuyzGRSEOlvlDhMiIqdVzUXSmhsr8Aor-PE4ZW9re1mOUGJgocUHGemr_Peo1ed3opmWutrGg
https://www.huffpost.com/entry/breaking-bad-greatest-show_b_1665640?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnLw&guce_referrer_sig=AQAAADpj98XfFVrKqYVUPYxzz-rzUAZi7rikSng0gJMyeyBU37pzv7ItlfEZKitraYqAMfYOU-ojs5Esj-8-ambenx9aL_BA-laAA9rLuyzGRSEOlvlDhMiIqdVzUXSmhsr8Aor-PE4ZW9re1mOUGJgocUHGemr_Peo1ed3opmWutrGg
https://www.huffpost.com/entry/breaking-bad-greatest-show_b_1665640?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnLw&guce_referrer_sig=AQAAADpj98XfFVrKqYVUPYxzz-rzUAZi7rikSng0gJMyeyBU37pzv7ItlfEZKitraYqAMfYOU-ojs5Esj-8-ambenx9aL_BA-laAA9rLuyzGRSEOlvlDhMiIqdVzUXSmhsr8Aor-PE4ZW9re1mOUGJgocUHGemr_Peo1ed3opmWutrGg
https://www.huffpost.com/entry/breaking-bad-greatest-show_b_1665640?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnLw&guce_referrer_sig=AQAAADpj98XfFVrKqYVUPYxzz-rzUAZi7rikSng0gJMyeyBU37pzv7ItlfEZKitraYqAMfYOU-ojs5Esj-8-ambenx9aL_BA-laAA9rLuyzGRSEOlvlDhMiIqdVzUXSmhsr8Aor-PE4ZW9re1mOUGJgocUHGemr_Peo1ed3opmWutrGg
https://www.huffpost.com/entry/breaking-bad-greatest-show_b_1665640?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnLw&guce_referrer_sig=AQAAADpj98XfFVrKqYVUPYxzz-rzUAZi7rikSng0gJMyeyBU37pzv7ItlfEZKitraYqAMfYOU-ojs5Esj-8-ambenx9aL_BA-laAA9rLuyzGRSEOlvlDhMiIqdVzUXSmhsr8Aor-PE4ZW9re1mOUGJgocUHGemr_Peo1ed3opmWutrGg
https://priceonomics.com/the-economics-of-a-hit-tv-show/
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vencedor de Emmys na categoria melhor série dramática
150

 entre os canais pagos, 

situando-se em quarto lugar no ranking geral, atrás apenas de NBC, CBS e ABC. Isso 

permitiu com que o canal cobrasse US$400 mil por trinta segundos de intervalos 

comerciais, fazendo com que os vinte e um minutos de comercial no episódio final da 

série (Felina) possam ter rendido à rede US$ 7 a 8 milhões em receita publicitária. Essa 

estratégia de se aproximar das produções de canais como HBO e Showtime vinha sido 

elaborada pela AMC desde Mad Men e é marcada por temporadas mais curtas em 

relação às séries de canais abertos, grandes investimentos financeiros e liberdade 

criativa para os criadores (DE ARAÚJO, 2013). 

Dá-se, contudo, que as emissoras premium só conseguem sustentar esse tipo 

de produção a partir de um modelo de negócios bastante específico. Suas 

subscrições são caras. (...) De tal modo, canais como HBO ou Showtime não 

precisam trabalhar com publicidade, ganhando seu dinheiro diretamente do 

público. O que afeta seus lucros é a soma total de clientes, e a menor 

audiência de alguma série não é de grande impacto para essas empresas, 

posto que as assinaturas continuam sendo pagas pelos fãs de outros 

programas da emissora. Para a AMC, cuja renda tem uma origem mais mista, 

mas especialmente dependente dos anunciantes, uma mudança dessa escala 

nos modos de produzir é mais delicada e envolve riscos maiores, e séries 

como Mad Men e Breaking Bad chegam mesmo a trazer prejuízo, custando 

mais do que arrecadam (SMITH, 2013) (DE ARAÚJO, 2013, p. 112). 

O autor ainda aponta que esses investimentos se tornam mais rentáveis para o 

consórcio produtor já que, diferente da AMC (responsável apenas por comissionar e 

distribuir), lucra com distribuições internacionais, plataformas de streaming e produtos 

associados como DVDs. Lucros que o autor associa a um público ―cult‖ interessado na 

matriz do western e o que chama de tramas continuadas, mas que para além dos gêneros 

audiovisuais e suas variações, estão encontrando forte apelo desde os anos 1990 entre 

diversos públicos, principalmente a partir de narrativas complexas que elaboram suas 

histórias de maneira não linear, ou, quando lineares, com diversos elementos que fazem 

sentido apenas numa segunda (ou mais) assistibilidade. 

No que concerne à audiência da série, a diferença estrondosa entre os números 

registrados entre o piloto e o episódio final são um grande sinal da ascensão do 

programa. Isso porque o piloto era para ser exibido logo após um jogo do campeonato 

de futebol americano (NFL), que acabou extrapolando o horário por entrar na 

prorrogação e registrava uma média de 29 pontos, atrapalhando não só a audiência de 

Breaking Bad como um todo, mas afastando os espectadores homens que eram 

                                                
150

 Ao fim da década, a HBO conseguiu empatar em número de Emmys vencidos na categoria (seis) com 

sua produção Game of Thrones, que venceu quatro vezes. 
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principalmente esperados, o que fez com que o episódio registrasse apenas 1,4 milhões 

de pessoas assistindo
151

. 

Diferente de outros dramas de canais a cabo, como expõe matéria da 

Esquire
152

, Breaking Bad continuou crescendo em audiência, embora ainda não 

significativamente e foi a partir da adição das três primeiras temporadas ao catálogo da 

Netflix que a série conseguiu um novo público, tendo sido considerada uma salvação 

pelo showrunner Vince Gilligan, e com a estreia da quarta temporada registrando 2,58 

milhões de espectadores (o maior número entre os episódios lançados até então). 

A quinta (e última) temporada foi divida em duas partes de oito episódios que 

foram lançadas em anos consecutivos. De acordo com matéria publicada no The 

Hollywood Reporter
153

, a estreia da primeira parte teve audiência de 2,93 milhões de 

pessoas assistindo, número que dobrou na estreia da segunda parte que registrou o 

número de 5,92 milhões; esse número praticamente dobrou mais uma vez em relação à 

audiência do episódio final que bateu o recorde da série com 10,3 milhões de pessoas 

assistindo, tornando-se a segunda série mais assistida da AMC atrás de The Walking 

Dead. 

Tendo em vista que nem dentro do próprio canal a série era a mais assistida, 

mais uma vez vale a pena nos questionarmos sobre a relação entre o Emmy e o alcance 

de um público massivo por parte das séries dramáticas vencedoras. Por um lado, 

Breaking Bad registrou os maiores índices de audiência entre as séries analisadas até 

aqui, ao mesmo tempo parte desses resultados pode ser explicada pelo momento de 

mudança nos hábitos de consumo de produções televisivas, como a relação com a 

Netflix e pelo fato de ter sido a única até então a vencer o Emmy em sua última 

temporada.  

Por outro lado, se compararmos esses números às audiências das séries que 

concorreram ao People’s Choice Awards (prêmio em que os vencedores são 

determinados pelo público) no mesmo período
154

 fica cognoscível que os números de 

Breaking Bad não são representativos do alcance a um grande público. A vencedora The 

Good Wife (CBS, 2009-2016) em seu pior episódio (t05e03) teve registro de 8,46 

                                                
151  Ver: https://www.hollywoodreporter.com/news/breaking-bad-vince-gilligan-bryan-cranston-347082 

[último acesso em 17/12/2019]. 
152  Ver: https://www.esquire.com/entertainment/tv/a15063971/breaking-bad-cast-interview/ [último 

acesso em 17/12/2019]. 
153  Ver: https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/tv-ratings-breaking-bad-finale-639093 [último 

acesso em 17/12/2019]. 
154

 A premiação do People’s Choice Awards acontece no começo de janeiro, então foram observadas as 

contabilizações de audiência nas temporadas que se iniciaram no segundo semestre de 2013. 

https://www.hollywoodreporter.com/news/breaking-bad-vince-gilligan-bryan-cranston-347082
https://www.esquire.com/entertainment/tv/a15063971/breaking-bad-cast-interview/
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/tv-ratings-breaking-bad-finale-639093
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milhões de espectadores
155

; Chicago Fire (NBC, 2012-Presente) teve como pior 

audiência (t02e08) 6,91 milhões
156

; em Greys Anatomy (ABC, 2005-Presente) o menor 

número registrado (t10e11) foi de 7,02 milhões
157

; Nashville (CMT, 2012-2018) teve 

baixa (t02e10) com 5,18 milhões de espectadores
158

 e Parenthood (NBC, 2010-2015), 

que apresentou a menor média entre as concorrentes, teve como pior episódio em 

números de audiência (t05e09) o registro de 3,65 milhões de pessoas assistindo
159

. 

Embora todas essas séries sejam exibidas em canais abertos, com exceção de Nashville, 

isso alimenta o argumento de que existe uma relação, que vem sido construída desde o 

início do século, entre a atenção concedida pelo Emmy na categoria de melhor série 

dramática e canais a cabo ou serviços de streaming (que têm audiências menores dentro 

do espectro televisivo estadunidense).  

Além disso, três das cinco séries apresentam protagonistas mulheres, enquanto 

no Emmy de 2013, apenas Homeland possuía essa característica, e em 2014, nenhuma 

das séries que concorreram na categoria de melhor série dramática eram protagonizadas 

por mulheres. De Araújo (2013) explicita que o maior interesse da AMC estava na 

busca por um público específico (masculino) e foi esse objetivo que fez com que o canal 

tomasse a decisão de permanecer investindo nesse tipo de séries apesar de os lucros não 

serem imediatos: 

A continuidade do investimento nestes produtos, contudo, tem se provado 
interessante para o canal. Primeiro porque estas séries atraem a cobiçada fatia 

da audiência composta por jovens entre 18 e 49 anos, especialmente das 

classes mais abastadas. Assim, embora Mad Men, por exemplo, não conte 

com um grande público, 49% dos seus espectadores ganham mais de cem mil 

dólares por ano (SMITH, 2013: 160), o que tem atraído anunciantes do porte 

da Mercedes. Negociações que obrigam tais anunciantes a pagarem intervalos 

comerciais também em outros horários, o interesse de cada vez mais 

provedores de pacotes de cabo em incluir a AMC em seu portfólio e a maior 

visibilidade da emissora, que consegue captar audiências mais desejáveis 

para o resto da sua grade por conta da aclamação crítica dessas séries, têm 

trazido mais lucros do que os prejuízos que elas provocam (DE ARAÚJO, 

2013, p. 112-113). 

                                                
155  Ver: https://tvbythenumbers.zap2it.com/sdsdskdh279882992z1/sunday-final-ratings-once-upon-a-

time-the-amazing-race-revenge-betrayal-adjusted-down/209002/ [último acesso em 18/12/2019]. 
156  Ver: https://tvbythenumbers.zap2it.com/sdsdskdh279882992z1/tuesday-final-ratings-marvels-agents-
of-s-h-i-e-l-d-the-voice-supernatural-person-of-interest-adjusted-up/218703/ [último acesso em 

18/12/2019]. 
157  Ver: 

https://onedrive.live.com/embed?cid=AF4B1B995DFA1722&resid=AF4B1B995DFA1722%211512&aut

hkey=AFFQG6LxyfTjsHs&em=2 [último acesso em 18/12/2019]. 
158  Ver: https://tvbythenumbers.zap2it.com/sdsdskdh279882992z1/wednesday-final-ratings-the-middle-

adjusted-up/222125/ [último acesso em 18/12/2019]. 
159

 Ver: https://tvbythenumbers.zap2it.com/sdsdskdh279882992z1/thursday-final-ratings-big-bang-

theory-the-x-factor-reign-glee-adjusted-down/217477/ [último acesso em 18/12/2019]. 

https://tvbythenumbers.zap2it.com/sdsdskdh279882992z1/sunday-final-ratings-once-upon-a-time-the-amazing-race-revenge-betrayal-adjusted-down/209002/
https://tvbythenumbers.zap2it.com/sdsdskdh279882992z1/sunday-final-ratings-once-upon-a-time-the-amazing-race-revenge-betrayal-adjusted-down/209002/
https://tvbythenumbers.zap2it.com/sdsdskdh279882992z1/tuesday-final-ratings-marvels-agents-of-s-h-i-e-l-d-the-voice-supernatural-person-of-interest-adjusted-up/218703/
https://tvbythenumbers.zap2it.com/sdsdskdh279882992z1/tuesday-final-ratings-marvels-agents-of-s-h-i-e-l-d-the-voice-supernatural-person-of-interest-adjusted-up/218703/
https://onedrive.live.com/embed?cid=AF4B1B995DFA1722&resid=AF4B1B995DFA1722%211512&authkey=AFFQG6LxyfTjsHs&em=2
https://onedrive.live.com/embed?cid=AF4B1B995DFA1722&resid=AF4B1B995DFA1722%211512&authkey=AFFQG6LxyfTjsHs&em=2
https://tvbythenumbers.zap2it.com/sdsdskdh279882992z1/wednesday-final-ratings-the-middle-adjusted-up/222125/
https://tvbythenumbers.zap2it.com/sdsdskdh279882992z1/wednesday-final-ratings-the-middle-adjusted-up/222125/
https://tvbythenumbers.zap2it.com/sdsdskdh279882992z1/thursday-final-ratings-big-bang-theory-the-x-factor-reign-glee-adjusted-down/217477/
https://tvbythenumbers.zap2it.com/sdsdskdh279882992z1/thursday-final-ratings-big-bang-theory-the-x-factor-reign-glee-adjusted-down/217477/
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Isso acaba despertando novamente uma relação entre as séries que serão 

escolhidas como as melhores pelo Emmy e um interesse em masculinidades que se 

estendem para além das narrativas que representam histórias de homens, mas são 

determinadas também pelo público, no que Breaking Bad teve êxito, como coloca 

Johnson (2016). 

Talvez sem surpresa, os consumidores mais intensos do programa eram 

homens, que twittavam aproximadamente o dobro do que as mulheres 

(Watercutter, 2013). Echelon Insights (2014) mediu os padrões de consumo, 

constatando que, diferentemente de outros programas de qualidade como 

Game of Thrones ou Mad Men, o Centro-Oeste apreciava profundamente 

Walter White de maneira que confundiam as expectativas demográficas que 

geralmente correlacionam a popularidade de dramas de "prestígio" com altos 

níveis de riqueza160 (JOHNSON, 2016, p. 11, tradução nossa). 

E identificações que também não se encerram em observações de público, 

porque quando analisamos os profissionais envolvidos na produção de Breaking Bad, 

mais uma vez nos deparamos com uma maioria de homens
161

. Dentre onze profissionais 

que receberam créditos de direção em pelo menos dois episódios, há apenas uma 

mulher, Michelle MacLaren, que dirigiu o maior número de episódios entre todas as 

pessoas que ficaram encarregadas da direção. Dentre o resto dos episódios, apenas duas 

mulheres, Bronwen Hughes e Tricia Brock, fazem parte da lista de catorze pessoas que 

dirigiram apenas um episódio. Na equipe de roteiristas, formada por dez profissionais, 

três eram mulheres: Moira Walley-Beckett (escreveu dez episódios); Gennifer 

Hutchison (cinco episódios) e Patty Lin (um episódio), contudo, deve ser levado em 

conta que alguns episódios são escritos por mais de uma pessoa. 

Entre as cinco séries que venceram o Emmy na década de 2010, Breaking Bad 

está empatada com Mad Men em segundo lugar em relação à quantidade de prêmios 

recebidos, foram 16 vitórias em 58 indicações. Dentre esse número, quatro vezes Bryan 

Cranston venceu como melhor ator em série dramática, empatando com Dennis Franz 

como o maior vencedor na categoria na história do Emmy, e tornando-se o único ator a 

ter vencido três vezes consecutivas
162

. Mais da metade dos troféus levados por Breaking 

                                                
160 No original: ―Perhaps unsurprisingly, the show‘s most intense consumers were men, who tweeted 
about it twice as much as women (Watercutter, 2013). Echelon Insights (2014) measured consumption 

patterns, finding that unlike other quality programing like Game of Thrones or Mad Men, the Midwest 

keenly appreciated Walter White in ways that confounded demographic expectations which usually 

correlate ―prestige‖ drama popularity with high levels of affluence‖. 
161 Para a análise dos profissionais que trabalharam em Breaking Bad foram usados os dados disponíveis 

na página da série no IMDB. Disponível em: 

https://www.imdb.com/title/tt0903747/fullcredits?ref_=tt_ql_1 [último acesso em 17/12/2019]. 
162

 Bryan Cranston venceu a categoria de melhor ator em série dramática por seu papel como Walter 

White de Breaking Bad nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2014. 

https://www.imdb.com/title/tt0903747/fullcredits?ref_=tt_ql_1
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Bad foram em categorias de atuação, além do protagonista, Anna Gunn venceu duas 

vezes
163

 na categoria ―Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática‖ e Aaron Paul 

venceu três vezes
164

 na categoria "Melhor Ator Coadjuvante em Série Dramática".  

Dos prêmios restantes, Lynne Willingham venceu duas vezes consecutivas (em 

2008 e 2009) a categoria ―Edição – Série Dramática – Single Camera
165

‖; Kelley Dixon 

venceu na mesma categoria em 2013 e Moira Walley-Beckett venceu na categoria 

"Melhor Roteiro em Série Dramática
166

" em 2014. Apesar de contar com poucas 

mulheres nos cargos de direção e roteiro, apenas um prêmio foi para um homem
167

 

trabalhando individualmente e houve vitórias de mulheres em categorias não 

necessariamente ligadas a funções femininas. 

Na principal categoria da cerimônia do Emmy, ao vencer o prêmio de melhor 

série dramática em 2013 e 2014, de 12 profissionais que subiram ao palco para receber a 

estatueta, quatro eram mulheres: Michelle McLaren (produtora executiva); Melissa 

Bernstein (coprodutora executiva); Diane Mercer (produtora) e Moira Walley-Beckett 

(supervising producer em 2013 e coprodutora executiva em 2014). 

2.6.2 Sobre gêneros e representações 

Enquanto Mad Men e Game of Thrones discutem questões e relações de gênero 

diretamente a partir de representação inspiradas por tempos ―antigos‖ em que a noção 

de ―papel sexual‖ ainda tinha muita força; Homeland é discutida nesses termos por 

apresentar uma protagonista mulher e The Handmaid’s Tale elabora como conflito 

central uma sociedade em que o sistema patriarcal religioso é potencializado de maneira 

totalitarista; Breaking Bad acaba soando como a série que menos trabalha gênero 

frontalmente. Porém, é a história de um homem que tem uma masculinidade fragilizada 

e que passa a usar de seu intelecto racional, conhecimento científico de química e do 

uso exacerbado da violência para subir em uma suposta hierarquia entre masculinidades. 

Hierarquia que, aos olhos de Walt, é medida pelo dinheiro (o quanto ele tem, o quanto 

ele conseguirá ter) e pelo reconhecimento no meio das drogas, que é representada por 

sua transformação de Walter White em Heisenberg. 

                                                
163 Anna Gunn venceu o Emmy por seu papel como Skyler White em 2013 e 2014. 
164 Aaron Paul venceu o Emmy por seu papel como Jesse Pinkman em 2010, 2012, 2014. 
165 Outstanding Single-Camera Picture Editing - Drama Series. 
166

 Outstanding Writing for a Drama Series. 
167 Skip Macdonald venceu a categoria de ―Edição – Série Dramática – Single Camera‖ em 2014. 
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O piloto da série manifesta diversas indicações de que se trata de uma narrativa 

que envolve certa crise de masculinidade, embora essa característica não tenha sido 

necessariamente desenvolvida pelas críticas televisivas realizadas sobre a série, como 

será abordado posteriormente. De qualquer forma, o que encontramos é um homem 

descrito muitas vezes como um gênio de mente brilhante, vencedor do prêmio Nobel de 

química, que trabalha meio período como professor de ensino médio e é ignorado por 

seus alunos, tendo que lidar com insubordinações além da falta de interesse. À tarde, 

trabalha em um lava-jato e tem que lidar com um chefe pedante que faz com que ele, 

apesar de sua idade, tenha que sair do caixa para lavar carros, incluindo o de seu pior 

aluno, que o ridiculariza, demonstrando a falta de respeito pela qual o protagonista 

constantemente passa. 

Em sua casa, as coisas não são tão diferentes, sua esposa, Skyler, prepara um 

café da manhã de aniversário em que os bacons são, a contragosto, substituídos por 

versões vegetarianas; durante sua festa, ele é humilhado pelo cunhado policial que 

trabalha com repressão e controle de narcóticos; e, ao fim da noite, a relação sexual 

entre o casal se limita a ser masturbado pela esposa, sem carícias ou olhares, enquanto 

ela está entretida com o laptop,  participando de um leilão online. 

Para Lotz (2014), a série também se enquadra em uma de suas categorias de 

análise a qual chama de ―any men tales‖, em que personagens iniciam sua jornada 

vivendo uma vida comum, mas tomam decisões que os levam por caminhos não 

convencionais e que ―incluem personagens que lutam com ego, orgulho e 

responsabilidade em narrativas que diferenciam heróis e vilões de acordo com a forma 

como os homens assumem a responsabilidade por si próprios e por suas obrigações
168

‖ 

(LOTZ, 2014, p. 93, tradução nossa). 

Lotz (2014) expõe que a ocupação profissional é chave importante em diversas 

―male-centered series‖ para dar o gatilho aos problemas que iniciarão os conflitos dos 

personagens e isso se dá na série uma vez que, diagnosticado com câncer terminal, ele 

não tem dinheiro para deixar para a sua família. Para a autora, a crise financeira dá um 

pontapé inicial que só toma corpo a partir de expectativas tradicionais de gênero que 

requerem que um homem se comporte de determinada maneira e que farão com que o 

personagem se sinta responsável por prover por sua família. Somado a isso, Johnson 

                                                
168 No original: ―(...) foreground characters struggling with ego, pride, and responsibility in narratives that 

differentiate heroes and villains according to how men take responsibility for themselves and their 

obligations‖. 
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(2016) pontua que a escolha pela venda de drogas não só serve a esse ponto, mas faz 

com que Walt sinta-se mais completo, algo que em sua vida ordinária ele não 

experimentava. 

Esse ponto é complementado pela percepção de Wakeman (2018) de que o 

estopim para a transformação de Walter White, que fará com que abrace a criminalidade 

definitivamente, se dá em uma conversa com seu cunhado (que o autor descreve como 

hiper-masculinizado) em que o parente diz a ele que, quando ele morrer, ele proverá 

para sua esposa e filhos em seu lugar. A trajetória de transformação de Walter White 

para Heisenberg (nome que adota no ―mundo das drogas‖) é marcada pela perda de seu 

cabelo, resultado do tratamento do câncer, e por adotar um chapéu preto, símbolo 

associado por muito tempo aos vilões do gênero western, como coloca De Araújo 

(2013).  

Além disso, Schmiedl (2015) também nota que sua ―remasculinização‖ é 

tratada, também, através de seu progressivo narcisismo, que tem seus momentos mais 

emblemáticos na relação com Jesse (seu ex-aluno e parceiro na produção de 

metanfetamina), na culpa atribuída a outras pessoas por seus próprios erros e nos 

momentos em que fala sobre o que seria dele (sua família e seus talentos); essas 

manifestações de narcisismo são exibidas, de acordo com o autor, através de 

comportamentos exibicionistas, de arrogância, autoestima inflada, agressividade e 

grandiosidade. E, nesse sentido, Johnson (2016) apresenta uma descrição notável: 

Walt busca reconhecimento incondicional por seu gênio químico único, tanto 

de consumidores quanto de colegas de trabalho, especialmente sob seu nome 

de guerra, "Heisenberg". Ao longo do programa, Walt acumula riqueza, mas 

raramente gasta extravagantemente, sugerindo que dinheiro serve para ele 

apenas como prova de seu gênio. Por exemplo, o episódio "Green Light" da 

terceira temporada (Catlin, 2010) dramatiza seu relacionamento obsessivo 

com sua fórmula especial de metanfetamina. Jesse cozinha um lote de "The 
Blue" sem Walt quando ele não consegue convencer Walt a voltar ao jogo. O 

próximo episódio "Más" (Walley-Beckett, 2010) relembra as origens da 

parceria de Walt e Jesse, enfatizando o papel inicial vital de Jesse. Voltando 

aos dias atuais, Walt confronta Jesse por sua decisão de cozinhar sozinho, 

gritando: "Eu disse para você não cozinhar minha fórmula, e você seguiu em 

frente e fez assim mesmo". Jesse responde: "Eu nunca disse que não iria 

cozinhar, porque não é seu. É nosso. Plural, bitch‖. Walt responde cortando 

Jesse dos negócios para garantir a propriedade exclusiva da empresa, 

produzindo como indivíduo o que é de fato uma empresa compartilhada169 

(JOHNSON, 2016, p. 6, tradução nossa). 

                                                
169 No original: ―Walt seeks unconditional recognition for his sole chemical genius from both consumers 

and co-workers, especially under his nom de guerre, ―Heisenberg.‖ Over the course of the show Walt 

accrues wealth but rarely spends extravagantly, suggesting money matters to him only as proof of his 

genius. For example, season three‘s ―Green Light‖ (Catlin, 2010) dramatizes his obsessional relationship 
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Essa passagem é interessante não só para enxergamos os imbricamentos entre a 

necessidade de afirmação de autoridade e expressão de masculinidade, mas também no 

sentido em que expõe uma questão fundamental para a ―TV de qualidade‖ do século 

XXI que é a noção de autoria no que é, de fato, uma produção colaborativa, alimentando 

ainda mais os indícios de que a forma como são construídos discursos de qualidade 

televisiva se relacionam com questões de gênero. 

 Mas a transformação do protagonista não é retratada apenas em seu 

comportamento individual, mas também nas relações sexuais com sua esposa. Como 

aponta López-Rodríguez (2015), ainda no início de sua ―metamorfose‖, um dos 

principais indícios de seu empoderamento através do envolvimento com crime se dá em 

sua atitude sexual, a ponto que, ainda na primeira temporada, é mostrado ele em um 

envolvimento tão intenso no sexo que faz com que sua esposa pergunte se é ―ele 

mesmo‖. O autor argumenta que essa intercalação entre poder e sexo culmina em uma 

situação extrema quando, no primeiro episódio da segunda temporada, ele se força 

contra a esposa (já em um estado avançado da gestação) de maneira agressiva ao ponto 

de fazê-la bater em um móvel e gritar para que ele pare (LÓPEZ-RODRÍGUEZ, 2015).  

Johnson (2016) aborda essa cena através dos comentários feitos por críticos 

televisivos, observando que esses relacionam os comportamentos violentos sexuais do 

personagem como consequências naturais de ambições frustradas e retiram do 

personagem qualquer crítica fundamentada em sua identidade enquanto homem, branco 

heterossexual. Não só atuam no sentido de um apologismo ao estupro e despolitização 

da representação, mas constroem uma noção de que a série elabora narrativas sobre a 

―condição humana‖ geral, em que o autor encontra reflexos de uma atitude que tenta 

elevar a série como uma tragédia humana ampla e atemporal. ―Certamente, narrativas 

sobre anti-heróis podem fornecer mensagens sobre a condição humana, mas a 

importância de BB sinaliza que os críticos permanecem investidos na masculinidade 

                                                                                                                                          
to his special methamphetamine formula. Jesse cooks a batch of ―the Blue‖ without Walt when he cannot 

convince Walt to get back in the game. The next episode ―Más‖ (Walley-Beckett, 2010) flashes back to 

the origins of Walt and Jesse‘s partnership, emphasizing Jesse‘s vital early role. Returning to the present-

day, Walt confronts Jesse over his decision to cook alone, yelling, ―I told you not to cook my formula, 

and you went ahead and did it anyway.‖ Jesse rejoins, ―I never said I wouldn‘t cook it because it ain‘t 

yours. It‘s ours. Plural, bitch.‖ Walt responds by cutting Jesse out of the business to secure sole 

ownership of the enterprise, producing as individual what is in fact a shared enterprise‖. 
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branca quando se trata de definir o que conta como um ‗ótimo‘ drama
170

‖ (JOHNSON, 

2016, p. 11, tradução nossa).  

Ele observa que a elaboração da complexidade, angústia e consciência em 

narrativas da imagem masculina como fontes do mérito artístico poupa a masculinidade 

branca da crítica, atendo-se a ela como um princípio para a análise cultural. Discursos 

que, como ele coloca, jamais existiriam caso o personagem fosse negro: ―Alguém pode 

imaginar os críticos elogiando um protagonista negro, traficante de drogas e estuprador 

de sua esposa?
171

‖ (JOHNSON, 2016, p. 11, tradução nossa). 

A ascensão de Walter White durante as cinco temporadas é completamente 

pautada por violências de diversos modos. Como descreve Wakeman (2018), ao fim da 

série o protagonista está diretamente implicado na morte de vinte e sete pessoas. O que 

chama a atenção principalmente se levarmos em conta a proposição de Johnson (2018) 

de que a série foi sendo mais aclamada pela crítica e crescendo em público conforme 

Walter agia e se parecia mais com um skinhead (chegando a se aliar com uma gangue 

de supremacistas brancos para executar uma série de assassinatos brutais na prisão) do 

que com um professor de escola (Figura 9), e evidenciando que entre as mortes 

realizadas pelo protagonista estão muitas pessoas latinas e feminizadas para consolidar 

seu poder, o que pra ele sugere a capacidade da alegoria trabalhada em Breaking Bad de 

normalizar sentimentos nocivos. 

Figura 9 – Walter White nos pôsteres da primeira temporada (esquerda) e última temporada (direita) 

 

                                                
170  No original: ―Certainly, narratives about anti-heroes may provide messages about the human 

condition, but the salience of BB signals critics remain invested in white masculinity when it comes to 

defining what counts as a ‗great‘ drama‖. 
171

 No original: ―Can one imagine critics heaping praise on a black, drug-dealing, wife-raping 

protagonist?‖. 
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Fonte: Breaking Bad Wiki172 

Durante a quinta temporada, vencedora do Emmy por suas duas partes, a 

narrativa trabalhada é a de sua queda, que se dá em função do personagem se encontrar 

no auge do egocentrismo, certo de que pode controlar tudo, ditar as regras, acreditando 

que ele seja a pessoa mais inteligente de seu meio, uma vez que conseguiu assumir o 

―reinado‖ dos negócios de metanfetamina, após matar seu grande inimigo Gus Fring. 

Como expõe Lotz (2014), a narrativa da série é muito mais lenta do que o tempo vivido 

pelos espectadores, que passaram anos acompanhando a história, embora  no quarto 

episódio da quinta temporada, fique claro que, na trama,  se passou apenas um ano 

desde o piloto, o que podemos notar pelo aniversário de cinquenta e um anos do 

protagonista. 

Quem percebe essa queda de antemão são os dois principais personagens que 

se relacionam com o protagonista, de um lado Skyler (sua esposa), que, a essa altura, já 

está ciente de suas atividades ilegais, inclusive auxiliando-o a lavar o dinheiro 

conquistado. Mas tendo desenvolvido certo medo dele pela pessoa que se tornou, 

começa a se voltar contra ele, tenta impedir seu contato com os filhos e tenta romper 

com sua participação nos negócios. 

Do outro lado, Jesse, que perdeu tudo o que chegou a conquistar. Lotz (2014) é 

perspicaz em analisar a contraposição das masculinidades representadas pelos dois 

personagens parceiros, ao notar que conforme Walter torna-se cada vez mais 

autocentrado, Jesse vai cada vez mais ocupando o espaço central de herói da narrativa. 

Como a autora descreve: 

Jesse começa a série como um drogado imaturo e irresponsável, que foi 
expulso por pais ricos, focados em criar seu irmão mais novo e 

intelectualmente talentoso. Ao contrário de Walt - que pode facilmente 

racionalizar seu envolvimento no assassinato conforme necessário para 

manter a segurança de sua família - Jesse é incapaz de aceitar as vidas tiradas 

no decorrer de suas desventuras com Walt e é torturado pela culpa por sua 

cumplicidade e ações. A série mostra os dois homens procurando por 

significado em suas vidas, mas onde Walt busca prestígio e um sentimento de 

realização em fazer a melhor metanfetamina e em construir um império para 

rivalizar com o que ele deixou passar, Jesse procura por significado através 

da conexão humana173 (LOTZ, 2014, p. 101-102, tradução nossa). 

                                                
172  Disponível em: https://breakingbad.fandom.com/wiki/Season_1 e 

https://breakingbad.fandom.com/wiki/Season_5A [último acesso em 12/01/2020]. 
173 No original: ―Jesse begins the series as an immature, irresponsible druggie who has been cast off by 

affluent parents focused on raising his younger, intellectually gifted brother. Unlike Walt—who can 

easily rationalize his involvement in murder as necessary to maintain the safety of his family—Jesse is 

unable to accept the lives taken in the course of his misadventures with Walt and is tortured by guilt over 

https://breakingbad.fandom.com/wiki/Season_1
https://breakingbad.fandom.com/wiki/Season_5A


 

114 

 

Essa relação entre os dois personagens também fica marcada por um 

acontecimento do episódio Dead Freight (t05e05), no qual durante a execução de um 

plano para roubar determinado material químico necessário para produzir 

metanfetamina, Todd (um dos capangas neonazistas com os quais estão trabalhando) 

mata uma criança enquanto Jesse grita em protesto. Essa cena não só explicita 

diferenças nas masculinidades de Walter e Jesse, mas, também, como coloca De Araújo 

(2013), expõe mais identificações com gênero western que nota o clássico enredo de 

roubo a um trem em movimento. 

No episódio seguinte, Buyout (t05e06), é visível que o maior incômodo de 

Jesse está na ambição de Walter (símbolo potente de sua masculinidade), por ele quer 

cada vez mais dinheiro. Em determinado momento do episódio, Jesse pergunta 

―Estamos no negócio de metanfetamina ou de dinheiro?
174

‖. Algumas cenas depois, 

Walter responde: ―Jesse, você me perguntou se eu estava no negócio de metanfetamina 

ou dinheiro. Nenhum dos dois. Estou no negócio de impérios
175

‖, ressaltando como ele 

enxerga na produção de metanfetamina seu legado, o qual não pôde construir a partir da 

empresa que integrou anos atrás, por ter vendido sua parte por apenas cinco mil dólares, 

quando naquele momento da série sabemos que ela já valia bilhões.  

De uma forma ou outra, durante a quinta temporada, Walter White começa a 

ser abandonado por todos, fora Skyler e Jesse, também Mike (um dos parceiros 

responsáveis pela distribuição). Isso gera um desconforto reativo no protagonista, que 

sente que não pode ser deixado a não ser que seja dentro de seus próprios termos, já que 

quer controlar as pessoas. Em um diálogo representativo das discussões de 

masculinidade, Mike diz pra ele:  

Mike: Tínhamos uma coisa boa, seu filho da puta estúpido. Tínhamos tudo o 

que precisávamos e tudo funcionava como um relógio. Você tinha que 

explodir. Você e seu orgulho e seu ego. Você só tinha que ser o cara [be the 

man]. Se você tivesse feito seu trabalho, entendido seu lugar, todos 

ficaríamos bem agora!176 (t05e07, tradução nossa).  

                                                                                                                                          
his complicity and actions. The series depicts both men looking for meaning in their lives, but where Walt 

searches for prestige and a sense of accomplishment in making the best meth and building an empire to 

rival the one he passed up, Jesse searches for meaning through human connection‖. 
174 No original: ―Are we in the meth business or the money business?‖. Tradução nossa. 
175 No original ―Jesse, you asked me if I was in the meth business or the money business. Neither. I‘m in 

the empire business‖. Tradução nossa. 
176 No original: ―We had a good thing you stupid son of a bitch. We had everything we needed and it all 

ran like clockwork. You just had to blow it up. You and your pride and your ego. You just had to be the 

man. If you'd done your job, known your place, we'd all be fine right now!‖. 
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Depois de ouvir essas palavras, frustrado e nervoso, Walter dá um tiro em 

Mike, que morre. Essa atitude demonstra a relação do personagem com a masculinidade 

que vem construindo em si desde a primeira temporada, que envolve orgulho e ego, 

sinalizados pela expressão ―be the man‖, e que alcançam o limite da sensibilidade dele 

ao ouvir que deveria ter entendido seu lugar, algo contra o que o protagonista tentou 

lutar desde suas primeiras atitudes ao abandonar os empregos e começar a produzir 

drogas. 

Os rumos da última parte da quinta temporada se desenrolam de maneira 

violenta, envolvendo: o assassinato de Hank, cunhado de Walt, que havia descoberto 

seu envolvimento na fabricação das drogas; o sequestro de Jesse pela organização 

neonazista supremacista branca que tirou as operações da mão de Walter e fez de seu 

parceiro um escravo (preso a correntes), já que é o único, além do próprio, capaz de dar 

a cor azul à metanfetamina (tipo de marca autoral, associada à qualidade superior da 

droga); a briga familiar entre Walter e Skyler, que, tentando proteger os filhos, corta sua 

mão com uma faca, e, finalmente, o desaparecimento do protagonista, que, após cogitar 

raptar a própria filha, paga um extrator para conseguir uma nova identidade e viver 

afastado da sociedade, mantendo-se por meses dentro de uma casa sem poder sair. 

Passados meses desde seu desaparecimento, Walter tenta entrar em contato 

com seu filho para enviar dinheiro à casa de um amigo para que eles possam viver bem, 

mas é rejeitado. Em um bar, próximo ao telefone que usou, assiste à televisão e percebe 

que seus antigos sócios estão dando uma entrevista sobre sua recente doação para 

financiar clínicas de reabilitação de drogas, que é entendida como reparação à 

associação com Walter White. Na mesma entrevista, afirmam que Walter nunca 

contribuiu realmente com algo importante para a empresa (o que é mentira, já que foi 

ele mesmo quem iniciou as pesquisas que se tornaram tão lucrativas). Além disso, ouve 

que ainda há sinais da droga azul em diversos estados e percebe que ainda estão 

produzindo sua receita e decide voltar para Albuquerque para tentar salvar Jesse. 

Em relação ao legado, existe uma discussão se Walter é realmente movido pela 

questão familiar e, no último episódio (―Felina‖, t05e15), ele encontra Skyler e assume: 

―Eu fiz isso por mim. Eu gostei. Eu era bom nisso. E... eu estava realmente... eu estava 

vivo
177

‖; abre mão das desculpas (ou mentiras) de agir pela família, mas pede para ver a 

filha uma última vez. Todavia, existe uma relação familiar de proteção por trás das 

                                                
177

 No original: ―I did it for me. I liked it. I was good at it. And... I was really... I was alive‖. Tradução 

nossa. 
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motivações do personagem, o que torna mais complexa sua trajetória em se tornar esse 

―homem mau‖, por exemplo, ele implorou para não matarem Hank, seu cunhado 

policial, e quando foi descoberto pela policia, também desenvolve certo álibi para sua 

esposa, fingindo que ela não sabia de nada em uma ligação que está sendo escutada pela 

polícia. Além disso, fica perceptível que tem uma relação paternal com Jesse em 

determinado momento da série, quando chama seu filho pelo nome do parceiro. 

Como Lotz (2014) pontua, embora possa ser reconhecível o objetivo do 

protagonista em fazer drogas para poder pagar suas contas médicas e prover para sua 

família, isso está sempre em tensão com a proposição de que ele simplesmente deseja 

uma experiência de vida mais afortunada em seus últimos dias; o que fica marcado 

ainda no começo da série em que uma alternativa legal é dada ao personagem quando 

seus ex-sócios oferecem pagar por suas despesas, o que ele recusa,  por orgulho. Além 

disso, sua presença no ambiente familiar e seu contato com o filho e a filha vão ficando 

cada vez mais escassos conforme se desenvolve individualmente nos negócios de 

drogas e sua paternidade fica reduzida ao ideal de prover (VISA BARBOSA; 

CABEZUELO LORENZO; PIÑEIRO OTERO, 2019). 

Isso é interessante porque, de certa forma, também é uma representação de 

como o discurso patriarcal do homem de família não atua necessariamente no sentido de 

torná-lo uma pessoa boa, ou um homem melhor, mas, pelo contrário, poder fazer 

também com que seja inescrupuloso. Ele se importa com a família, sim, mas ao mesmo 

tempo é movido pela própria ambição e vontade de afirmação de sua masculinidade em 

que a família não é uma parte do amor, mas mais uma justificativa para se afirmar para 

si próprio. Ao fim, não tem a ver com a família, tem a ver com ele próprio, é uma 

questão de orgulho, tanto que ele poderia se entregar para a polícia, deixar a esposa fora 

disso (alegando que ela não sabia de nada) e pedido pela proteção deles, porém, ele 

tenta poupar a família, mas, antes de tudo, tenta se salvar. Não há um sacrifício em 

nome da família, existe a vontade de ―ajudar‖ a família, enquanto isso também 

significar um nome para si mesmo, uma questão de legado que é egoísta e não afetiva. 

Breaking Bad serve como exemplo emblemático da relação de gênero por trás 

das séries que serão premiadas pelo Emmy e pertencentes à noção de ―TV de 

qualidade‖, pois além de levantarem discussões sobre masculinidades, essas séries 

fixam as mulheres a estereótipos tradicionais, mas não de forma que a agência seja 

completamente negada, já que a ―TV de qualidade‖ não pode ser explicitamente 

machista. 
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Por um lado, personagens femininas como Skyler, Marie ou Jane, além de 

ocuparem uma posição secundária, continuam a basear seu papel narrativo 

em arquétipos femininos clássicos, como a mãe devota, a neurótica, a mulher 

fatal ou a vítima. No entanto, devido às características da Televisão de 

Qualidade, esses modelos primordiais são superados, desarticulados ou 

investidos em momentos específicos (capítulos, arcos de enredo, personagens 

secundários ou esporádicos), convidando, assim, ao reexame dos conceitos 

discutidos - maternidade, sexualidade, espaço de trabalho, identidade 

feminina - e introduzir a possibilidade de questionar discursos 

hegemônicos178 (LÓPEZ-RODRÍGUEZ, 2015, tradução nossa). 

Para Lotz (2014), o fim da série traz a representação de que o orgulho 

excessivo de Walter e sua necessidade de continuamente ter que se provar são 

entendidos como atitudes superficiais e egoístas e que, embora a expressão de 

masculinidade do personagem no início de sua jornada possa ser considerada 

insatisfatória ou fraca, ela não é enfatizada de maneira positiva por sua postura adotada 

enquanto produtor de drogas. Por outro lado, o fim de Walter White se dá com sua 

morte em um laboratório de metanfetamina, que representa seu legado, e ele acaba ―se 

dando bem‖, porque morre sem nunca ter sido pego pela polícia, nem tendo que 

responder legalmente por suas atitudes; além disso, seu câncer havia voltado, logo, ele 

morreria de qualquer forma. Acima de tudo, morre se tornando um ícone para a cultura 

pop, como sugere matéria brasileira lançada pelo Adoro cinema intitulada ―Walter 

White é eleito o melhor personagem de séries de todos os tempos
179

‖.  

Para Lotz (2014), a série elabora um sentimento de simpatia muito maior por 

Jesse, que aos seus olhos erra, mas sofre com arrependimento e culpa e é elaborado 

como um ―homem melhor‖.  

Essas reflexões vão ao encontro com as proposições de Feasey (2008) de que 

certas características ligadas a masculinidades como controle, racionalidade e 

agressividade começam a ser entendidas como desvios, enquanto características 

tradicionalmente associadas a feminilidades, como espontaneidade, intuição e 

compaixão passam a ser entendidas como marcadores de maior maturidade e melhoria 

para os homens. Por outro lado, essas ―adaptações‖ de gênero quando relacionadas à 

noção de ―TV de qualidade‖ podem significar a prevalência de um interesse pela 

                                                
178 No original: ―Por un lado, personajes femeninos como Skyler, Marie o Jane, además de ostentar una 

posición secundaria, continúan basando su rol narrativo en arquetipos femeninos clásicos como la madre 

devota, la neurótica, la mujer fatal o la víctima. Sin embargo, debido a las características de la Quality 

Television, estos modelos primordiales son superados, desarticulados o invertidos en momentos puntuales 

(capítulos, arcos argumentales, personajes secundarios o esporádicos), invitando así a la re-examinación 

de los conceptos tratados –maternidad, sexualidad, espacio laboral, identidad femenina– e introduciendo 

la posibilidad de cuestionar los discursos hegemónicos‖. 
179

 Ver: http://www.adorocinema.com/slideshows/series/slideshow-114086/ [último acesso em 

18/12/2019]. 

http://www.adorocinema.com/slideshows/series/slideshow-114086/
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experiência masculina, em que história com homens são lidas como de maior prestígio e 

validade, mesmo que sejam embasadas em características, até então, supostamente 

femininas.   
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CAPÍTULO 3 – RELAÇÕES ENTRE MASCULINIDADES E PRESTÍGIO: 

EMMY (2015-2019) 

Como dito anteriormente, a partir de 2015, o Emmy passou por mudanças 

estruturais que, com a ajuda da internet e dos meios digitais, possibilitaram que mais 

componentes da academia pudessem exercer o poder de escolha das obras e pessoas que 

sairiam vitoriosas. Além disso, da metade da década em diante, movimentos em prol da 

igualdade de gênero e do acesso de mulheres a setores da indústria televisiva 

majoritariamente ocupados por homens ganharam força em diversas premiações. Por 

isso, neste capítulo serão analisadas as duas séries que saíram vencedoras na segunda 

metade da década de 2010, sendo uma delas The Handmaid’s Tale, que venceu no ano 

de 2017 e a outra Game of Thrones, que venceu o restante dos quatro anos. Ambas as 

séries, de diferentes formas, estimulam reflexões diferentes das realizadas até aqui por 

apresentarem mais personagens mulheres com agência dentro de suas narrativas e 

relações de gênero que, por não centrarem-se na experiência masculina ou em gêneros 

audiovisuais historicamente protagonizados por homens, requerem uma observação 

mais cautelosa. 

A primeira mudança divulgada pela própria organização do Emmy
180

 em 2015 

previa seis alterações ao que era tradicional até então: a) aumento de seis para sete 

indicados nas categorias de melhor série dramática e cômica; b) definição de gêneros 

audiovisuais por tempo, que significou que séries com duração média de trinta minutos 

seriam consideradas comédias e aquelas com média de uma hora seriam consideradas 

dramas
181

; c) definição da categoria ―Limited Series‖; d) definição da categoria ―Guest 

Actor‖; e) separação da categoria ―Variety Series‖ em duas, uma chamada ―Outstanding 

Variety Talk” fazendo parte do Primetime Emmy e outra chamada ―Outstanding Variety 

Sketch‖ que acontece durante o Creative Arts Emmy; e, por fim, e) expansão da 

participação dos integrantes da academia na fase final de votação, que será explicada 

mais a fundo. 

Essa última modificação no funcionamento do Emmy (que na verdade é 

exposta em primeiro lugar no documento oficial) significa maior participação de 

pessoas na eleição dos vencedores de diferentes categorias. Antes dessas mudanças, um 

                                                
180  Ver: https://www.emmys.com/news/press-releases/television-academy-announces-primetime-emmy-

awards-rules-changes [último acesso em 23/12/2019]. 
181 Apesar dessa mudança, a organização do Emmy permitiu que produtores entrassem com petições para 

justificar o porquê de acharem que suas séries deveriam se enquadrar em outro gênero apesar do tempo 

médio de duração. 

https://www.emmys.com/news/press-releases/television-academy-announces-primetime-emmy-awards-rules-changes
https://www.emmys.com/news/press-releases/television-academy-announces-primetime-emmy-awards-rules-changes
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grupo selecionado de integrantes escolhia os vencedores de cada categoria a partir das 

indicações realizadas pelos peer groups; desde então, todas as pessoas permitidas a 

votar na fase de indicações também participam da seleção das vencedoras, desde que 

assistam ao material enviado pelo sistema online do Emmy e atestem não possuir 

conflitos de interesse com algum dos profissionais indicados. Essa cerimônia do Emmy 

foi emblemática por ―esnobar‖ certas séries que haviam recebido indicações 

consecutivas até então e por consagrar artistas que até então haviam sido ignorados
182

, 

mas mais do que isso, ficou marcada como a primeira cerimônia que escolheu uma 

mulher negra como melhor atriz em série dramática, categoria na qual Viola Davis saiu 

com a estatueta por seu papel em How to Get Away with Murder (ABC, 2014-2020). 

Por outro lado, a cerimônia também foi criticada por uma matéria da Slate
183

 

por ter sido popular demais, problema que para o autor foi ―resolvido‖ em 2016, ao 

adicionarem mais uma mudança: o processo de escolha dos vencedores. Até o ano de 

2015 as pessoas votantes elencavam em um ranking de melhor para pior os indicados de 

cada categoria na qual participavam, então aquele com maior número de votos 

consensuais saía vitorioso. Isso foi criticado por gerar certa conformidade nas escolhas 

em que séries mais polêmicas ou divisoras de opinião acabariam tendo menor chance de 

vencer mesmo que apresentassem números expressivos de votos em primeiro lugar do 

ranking. Em 2016, essa operação foi alterada e a partir de então cada votante 

selecionava apenas uma das pessoas ou séries indicadas para sair vitoriosa. 

A cerimônia de 2015 também já dava sinais de outras mudanças no contexto 

geral do Emmy para a segunda metade da década, em matéria da Veja
184

, ela foi descrita 

como ―cheia de discursos politicamente corretos e poucas piadas fora do script‖; 

conseguindo olhar para trás, isso era indicativo dos movimentos identitários que 

começaram a ganhar força e expressividade em premiações subsequentes. 

Em matéria da TIME
185

 são explicadas as particularidades e semelhanças de 

dois dos principais movimentos que marcaram os anos de 2017 e 2018: #MeToo e 

Time’s Up. Embora o movimento #MeToo já existisse há anos, desenvolvido pela 

ativista Tarana Burke com raízes em 1997, ganhando corpo em sua organização Just Be, 

                                                
182  Ver: https://www.bustle.com/articles/97778-did-the-emmy-2015-rule-changes-help-or-hurt-your-

favorite-shows [último acesso em 23/12/2019]. 
183  Ver: https://slate.com/culture/2016/09/why-the-new-emmys-voting-system-yielded-such-great-

winners.html [último acesso em 23/12/2019]. 
184  Ver: https://veja.abril.com.br/entretenimento/game-of-thrones-estraga-a-festa-de-mad-men-no-emmy/ 

[último acesso em 23/12/2019]. 
185

 Disponível em: https://time.com/5189945/whats-the-difference-between-the-metoo-and-times-up-

movements/ [último acesso em 23/12/2019]. 

https://www.bustle.com/articles/97778-did-the-emmy-2015-rule-changes-help-or-hurt-your-favorite-shows
https://www.bustle.com/articles/97778-did-the-emmy-2015-rule-changes-help-or-hurt-your-favorite-shows
https://slate.com/culture/2016/09/why-the-new-emmys-voting-system-yielded-such-great-winners.html
https://slate.com/culture/2016/09/why-the-new-emmys-voting-system-yielded-such-great-winners.html
https://veja.abril.com.br/entretenimento/game-of-thrones-estraga-a-festa-de-mad-men-no-emmy/
https://time.com/5189945/whats-the-difference-between-the-metoo-and-times-up-movements/
https://time.com/5189945/whats-the-difference-between-the-metoo-and-times-up-movements/
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Inc. fundada em 2006, ―focado na saúde, bem-estar e totalidade das meninas negras em 

todos os lugares!
186

‖
 187

, o movimento ganhou atenção nacional nos EUA após as 

denúncias de agressão sexual e assédio contra o produtor de Hollywood Harvey 

Weinstein serviram como catalisadores de manifestações dentro da indústria, a partir de 

um tweet da atriz e produtora Alyssa Milano
188

, tornando-se uma hashtag para diversas 

mulheres e meninas compartilharem relatos de experiências de abusos e violências 

sexuais internacionalmente. 

O fato de a repercussão ter sido estimulada prioritariamente pela experiência de 

mulheres brancas, inicialmente sem o reconhecimento do histórico do movimento 

também gerou novas discussões sobre feminismo e interseccionalidade
189

, inclusive 

funcionando como mote para novos movimentos focados na representação racial como 

o #WOCAffirmation (women of color affirmation) que questionava a diferença na 

recepção de denúncias de assédio quando proferidas por mulheres não-brancas, criada 

pela estrategista de mídias digitais April Reign, responsável também pelo movimento 

#OscarsSoWhite, que marcou o ano de 2016. 

Por sua vez o Time’s Up foi desenvolvido por um grupo de mais de trezentas 

mulheres da indústria de Hollywood, tentando dar um próximo passo ao movimento 

#MeToo com soluções e ações práticas que têm como objetivo criar mudanças concretas 

para melhorar a segurança e a equidade no espaço de trabalho, mantendo atenção a 

mulheres que trabalham em cargos de setores tidos como menores e profissionais não-

brancas
190

, propondo leis para penalizar empresas que compactuam com assédios 

recorrentes e fazem uso de acordos para silenciar as vítimas e, também, estimulando o 

aumento de mulheres em cargos de liderança
191

. Uma das atitudes fundamentadas foi a 

criação de um fundo monetário para apoiar as vítimas de assédio e violência sexual, 

pagando seus honorários legais, no qual grandes contribuições vieram de mulheres 

envolvidas com a indústria televisiva e cinematográfica estadunidense
192

. 

                                                
186 No original: ―focused on the health, well-being and wholeness of brown girls everywhere!‖. 
187 Ver: https://justbeinc.wixsite.com/justbeinc/home [último acesso em 24/12/2019]. 
188  Ver: https://www.independent.ie/entertainment/movies/alyssa-milano-on-harvey-weinstein-we-look-
forward-to-seeing-justice-prevail-36946882.html [último acesso em 24/12/2019]. 
189 Ver: https://www.nytimes.com/2017/10/20/us/me-too-movement-tarana-burke.html [último acesso em 

24/12/2019].  
190  Disponível em: https://time.com/5189945/whats-the-difference-between-the-metoo-and-times-up-

movements/ [último acesso em 24/12/2019]. 
191  Ver: https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2018/01/19/metoo-e-times-up-entenda-as-iniciativas-

da-hollywood-contra-o-assedio.htm [último acesso em 24/12/2019]. 
192

 Ver: https://money.com/times-up-go-fund-me-donations/ [último  

acesso em 24/12/2019]. 

https://justbeinc.wixsite.com/justbeinc/home
https://www.independent.ie/entertainment/movies/alyssa-milano-on-harvey-weinstein-we-look-forward-to-seeing-justice-prevail-36946882.html
https://www.independent.ie/entertainment/movies/alyssa-milano-on-harvey-weinstein-we-look-forward-to-seeing-justice-prevail-36946882.html
https://www.nytimes.com/2017/10/20/us/me-too-movement-tarana-burke.html
https://time.com/5189945/whats-the-difference-between-the-metoo-and-times-up-movements/
https://time.com/5189945/whats-the-difference-between-the-metoo-and-times-up-movements/
https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2018/01/19/metoo-e-times-up-entenda-as-iniciativas-da-hollywood-contra-o-assedio.htm
https://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2018/01/19/metoo-e-times-up-entenda-as-iniciativas-da-hollywood-contra-o-assedio.htm
https://money.com/times-up-go-fund-me-donations/
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Contudo, em matéria para o The New York Times
193

, Maya Salam expôs que 

apesar de 2018 ter sido um ano com cerimônias audiovisuais marcadas por discursos 

políticos e ênfase nos movimentos citados acima, o mesmo não se repetiu no Emmy. 

Enquanto o Globo Ouro tinha sido marcado por atrizes e atores usando roupa preta, 

muitas vezes com broches da campanha Time’s Up, como forma de demarcação de seu 

posicionamento, e o Oscar ter chamado atenção para as questões de assédio e violência 

referenciando os movimentos em seu principal discurso, feito pelo apresentador Jimmy 

Kimmel, o Emmy não demonstrou solidariedade tão evidentemente, como coloca a 

autora, tendo sido marcado como o ano com maior diversidade entre os indicados, mas 

no qual a maioria dos prêmios foi para pessoas brancas.  

Tendo em vistas esses contextos de transformações no Emmy e no meio 

industrial audiovisual dos Estados Unidos, voltemos a observar quais as relações entre 

masculinidades e prestígio que reverberam das séries vencedoras da categoria ―Melhor 

Série Dramática‖ na segunda metade da década de 2010. 

3.1 Game of Thrones (HBO, 2011-2019) 

Game of Thrones apresenta diversas diferenças em relação às outras séries 

vencedoras do Emmy na década, notoriamente é a única série entre elas que não 

apresenta protagonista definido e tem sua história desenvolvida em torno de um 

universo ao invés de um personagem. Além disso, faz parte do gênero fantasia, que não 

busca um realismo na representação de vivências sociais dentro de um sistema humano 

já conhecido, apesar de ir ao encontro desse realismo a partir das operações técnicas, 

como a de representar dragões digitalizados como figuras críveis entre humanos que 

estão atuando. 

Hassler-Forest (2014) aponta como esse gênero muitas vezes marginalizado 

pelas noções de qualidade televisiva, assim como horror e ficção-científica teve maior 

participação nas fundamentações de qualidade a partir do século XXI. Além disso, 

Ferreday (2015) também comenta como a literatura fantástica historicamente trabalha 

relações de poder, notando que o gênero de fantasia simplesmente torna mais visível a 

maneira como diversos tipos de imagens potencialmente ficam mais investidas nas 

operações de excessos de afeto e desejo. 

                                                
193

 Ver: https://www.nytimes.com/2018/09/18/arts/television/2018-emmys-me-too-movement.html 

[último acesso em 24/12/2019]. 

https://www.nytimes.com/2018/09/18/arts/television/2018-emmys-me-too-movement.html
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O que fica aparente na adaptação da saga A Song Of Ice and Fire escrita por 

George R. R. Martin para a série de TV de Game of Thrones, em que não só a fantasia 

se faz presente, mas na narrativa essa estratégia ocorre com operações clássicas do 

melodrama nas diversas revelações, relações familiares, traições e segredos que fazem 

parte da trama. Talvez, isso também explique o porquê de ser o maior sucesso de 

público entre as séries vencedoras do Emmy na década analisada. 

Quando observamos a série, as discussões de gênero são complexas, por um 

lado os personagens não atendem necessariamente às expectativas tradicionais de 

gênero, a personagem mais relacionada a maternidade e legado também é a personagem 

mais violenta e racional; a rainha dos dragões é uma líder com características femininas, 

até o fim quando começa a performar uma masculinidade que leva à sua derrota; o 

personagem de Jon Snow, suposto herói da narrativa, apresenta características femininas 

ou, pelo menos, não se identifica com a masculinidade esperada dele pela época; assim 

como o personagem mais popular entre fãs, Tyrion, que também não se identifica com 

as masculinidades hegemônicas do universo. Nesse sentido, Jones (2012) enxerga na 

adaptação televisiva uma maior preocupação com as personagens mulheres ganhando 

maior ―força‖, ao que ela atribui à passagem de quinze anos do lançamento dos livros 

até a estreia da série, em que novos padrões estão em voga e que gera pistas para as 

noções de ―TV de qualidade‖ que valorizam certas representações femininas até então 

não tão legitimadas.  

Chama atenção o fato de que Game of Thrones seja a série com o maior 

número de mulheres com agência sob a trama entre as analisadas até então, já que Mad 

Men tem o desenvolvimento de personagens mulheres específicas (e fica centrado à 

discussão dos papeis sexuais em um sentido de trabalhar ―época‖); Breaking Bad quase 

não trabalha a agência das personagens mulheres, colocando-as como coadjuvantes que 

se desenvolvem a partir de suas relações com os personagens homens (DE ARAÚJO, 

2013), principalmente funcionando como antagonistas ao poder do protagonista nas 

esferas pública e privada (LÓPEZ-RODRÍGUEZ, 2015) e Homeland, na primeira 

temporada, que venceu o Emmy, tem a protagonista como a única mulher 

complexificada e explorada narrativamente. Apenas em 2017 virá The Handmaid’s Tale 

que então se focará especificamente nas vivências de mulheres, e que será analisada na 

próxima seção.  

Para Tan (2018), gênero é um tema central na história de Game of Thrones, 

uma vez que as relações de poder geralmente orbitam ao redor das relações entre 
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diferentes papéis sexuais. Além disso, no início da série, a vivência das mulheres é 

marcada pelo sistema que coloca os homens no controle do mundo social (vide a forma 

como um herdeiro homem tem preferência ao trono), mas na sétima temporada (2017) 

encontramos mulheres reinando a maioria dos reinados que conhecemos na história. 

Para resumir a história da série, durante oito temporadas somos levados a 

conhecer diferentes famílias nobres que formam os Sete Reinos de Westeros, 

representado pela figura do Trono de Ferro, pautado por diversos conflitos seja em prol 

da competição para reivindicar o poder ou na luta pela independência. Enquanto os 

jogos políticos e bélicos acontecem, cada vez mais se aproxima uma ameaça 

sobrenatural da qual a maior parte das pessoas duvida que seja mesmo verdade. 

3.1.1 Sobre gêneros, qualidade e indústria televisiva 

Game of Thrones é a maior vencedora de Emmys da década na categoria 

―Melhor Série Dramática‖, tendo vencido em 2015, 2016, 2018 e 2019. Vale ressaltar 

que no ano de 2017 a série não concorreu ao Emmy, pois houve um hiatus de um ano e 

nenhuma temporada foi lançada na época. Ao fim da década, tornou-se a segunda maior 

vencedora da história do Emmy em número de prêmios vencidos e indicações, ficando 

apenas atrás do programa cômico Saturday Night Live (NBC, 1975 – Presente), que saiu 

vitorioso em 67 das 260 vezes em que foi indicado. 

Hoje em dia, é também a série mais cara da história da televisão, considerando 

todas as suas temporadas. Em dados disponibilizados pelo portal Metro
194

, fica explícito 

o crescimento do investimento em Game of Thrones até sua última temporada: a 

primeira custou US$ 6 milhões de dólares em média por episódio, valor já acima da 

média das outras séries premiadas pelo Emmy na década de 2010; a segunda temporada 

apresentou crescimento de quinze por cento em relação a primeira e a terceira foi a 

única com valor abaixa, tendo custado aproximadamente US$ 5 milhões por episódio; 

na sexta temporada, esse valor havia dobrado, tendo uma média de US$ 10 milhões 

gastos em média por episódio; e, apesar dessa ter sido a temporada em mais cara em 

valor total, a oitava temporada teve os episódios mais caros, custando em média US$ 15 

milhões, praticamente o triplo da média disponibilizada por episódio em séries originais 

no ano de 2019, que foi registrado como US$ 5,7 milhões
195

. 

                                                
194  Ver: https://metro.co.uk/2019/05/21/much-game-thrones-season-cost-make-9622963/ [último acesso 

em 24/12/2019]. 
195

 Ver: https://digg.com/2019/how-much-it-cost-to-film-most-expensive-tv-shows-game-of-thrones-big-

little-lies [último acesso em 24/12/2019]. 

https://metro.co.uk/2019/05/21/much-game-thrones-season-cost-make-9622963/
https://digg.com/2019/how-much-it-cost-to-film-most-expensive-tv-shows-game-of-thrones-big-little-lies
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A HBO já foi trabalhada em relação a sua suposta ―qualidade televisiva‖ em 

diversos trabalhos acadêmicos sobre televisão, muitos dos quais foram citados no 

primeiro capítulo. Em relação a Game of Thrones vale ressaltar que a ausência de 

anunciantes permitiu o uso de violência, nudez e palavrões, além de, por si só, não ter 

intervalos comerciais já ser um elemento da ―qualidade‖, que é definida constantemente 

por uma oposição ao que seria o ―tradicional para a TV‖. 

Além disso, Hassler-Forest aponta como a HBO optou por enfatizar 

características já associadas às noções de ―TV de qualidade‖ nas promoções da primeira 

temporada, inclusive, para tentar se afastar de preconceitos comuns ao gênero 

audiovisual da fantasia; dessa forma foram destacadas a complexidade narrativa; os 

elementos adultos, como violência gráfica e atos sexuais; cinismo intransigente, como 

coloca o autor, e inovações técnicas.    

Em relação à audiência, Game of Thrones também se destaca entre as demais 

séries premiadas pelo Emmy na década de 2010, tendo saído de uma média de 2,52 

milhões de espectadores em sua primeira temporada
196

 para aproximadamente 6,88 

milhões na quinta temporada
197

 (primeira a vencer o Emmy em 2015), até alcançar a 

média de 11,99 milhões de espectadores em sua última temporada
198

, que registrou 

recorde no último episódio com mais de 13 milhões de pessoas assistindo. Contudo, a 

audiência retratada por esses dados demográficos representa apenas telespectadores de 

dezoito a quarenta e nove anos, o que por si só é significativo.  

Os números, de qualquer forma, são expressivos até em relação a séries de 

canais abertos; se compararmos a média de audiência da última temporada com a 

terceira temporada de This is Us (NBC, 2016-Presente) (que concorreu no mesmo ano), 

que apresentou média de 8,33 milhões
199

, podemos observar que a série da HBO 

apresentou melhores resultados. Mesmo se tomarmos como referências as médias de 

This is Us na primeira (9,82 milhões) e segunda temporada (11,13 milhões), que 

obtiveram melhores resultados, fica evidente o sucesso da série do canal a cabo. 

                                                
196 Ver: https://tvseriesfinale.com/tv-show/game-of-thrones-season-two-ratings-22729/ [último acesso em 

24/12/2019]. 
197 Ver: https://tvseriesfinale.com/tv-show/game-of-thrones-season-five-ratings-36234/ [último acesso em 

24/12/2019]. 
198  Ver: https://tvseriesfinale.com/tv-show/game-of-thrones-season-eight-ratings/ [último acesso em 

24/12/2019]. 
199  Disponível em: 

https://onedrive.live.com/embed?cid=AF4B1B995DFA1722&resid=AF4B1B995DFA1722%211568&aut

hkey=AC53MQ2F9NsvE8Q&em=2 [último acesso em 24/12/2019]. 

https://tvseriesfinale.com/tv-show/game-of-thrones-season-two-ratings-22729/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/game-of-thrones-season-five-ratings-36234/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/game-of-thrones-season-eight-ratings/
https://onedrive.live.com/embed?cid=AF4B1B995DFA1722&resid=AF4B1B995DFA1722%211568&authkey=AC53MQ2F9NsvE8Q&em=2
https://onedrive.live.com/embed?cid=AF4B1B995DFA1722&resid=AF4B1B995DFA1722%211568&authkey=AC53MQ2F9NsvE8Q&em=2
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Além disso, em 2019, a série foi a mais buscada no Google
200

 na categoria 

―Sci-Fi/Fantasy‖, ficando na frente de sucessos como Stranger Things (Netflix, 2016-

Presente) e do spin-off da saga Star Wars, The Mandalorian (Disney+, 2019-Presente). 

No Brasil, o interesse na busca por Game of Thrones também só cresceu desde a 

primeira temporada em 2011, de acordo com o Google Trends
201

. 

A série foi inclusive chamada de fenômeno de massas pela autora Sara 

González Fernández (2017) que, entre seus argumentos, aponta como motivos para o 

sucesso não só a complexidade narrativa e investimento monetário em técnicas 

audiovisuais e efeitos especiais, mas o impacto emocional que gerou na audiência, 

característica que por vezes é ignorada como diferencial.  

Por outro lado, tendo em vista a relação que a premiação do Emmy tem com 

questões de audiência, os argumentos de Hessler-Forest parecem responder melhor o 

porquê da série ter sido uma vencedora recorrente durante a década de 2010, o que 

atribui à forma como a HBO soube manter a narrativa inclusiva para certa cultura fã, 

que tradicionalmente sustenta histórias como essas do gênero fantasia, soube atribuir à 

série categorias de alta cultura como autoria, complexidade narrativa atrelada à 

literatura, realismo psicológico, além da já citada relação com o público adulto. Ainda 

mais, de acordo com o autor, soube articular esses diversos elementos em torno de um 

discurso de inovação da qualidade televisiva, que não só são inovadores, mas se 

associam a certa noção de ―bom gosto‖ para a audiência visada. 

Entre todas as participações de Game of Thrones no Emmy, a série saiu 

vitoriosa em 59 das 160 vezes que foi indicada, sendo que quatro desses prêmios foram 

na categoria ―Melhor Série Dramática‖, tornando-se uma das maiores vencedoras de 

todos os tempos ao lado de Mad Men; The West Wing (NBC, 1999–2006); Hill Street 

Blues (NBC, 1981–1987) e L.A. Law (NBC, 1986–1994). 

Dentre a equipe de dezenove profissionais que trabalharam na direção de pelo 

menos um episódio entre os setenta e três lançados, apenas uma é mulher, Michelle 

MacLaren, creditada como diretora em quatro episódios
202

. A equipe no quesito de 

roteiro é pequena em número de profissionais; de nove pessoas que aparecem creditadas 

                                                
200  Ver: https://www.blog.google/products/search/2019-tv-and-movie-search-trends/ [último acesso em 

24/12/2019]. 
201  Ver: https://trends.google.com.br/trends/story/BR_cu_0CtaA2oBAADgqM_en [último acesso em 

24/12/2019]. 
202 Michelle McLaren dirigiu dois episódios da terceira temporada (―The Bear and the Maiden Fair‖ e 

―Second Sons‖) lançada em 2013 e dois episódios da quarta temporada (―Oathkeeper‖ e ―First of His 

Name‖) lançada em 2014. Disponível em: https://www.imdb.com/name/nm0533713/?ref_=ttfc_fc_dr9 

[último acesso em 21/12/2019]. 

https://www.blog.google/products/search/2019-tv-and-movie-search-trends/
https://trends.google.com.br/trends/story/BR_cu_0CtaA2oBAADgqM_en
https://www.imdb.com/name/nm0533713/?ref_=ttfc_fc_dr9
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como roteiristas
203

, três estão presentes em todos os episódios lançados, são eles George 

R. R. Martin (autor dos livros no qual a série é baseada); David Benioff e D.B. Weiss 

(showrunners que desenvolveram à adaptação). Fora eles, três são homens e três são 

mulheres, porém a participação das mulheres se reduz a poucos episódios: Vanessa 

Taylor escreveu três episódios; Jane Espenson é creditada em um episódio em conjunto 

com os showrunners e Gursimran Sandhu que é creditada nos seis episódios da última 

temporada como ―staff writer‖, o que significa participante em nível probatório 

(iniciante) da equipe de roteiristas, nenhuma vez como roteirista principal como as 

outras duas. Vale ressaltar que entre a quinta e a oitava temporada (todas vencedoras do 

Emmy) nenhuma mulher foi creditada como roteirista. 

Devido à quantidade de prêmios vencidos pela série, me aterei a expor as 

categorias em que Game of Thrones saiu vitoriosa apresentando ao menos uma mulher 

dentre as pessoas que saíram com uma estatueta
204

: 

 Outstanding Sound Mixing for a Comedy or Drama Series (One-Hour): 

Onnalee Blank venceu em 2012, em uma equipe com três homens. Em Outstanding 

Sound Mixing for a Series, ela venceu duas vezes (em 2015 e 2016), ambas as vitórias 

ao lado de três homens. 

 Outstanding Sound Editing for a Series: Kira Roessler e Vanessa Lapato 

venceram uma vez a categoria em 2012, fazendo parte de uma equipe com outros oito 

homens. E Paula Fairfield venceu em 2015, com outros seis homens. 

 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series: Gemma Jackson e 

Tina Jones venceram uma vez a categoria em 2012, com mais um homem. 

 Outstanding Costumes for a Series: Michele Clapton e Chloe Aubry 

venceram uma vez em 2012, em parceria com um homem. Michele Clapton, Sheena 

Wichary e Nina Ayres venceram em 2014, ao lado de um homem. A partir de 2016, a 

série concorreu na categoria Outstanding Costumes for a Fantasy Series em que 

venceram Michele Clapton, Chloe Aubry, Sheena Wichary. E em 2018, concorreu na 

categoria Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes, na qual Michele Clapton, Emma 

                                                
203  Esses dados se referem à categoria ―Series Writing Credits‖ disponível no IMDB em: 

https://www.imdb.com/title/tt0944947/fullcredits?ref_=tt_ql_1 [último acesso em 21/12/2019]. 
204 Os dados do Emmy envolvendo Game of Thrones foram retirados do próprio site da organização, 

disponível em: https://www.emmys.com/shows/game-thrones e com apoio da lista de prêmios nos quais a 

série concorreu disponível na Wikipedia: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_awards_and_nominations_received_by_Game_of_Thrones#Emmy_

Awards [últimos acessos em 21/12/2019]. 

https://www.imdb.com/title/tt0944947/fullcredits?ref_=tt_ql_1
https://www.emmys.com/shows/game-thrones
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_awards_and_nominations_received_by_Game_of_Thrones#Emmy_Awards
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_awards_and_nominations_received_by_Game_of_Thrones#Emmy_Awards
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O'Loughlin e Kate O'Farrell venceram com mais um homem na equipe; as três 

venceram mais uma vez na categoria em 2019. 

 Outstanding Makeup for a Single-Camera Series (Non-Prosthetic): 

Melissa Lackersteen venceu em 2012 e 2013, em dupla com um homem. Jane Walker e 

Nicola Matthews venceram em 2015. Em 2016 e 2019, Jane Walker, Kate Thompson, 

Nicola Mathews, Kay Bilk, Marianna Kyriacou e Pamela Smyth venceram com uma 

equipe grande composta só por mulheres. 

 Outstanding Special Visual Effects: Michelle Blok venceu em 2016 e 

2018, em uma equipe com mais oito homens. Vale ressaltar que Game of Thrones 

venceu essa categoria seis vezes, que conta com equipe de pelo menos oito 

profissionais; a primeira vez que concorreu e única em que perdeu, em 2011, duas 

mulheres faziam parte da equipe. 

 Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary or Fantasy 

Program (One Hour or More): Deborah Riley venceu em 2014, ao lado de outros dois 

homens. Em 2015 e 2016, os três venceram a categoria Outstanding Production Design 

for a Fantasy Program e mais uma vez em 2018, na categoria Outstanding Production 

Design for a Narrative Period or Fantasy Program (One Hour or More). 

 Outstanding Prosthetic Makeup for a Series, Limited Series, Movie, or 

Special: Jane Walker venceu em 2014 em dupla com mais um homem. A partir de 2016, 

na categoria Outstanding Prosthetic Makeup for a Series: Jane Walker, Sarah Gower e 

Emma Sheffield venceram nesse ano, ao lado de mais dois homens. Em 2018, Jane 

Walker e Emma Sheffield venceram com mais dois homens. 

 Outstanding Casting for a Drama Series: Nina Gold e Carla Stronge 

venceram em 2015; 2016 e 2019, em parceria com mais um homem. 

 Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series: Katie 

Weiland venceu em 2015 pelo episódio "The Dance of Dragons". 

 Outstanding Main Title Design: Shahana Khan venceu em 2019, ao lado 

de outros quatro homens que já haviam vencido uma vez em 2011; essas foram as 

únicas duas vezes que a série concorreu nessa categoria. 

Além dessa exposição, é válido citar as duas categorias nas quais Game of 

Thrones concorreu ao Emmy, mas nunca apresentou mulheres como profissionais 
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envolvidas, são elas: Outstanding Stunt Coordination
205

 e Outstanding Music 

Composition for a Series (Original Dramatic Score)
206

. Embora, praticamente todas as 

categorias apresentem mulheres, inclusive nas quais a série nunca venceu, o número de 

indicações de profissionais homens e de estatuetas dadas a estes é maior. Além disso, 

dos cinquenta e nove Emmys vencidos, apenas quatro foram para equipes formadas 

apenas por mulheres e um para uma profissional que trabalhou individualmente. 

Essas categorias fizeram parte do Creative Arts Emmy Awards, que não são 

exibidos na cerimônia principal. Nas observações acerca do Primetime Emmy Awards, 

Peter Dinklage, que interpretou Tyrion, foi indicado como Outstanding Supporting 

Actor in a Drama Series em todas as oito temporadas da série, quatro vezes saindo 

vitorioso. Com a exceção dele, nenhum outro prêmio de atuação foi vencido por Game 

of Thrones, isso pode ter sido resultado da ―divisão‖ de votos entre a própria série, que 

muitas vezes teve mais de uma pessoa em cada categoria competindo entre si.  

Ao receber o prêmio de Melhor Série Dramática, a presença de mulheres com 

estatueta é escassa: em 2015, 2016 e 2018, Carolyn Strauss; Bernadette Caulfield e Lisa 

McAtackney estavam entre nove homens; e em 2019, eram as únicas mulheres entre 

doze homens. Nenhuma mulher foi indicada na categoria Outstanding Directing for a 

Drama Series, que foi responsável por onze indicações e dois Emmys para série e 

apenas os showrunners concorreram à categoria Outstanding Writing for a Drama 

Series, na qual venceram duas vezes. 

Todos esses dados apontam para uma das maiores críticas no contexto da 

segunda metade da década de 2010 para o Emmy, especificamente sobre a possibilidade 

e responsabilidade em representar mulheres na tela, mas sua relevância e participação 

nas equipes técnicas e criativas de séries permanecerem desiguais, principalmente nos 

prêmios tidos como principais e que fazem parte da cerimônia do primetime. 

3.1.2 Sobre gêneros e representações 

Embora a equipe responsável pela produção, escrita e direção da série 

permaneça majoritariamente composta por homens, as representações de homens e 

mulheres em Game of Thrones são alvo de diversas discussões que por vezes são 

apontadas enquanto feministas, contemporâneas ou progressivas e por outras são 

                                                
205 Game of Thrones foi indicado seis vezes nessa categoria, vencendo quatro vezes. Além dos anos 2011, 

2015 e 2016, em 2014, a categoria foi ―Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series‖ e em 2018 e 

2019, ―Outstanding Stunt Coordination for a Drama Series, Limited Series or Movie‖. 
206 Game of Thrones foi indicado três vezes nessa categoria, vencendo duas vezes. 
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apontadas como machistas, androcêntricas ou tradicionais. Em relação às outras três 

séries vencedoras do Emmy na década de 2010 analisadas até aqui, sem dúvidas Game 

of Thrones é a primeira a apresentar um número grande de personagens mulheres com 

agência e importância para a narrativa, com representações de gênero que esmiúçam 

possibilidades de masculinidades e feminilidades tanto em homens quanto mulheres, 

trazendo a perspectiva de cisão entre sexo e gênero. Além disso, como colocam 

Lorenset e Terres (2019) as principais personagens mulheres não são apresentadas 

desde o início da história enquanto heroínas, mas vão sendo desenvolvidas ao longo das 

temporadas a partir de suas jornadas; o que chama a atenção para o fato de que 

conforme a importância dessas personagens cresceu e suas posições no universo 

fantasioso foram se tornando politicamente mais influentes, a série passou a receber 

mais prêmios no Emmy. 

Isso não quer dizer que a série não se associe a certo androcentrismo 

aparentemente caro ao Emmy, como observado até aqui, principalmente se observarmos 

as trajetórias de personagens até sua conclusão na última temporada, mas, de qualquer 

forma, são variadas as possibilidades de reflexão que emergem das representações da 

série, ainda mais na comparação com as ouras. Algo que permanece o mesmo é a 

debilitada, frágil e quase escassa representação racial que é uma marca das séries 

dramáticas vencedoras da premiação em toda a década. 

3.1.2.1 Nudez 

Antes de adentrar na análise das representações de personagens, é necessário 

trabalhar a questão da nudez e violência, não só marcadores da ―TV de qualidade‖, mas 

que em Game of Thrones suscitam a relação entre essa noção de qualidade e um 

androcentrismo heterossexual que se manifesta nos corpos e maneiras em que a nudez é 

apresentada. Isso fica evidente ao observarmos a maneira como a nudez dos corpos de 

homens e mulheres é diferentemente representada na tela e na construção da erotização, 

além da maneira como são utilizados narrativamente para elaborar as situações nas 

quais personagens se encontram. A presença de mulheres nuas, principalmente se 

considerarmos personagens principais ou recorrentes na série, é evidentemente maior do 

que a de personagens homens, o que não é uma novidade no audiovisual estadunidense 

como apontam os dados da pesquisa ―Gender inequality in film‖ realizado pela New 
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York Film Academy em que 25,6% de atrizes e 9,2% de atores ficaram parcialmente nus 

em uma amostra de novecentos dos "melhores" filmes lançados entre 2007 e 2016
207

. 

Para Uçan (2017), apesar de a representação de nudez em Game of Thrones ser 

criticável como desnecessária, ela é reveladora dos conflitos de poder do universo 

fictício, que elabora não só a hegemonia masculina construída pelo sexo como um 

exercício de poder, mas também a maneira como as mulheres muitas vezes fazem uso 

da sexualidade como estratégia para obter poder, em uma construção discursiva que 

posiciona os homens como agentes do sexo e mulheres como vítimas. Somado a isso, 

Carboni, Farias e Grohmann (2018) analisam a maneira como a nudez aplicada às 

personagens mulheres é utilizada para relacionar seus status de vulnerabilidade e poder, 

em que quanto menos estiverem vulneráveis, menos seus corpos serão apresentados nus.  

Para isso, apresentam dois exemplos emblemáticos em relação a duas das 

personagens principais: Daenerys Targaryen e Cersei Lannister. Em relação à segunda, 

a personagem de Cersei só aparece nua pela primeira vez na quinta temporada da série, 

tendo passado toda sua trajetória até então como parte da principal corte dos Sete 

Reinos, sendo rainha e depois rainha regente (mãe dos reis que ainda não se casaram). É 

apenas quando é aprisionada pela fé dos sete (organização religiosa), por supostamente 

ser pecadora, que tem seus cabelos cortados e passa por uma humilhação pública em 

que caminha nua pela cidade até chegar ao castelo onde fica o trono de ferro, enquanto 

ouve a palavra ―vergonha‖ de uma ―freira‖ e da população, que também joga lixo nela; 

esse é o principal momento de ausência de poder e vulnerabilidade extrema pela qual 

passa Cersei, o momento em que é despida completamente de sua autoridade 

(CARBONI, FARIAS, GROHMANN, 2018).  

No sentido contrário, ainda no primeiro episódio, quando conhecemos 

Daenerys, ela está exilada em outro continente com seu irmão Viserys, filhos do antigo 

rei de Westeros (continente principal da história onde estão os ―Sete Reinos‖) que foi 

assassinado, e tem seu corpo usado como moeda de troca em um casamento com o líder 

de uma sociedade culturalmente diferente, a qual seu irmão pretende usar para 

―reconquistar‖ o trono que vê como seu por direito pelas regras de sucessão. Nessa 

primeira cena dos dois personagens, Viserys a despe dizendo para que deixe seu corpo à 

mostra como sinal de que está pronta para o casamento e o sexo (a imagem mostra 

tantos os seios quanto a bunda da atriz Emilia Clarke), ainda passa a mão em um de 

                                                
207

 Disponível em: https://www.nyfa.edu/film-school-blog/gender-inequality-in-film-infographic-updated-

in-2018/ [último acesso em 03/01/2020]. 

https://www.nyfa.edu/film-school-blog/gender-inequality-in-film-infographic-updated-in-2018/
https://www.nyfa.edu/film-school-blog/gender-inequality-in-film-infographic-updated-in-2018/
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seus seios de forma sexual enquanto a ameaça, dizendo que ela não quer acordar o 

dragão
208

, para que cumpra sua suposta função (CARBONI, FARIAS,GROHMANN, 

2018). Em seguida, Daenerys entra em uma banheira escaldante, mas não sente dor, 

relacionando sua força à imagem do dragão que é símbolo de sua família; nesse 

momento, é filmada apenas dos ombros à cabeça, funcionando como argumento de que 

a vulnerabilidade fica representada pela nudez, enquanto determinados momentos de 

poder não fazem uso dessa estratégia. 

Na quarta temporada, a relação da nudez entre os sexos se inverte, em um 

momento da trajetória de Daenerys em que já possui um exército e uma cidade sob seu 

controle, quando participa de uma relação sexual com um de seus parceiros, ela aparece 

completamente vestida, enquanto o homem com quem vai se relacionar está 

inteiramente nu (apesar de nunca aparecer frontalmente, pois apenas sua bunda é 

mostrada), demonstrando as diferenças hierárquicas entre os dois, uma vez que ela 

detém maior poder (CARBONI, FARIAS, GROHMANN, 2018). 

Vale ressaltar que a própria atriz que interpreta Daenerys (Emilia Clarke) 

levantou diversas questões acerca do uso da nudez e das diferenças da abordagem entre 

corpos de mulheres e homens ao longo das temporadas, inclusive se recusando a 

aparecer nua depois da terceira temporada, com exceção de um episódio da sexta 

temporada, em que sentiu que existia um desenvolvimento e empoderamento por trás 

dessa estratégia narrativa
209

. Além disso, Lucchi e Sgorla (2017) também apontam 

como as cenas de nudez envolvendo personagens mulheres diminuíram devido a 

respostas de fãs às representações da série, que também incluíram questionamentos 

sobre o uso do estupro enquanto acontecimento para o desenvolvimento da trajetória de 

personagens. 

Por fim, no que tange a discussão da nudez, a crítica principal envolve as 

relações entre as séries de prestígio e identificações de certa masculinidade, que andam 

juntas, apesar de serem dissimuladas pelas noções de qualidade televisiva, em que 

Game of Thrones, principalmente por elaborar o gênero fantasia, faz uso dessa 

estratégia para se construir enquanto uma série ―adulta‖ diferente de outros exemplos do 

gênero que se tornaram sucesso anteriormente (HASSLER-FOREST, 2014). Mas mais 

                                                
208 Viserys diz ―You don‘t want to wake the dragon, do you?‖. A imagem do dragão é utilizada como 

símbolo da casa/família Targaryen. 
209  As discussões que foram levantadas pela atriz ao longo das temporadas podem ser encontradas 

resumidamente no link: https://www.cinemablend.com/television/2486653/game-of-thrones-emilia-

clarkes-stance-on-nude-scenes-over-her-career [último acesso em 03/01/2020]. 

https://www.cinemablend.com/television/2486653/game-of-thrones-emilia-clarkes-stance-on-nude-scenes-over-her-career
https://www.cinemablend.com/television/2486653/game-of-thrones-emilia-clarkes-stance-on-nude-scenes-over-her-career
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do que apenas adulta, em matéria para o Salon
210

, Lili Loofbourow é categórica ao 

afirmar que o estímulo pretendido com a exploração dos corpos nus nas séries tidas 

como ―de qualidade‖ tem como alvo uma audiência de homens, principalmente 

heterossexuais, em que dificilmente se encontram proposições de nudez direcionadas a 

mulheres, sejam quais forem suas orientações sexuais, demonstrando como até a 

representação da homossexualidade masculina se faz presente (apesar de muito menos 

recorrente), mas não a feminina, como coloca a autora na chamada do texto: ―Não se 

trata apenas de mostrar mais sexo da perspectiva de uma mulher. É sobre quem tem o 

direito de ser excitado
211

‖.  

Esse argumento acaba por questionar a relação entre vulnerabilidade e poder na 

representação dos corpos nus de personagens mulheres, pois assim como coloca Frankel 

(2014), mesmo em cenas em que o controle da situação está na mão de uma mulher, o 

posicionamento da câmera e a demonstração de partes sexuadas do corpo acompanha 

certa perspectiva masculina heterossexual. Como exemplo, ela cita uma cena em que 

Melisandre (Carice van Houten) prende Gendry (Joe Dempsie) a uma cama e o estimula 

sexualmente para que possa retirar parte do seu sangue com ajuda de sanguessugas. 

Mesmo nesse momento, que coloca uma mulher numa posição supostamente ativa 

perante um homem supostamente submisso e passivo, a câmera alterna entre o rosto do 

personagem homem e uma perspectiva que vem de cima de seu ombro para mostrar a 

parte de cima do corpo nu da personagem mulher. 

Isso também fica explicito pela maneira como a série, a partir das críticas, 

começou a apresentar mais corpos nus de homens, mas de maneira diferente da qual faz 

uso dos corpos de mulheres. A maioria dos corpos das mulheres quando nus é utilizada 

em cenas de forte apelo sexual, em bordéis, na apresentação de diversas partes do corpo 

inteiramente nu e nas representações de violências sexuais, ainda mais, a maior parte 

das atrizes que tiverem seus corpos nus mostrados em cena são tradicionalmente tidas 

como atraentes. Em contraposição, com a exceção do primeiro pênis mostrado na tela 

durante alguns segundos no sétimo episódio da primeira temporada, em uma cena que 

envolvia o personagem de Theon Greyjoy (Alfie Allen) que representava um homem 

sexual e atraente, as outras aparições envolvem homens não inseridos nos padrões de 

                                                
210  Disponível em: 

https://www.salon.com/2014/06/16/game_of_thrones_fails_the_female_gaze_why_does_prestige_tv_refu

se_to_cater_erotically_to_women/ [último acesso em 03/01/2020]. 
211

 No original: ―It's not just about showing more sex from a woman's perspective. It's about who has the 

right to be turned on‖. 

https://www.salon.com/2014/06/16/game_of_thrones_fails_the_female_gaze_why_does_prestige_tv_refuse_to_cater_erotically_to_women/
https://www.salon.com/2014/06/16/game_of_thrones_fails_the_female_gaze_why_does_prestige_tv_refuse_to_cater_erotically_to_women/
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beleza, em cenas não sexuais, mas cômicas, ou que envolvem humilhação de mulheres. 

Além disso, o personagem de Theon tem seu pênis eventualmente decepado de seu 

corpo, fazendo com que a aparição do membro possa ser pensada como um 

desenvolvimento narrativo, que não necessariamente ocorre no caso das mulheres. Uma 

breve observação da lista de todas as cenas que contêm nudez na série
212

 demonstra não 

só a desigualdade de sexo no tratamento dos corpos, mas uma possível leitura do olhar 

masculino sobre a relevância dessas representações. 

3.1.2.2 Sobre gênero e personagens 

Como dito anteriormente, Game of Thrones não apresenta protagonistas 

definidos, dessa forma, a escolha dos personagens analisados se dá por sua importância 

na narrativa e por terem aparecido desde o piloto até o último episódio, com exceção de 

Cersei (Lena Headey) que morre no penúltimo episódio da série, mas mesmo assim 

ocupa o segundo lugar entre personagens que mais estiveram presentes em episódios já 

que nem todos os episódios trazem acontecimentos de todos os personagens, logo, 

nenhuma das pessoas que atuaram na série fez parte de todos os episódios. 

Contudo, antes de adentrar na análise mais aprofundada dos quatro 

personagens escolhidos (Cersei; Tyrion; Jon Snow e Daenerys), farei uso das 

representações de Sansa e Arya Stark (Figura 10), duas irmãs, para exemplificar como 

as relações de gênero são extrapoladas na série para além, ou a partir, das noções de 

papéis sexuais. Os Starks são a principal família em Game of Thrones, aquela que 

conhecemos no piloto e com quem a audiência constrói maiores identificações por 

operações melodramáticas de injustiças sofridas e ânsia por vingança. 

Figura 10 – Sansa e Arya em material promocional para oitava temporada 

                                                
212 Paul Schrodt fez uma lista das cenas de nudez em todos os episódios da série para a GQ, intitulada 

"Every Game of Thrones Nude Scene, Ranked by Whether Anyone Really Needed to Be Naked". 

Disponível em: https://www.gq.com/story/game-of-thrones-nude-scenes-ranked-by-relevance [último 

acesso em 03/01/2020]. 

https://www.gq.com/story/game-of-thrones-nude-scenes-ranked-by-relevance


 

135 

 

 
Fonte: Entertainment Weekly213 

Sansa, a segunda filha e irmã mais velha da família representa uma aceitação 

aos papéis sexuais esperados das personagens no universo, ela se comporta da maneira 

esperada do feminino, sonha em se casar com um príncipe, além de ser extremamente 

eficiente em atividades tidas como ―para mulheres‖, como costura. Jones (2012) elabora 

como sua ingenuidade é vista por uma audiência moderna como patética, não só pela 

idealização pela qual vê o personagem de Joffrey (um adolescente de sua idade que 

apresenta diversos sinais de sadismo), mas por se comportar de maneira mimada e 

conformista; chegando, inclusive, a considerar a personagem como a mais fraca entre 

todas as principais personagens mulheres no início da história.  

Por outro lado, ao passar das temporadas, assistimos ao desenvolvimento da 

personagem que vai observando praticamente todas as suas crenças na ordem vigente 

desmoronarem e, ao longo de sua jornada, vai cada vez mais se tornando uma mulher 

com agência, que aprende com personagens de comportamentos terríveis ao seu redor as 

regras do jogo, para manter-se viva e eventualmente conquistar seus objetivos, que logo 

se tornam o oposto do que sonhava enquanto ―menina‖. Ainda ao fim da primeira 

temporada, Jones (2012) percebe a construção de sua personagem como 

fundamentalmente diferente das concepções da ―donzela‖ a qual representa no começo 

de sua jornada:  

Ela não é mais uma boba e seu futuro promete ser sombrio, mas agora parece 

possuir a força de caráter para sobreviver e possivelmente agir em nome 

daqueles quem ama, mesmo que isso signifique sacrificar sua própria vida. 

Essa mudança a diferencia das mulheres de fantasias que são 

                                                
213

 Disponível em: https://ew.com/tv/2019/03/25/maisie-williams-game-of-thrones-season-8/ [último 

acesso em 12/01/2020]. 

https://ew.com/tv/2019/03/25/maisie-williams-game-of-thrones-season-8/
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unidimensionais, desejando que alguém as ajude, mas não fazendo nada por 

si mesmas. Sansa terá que praticar a enganação para literalmente manter a 

cabeça na corte de Joffrey, algo que uma donzela medieval passiva não 

poderia realizar214 (JONES, 2012, p. 18, tradução nossa). 

Já Arya, a terceira filha e irmã mais nova da família, é o oposto de sua irmã em 

relação a gênero, enquanto Sansa representa o padrão de comportamento esperado das 

mulheres, ela representa padrões feministas modernos em que busca igualdade e a 

possibilidade de agir e fazer o que desejar sem que o fato de ser mulher seja um 

impedimento (JONES, 2012). A personagem é associada ao universo masculino desde o 

primeiro episódio, sendo excelente em funções que são designadas para os homens, 

como manejar um arco-e-flecha, mas incapaz de realizar atividades femininas com a 

mesma proeza, principalmente em comparação com sua irmã mais velha. Apesar disso, 

em nenhum momento Arya rejeita seu gênero ou sexo, em diversos momentos da série é 

chamada de ―garoto‖ e corrige a pessoa dizendo que é uma garota; ela é uma alternativa 

para a hiper-feminilidade de Sansa já que é uma menina que apresenta diversas atitudes 

masculinas, mas mantem sua feminilidade (JONES, 2012). 

Apenas quando ela se torna uma procurada pela família real, após o assassinato 

de seu pai, que ela precisa se passar por menino para se esconder e se manter viva, mas 

não é necessariamente uma escolha e, sim, uma necessidade. Inclusive, Jones (2012) 

percebe que essa narrativa na qual uma mulher tem que abrir mão de seu sexo ou gênero 

para encontrar igualdade no meio de ―guerreiros‖ é recorrente e reflete as sociedades 

das quais elas emergem, apontando que, mesmo hoje, é possível encontrar meios em 

que a única forma de encontrar certa igualdade é performar mais predominantemente 

características ligadas ao masculino. Observando a construção da personagem de Arya a 

partir de uma perspectiva contemporânea, Uçan (2017) a descreve como tanto feminista 

quanto antifeminista: 

A personagem de Arya é ambivalentemente feminista e antifeminista, 
refletindo as percepções pós-feministas de autodeterminação - concentrando-

se na realização individual e não em um movimento político no interesse de 

todas as mulheres. Suas ações são motivadas por suas próprias aspirações, 

reivindicando liberdade para sua identidade, ‗independentemente‘ de seu 

sexo. Ela é, portanto, representada como uma personagem progressista - não 

avaliando suas experiências de gênero como limitantes. Em particular, 

porque ela não usa 'feminilidade', mesmo que os homens em Game of 

Thrones vejam as mulheres como objetos sexuais, independentemente da 

                                                
214 No original: ―She is a fool no longer and her future promises to be dark, but she now seems to possess 

the strength of character to survive and possibly act in the name of those she loves even if it means 

sacrificing her own life. This change sets her apart from those fantasy women who are one-dimensional, 

wishing for someone to help them but doing nothing for themselves. Sansa will have to practice deception 

to literally keep her head in Joffrey‘s court, something a passive chivalric maiden could not accomplish‖. 
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idade, ela não representa a celebração pós-feminista da feminilidade e o 

poder da sexualidade. No entanto, ela também não serve como uma 

representação negativa do feminismo de segunda onda - ao contrário de 

Brienne. Em vez disso, o personagem de Arya reflete as concepções pós-

feministas de 'escolha', autodeterminação individual e flexibilidade de 

gênero. É feminista em termos de assertividade, mas ao mesmo tempo 

antifeminista em termos de atitudes em relação a outras mulheres215 (UÇAN, 

2017, p. 62, tradução nossa). 

González Fernández (2017), em sua análise das relações entre atos de 

violências e personagens mulheres, aponta que Arya é a mulher que mais comete atos 

de violência em toda a série, o que chama atenção não só por ser mulher em um 

universo cavalheiresco, mas também por ser criança. Além disso, a autora chama a 

atenção para o modo tão diferente como as duas irmãs vão se comportar e agir em prol 

de seus próprios destinos na história; enquanto a mais velha vai lidar com as 

dificuldades de maneira mais próxima ao comportamento de uma dama da corte, 

tentando aumentar sua influência política através de acordos, relações e estratégias, em 

um sentido de atuação diplomática, a mais nova vai fazer uso da luta e da violência, sem 

que isso signifique falta de inteligência.  

Essas duas representações demonstram diferentes possibilidades de gênero 

vivenciadas por mulheres que são um resultado de uma narrativa moderna acerca de um 

universo fictício inspirado na era medieval, em que ficam cindidas também as relações 

entre sexo e gênero, aspecto presente em diversas e diversos personagens da série.  

3.1.2.3 Cersei 

Cersei Lannister é uma das personagens mais interessantes para se pensar 

gênero em Game of Thrones, ela é rainha dos Sete Reinos durante quase a totalidade das 

oito temporadas da série, seja por ser casada com o rei, por ser mãe dos reis que ainda 

não se casaram ou quando assume o trono de ferro após a morte de seu filho mais novo. 

Descrita como a mulher mais poderosa e mais temida tanto dos livros quanto da série, 

evocando medo nos homens e respeito na corte (JONES, 2012) e como a personagem 

mais cruel, além de egoísta, dominadora, astuta e hipócrita (TAN, 2018), ela chama a 

                                                
215  No original: ―Arya‗s character is ambivalently feminist and anti-feminist, reflecting postfeminist 

perceptions of self-determination – concentrating on individual fulfillment rather than a political 
movement in all women‗s interest. Her actions are motivated by her very own aspirations, claiming 

freedom for her identity, ‗regardless‘ of her gender. She is thus represented as a progressive character – 

not assessing her gender experiences as limiting. In particular, because she does not use ‗femininity‘ at 

all, even though men in Game of Thrones view female people as sexual objects regardless of their age, 

she does not represent the postfeminist celebration of womanhood and the power of sexuality. However, 

she also does not serve as a negative representation of second-wave feminism – unlike Brienne. Rather, 

Arya‗s character mirrors postfeminist conceptions of ‗choice‘, individual self-determination and gender 

flexibility. It is feminist in terms assertiveness but at the same time anti-feminist in terms of attitudes 

towards other women‖. 
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atenção por apresentar traços enfatizados como masculinos, como sua predisposição à 

violência e falta de compaixão combinados com traços ligados às mulheres pela 

maternidade, já que ama seus filhos acima de tudo e está disposta a fazer o que for 

necessário para protegê-los. 

Para Tan (2018), ela possui mais traços hiper-masculinos do que qualquer outra 

ou outro personagem da série, sendo viciada em poder, abertamente a favor da violência 

para atingir seus objetivos e a única personagem mulher que permite e organiza o 

estupro e tortura de outra mulher. Para Couto e Ribeiro (2014), ela ocupa um papel de 

destaque na narrativa, tendo grande participação nos acontecimentos que reverberam 

para o resto dos personagens e demonstrando uma relação de extensão das expectativas 

de gênero por se mostrar capaz de assumir funções entendidas como masculinas, como a 

governança, que requer estratégia, mas, ao mesmo tempo, ser marcada pelo amor que 

cultiva por seus filhos e seu irmão, com quem tem um caso amoroso (sendo ele 

inclusive pai das três crianças que são entendidas como filhos do rei).  

Nesse sentido, Uçan (2017) aponta como a personagem de Cersei é uma pessoa 

manipuladora, que na maioria das vezes age a partir de seus medos ou ânsias por 

vingança, que estão geralmente ligados à proteção de sua família, além de ser 

apresentada fisicamente como extremamente feminina com longos cabelos dourados 

(marca de sua família) e longos vestidos próprios a uma rainha, por outro lado, 

dificilmente a vemos sorrir ou flertar, mas constantemente com uma postura séria e 

confiante. Para a autora, Cersei tem consciência de que vive em um mundo dominado 

por homens e utiliza de sua feminilidade e sexualidade como estratégia para conquistar 

seus objetivos, principalmente na manipulação de outros homens.  

Ela é uma mulher que casou-se com o rei de Westeros (Rei Robert), um 

homem que abertamente se diz apaixonado por uma outra mulher que já morreu, além 

de ser alcoólatra; uma relação em que ela já tentou fazer ser bem sucedida, mas há 

muito tempo desistiu e, no momento em que a conhecemos, pela qual nutre ódio e nojo. 

No sexto episódio da primeira temporada, ela tem uma briga com o marido em que 

cobra dele uma atitude mais brutal, insultando sua masculinidade ao dizer que ela 

deveria vestir a armadura e ele o vestido, ao que ele responde dando um tapa em sua 

cara e a mandando ficar quieta. 

Esta cena tem três implicações em relação ao gênero que refletem a 

hierarquia em Game of Thrones e têm consequências para a percepção de 

Cersei sobre a feminilidade. Primeiro, a masculinidade está ligada à 
agressividade e à violência (o rei Robert deve agir de forma mais agressiva 
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porque é homem). Segundo, os homens tomam as decisões (Cersei implica 

que ela deva usar a armadura, porque quem usa a armadura toma a decisão, e 

mais diretamente porque ela é mandada calar a boca). Terceiro, a 

masculinidade é melhor que a feminilidade (dizer aos homens para usar um 

vestido - que é codificado como feminino - é entendido como um insulto)216 

(UÇAN, 2017, p. 48, tradução nossa). 

Ao assumir o trono dos Sete Reinos ao final da sexta temporada, ela de fato de 

veste com um figurino que mistura elementos de armadura e vestido, o que corrobora 

com a percepção de Uçan (2017) de que ela valoriza a masculinidade acima da 

feminilidade. Porém, isso não significa que ela valoriza os homens, pelo contrário, ela 

os entende como animais movidos por instintos principalmente sexuais que são 

incapazes de possuir determinadas inteligências necessárias para a manutenção do 

poder. Além disso, essa relação com os gêneros que são entendidos através dos papéis 

sexuais faz com que a personagem também odeie as mulheres, Uçan (2017) explicita 

como ela dificilmente se relaciona com mulheres e quando o faz é de maneira cínica ou 

ameaçadora, além de não considerar mulheres como possíveis alianças para obter poder, 

atrelando-se apenas aos homens quando esses são seus objetivos. É por essas razões que 

a autora vai descarta-la como uma representação ―pós-feminista‖ já que, em oposição à 

Daenerys, Cersei não celebra de maneira alguma a feminilidade, ela não quer se 

identificar como mulher, mesmo que faça uso de ―estratégias femininas‖. 

Para Cersei, essas percepções de gênero significam que ela valoriza mais a 

masculinidade do que a feminilidade, o que parece paradoxal, considerando 

que ela vê sua sexualidade como sua principal fonte de poder. Mas realmente 

faz sentido, porque revela o domínio patriarcal na sociedade medieval, que 

Cersei experiencia como limitante. A concepção binária de gênero da série é 

representada por Cersei, que, por um lado, percebe as diferenças entre 

homens e mulheres no mundo de Game of Thrones, mas, por outro lado, 

culpa seu gênero e o fato de ela ter sido mulher por isso, ao invés do sistema 

que cria validação desigual de masculinidade e feminilidade 217  (UÇAN, 

2017, p. 48, tradução nossa). 

Quando, na quinta temporada, ela é presa pela fé dos sete, organização 

religiosa, como citado anteriormente, e é obrigada a caminhar pelada pelas ruas da 

                                                
216 No original: ―This scene has three implications concerning gender that mirror the hierarchy in Game of 

Thrones and have consequences for Cersei‗s perception of womanhood. First, masculinity is tied to 

aggressiveness and violence (King Robert should act more aggressively because he is a man). Second, 

men make the decisions (Cersei implies that she should wear the armor, because the one who wears the 
armor makes the decision, and more directly because she is told to shut up). Third, masculinity is better 

than femininity (telling men to wear a gown – which is coded feminine – is understood as an insult)‖. 
217 No original: ―For Cersei, these perceptions of gender mean that she values masculinity more than 

femininity, which seems paradoxical considering that she sees her sexuality as her main source of power. 

But it actually makes sense because it reveals the patriarchal dominance in medieval society, which 

Cersei experiences as limiting. The series‗ binary conception of gender is represented through Cersei, 

who on the one hand realizes the differences between men and women in the world of Game of Thrones, 

but on the other hand blames her gender and the fact she was born a woman for it, rather than the system 

that creates unequal validation of masculinity and femininity‖. 
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cidade até o castelo (que representa sua autoridade), sua nudez traz à tona o fato de sua 

feminilidade, que é ligada diretamente à sua sexualidade, enquanto pessoas não nobres a 

insultam, chamam-na de prostituta, fazem comentários sobre seu corpo e, inclusive um 

homem mostra o pênis para ela, dessa forma, sua natureza sexual aparece como não 

natural, já que o desejo é domínio do masculino (UÇAN, 2017).  

Na comparação com a nudez de Daenerys, que é reverenciada, pois duas vezes 

fica nua em situações de demonstração de poder, ela é perseguida (LAURIE, 2015; 

UÇAN, 2017), o que implica a maneira como a feminilidade nas duas personagens é 

trabalhada de maneiras diferentes. Além disso, para Laurie (2015), a experiência de 

Cersei funciona também para demarcar diferenças entre os corpos ricos e pobres, já que 

a população em torno dela tem uma classe bem definida e é construída como suja, 

barulhenta e libidinosa, demonstrando que a política sexual de Game of Thrones é 

também racial: ―Existe uma ontologia profunda da identidade de raça e de classe 

incorporada operando aqui e, nessa medida, a política da identidade moral incorporada 

abraça de perto as convenções estabelecidas pelo melodrama
218

‖ (LAURIE, 2015, p. 6, 

tradução nossa). Sobre esse aspecto, o autor dos livros, George R. R. Martin, também 

comenta sobre a cena retratar a perda de autoridade da rainha que, até então, era temida, 

mas acaba tendo seus cabelos cortados e seus traços de nobreza arrancados, alterando 

completamente a percepção pública sobre ela
219

.  

Uma temporada mais tarde, enquanto se prepara para seu julgamento perante a 

fé dos sete (Figura 11), ―Cersei é como um cavaleiro se vestindo para a batalha
220

‖ 

(MARES, 2017, p. 147, tradução nossa), o que demonstra sua ênfase na masculinidade 

inclusive na aparência física, algo que por muito tempo permaneceu dissimulado e 

finalmente conquista sua vingança, explodindo o templo religioso no qual seria julgada 

com todos os principais representantes da fé dentro, além da esposa de seu filho que 

havia ocupado seu lugar como rainha.  

Figura 11 – Cersei 

                                                
218 No original: ―There‘s a deep ontology of embodied raced and classed personhood working here, and to 

this extent, the politics of embodied moral personhood closely hugs established conventions for 

melodrama‖. 
219  A cena com comentários do autor dos livros pode ser assistida em: 

https://www.youtube.com/watch?v=M-9u6msqJNo [último acesso em 03/01/2020]. 
220 No original: ―Cersei is like a knight getting dressed for battle‖. 

https://www.youtube.com/watch?v=M-9u6msqJNo
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Fonte: MailOnline221 

Ela impede que seu filho vá ao julgamento e, por isso, ele sobrevive, porém, ao 

assistir a explosão de seu cômodo no castelo, comete suicídio, atirando-se pela janela, o 

que faz com que Cersei seja coroada como Rainha dos Sete Reinos ao final da sexta 

temporada. A respeito das expressões de masculinidade que emanam de Cersei nesse 

episódio, Uçan (2017) traz uma importante descrição: 

Com seus cabelos curtos e vestido de couro escuro, de gola alta, como uma 

armadura, ela mostra que desvinculou sua identidade da feminilidade. Ela 

está calma, com um leve sorriso, observando a cidade queimar com todos os 

seus inimigos, fazendo uso de uma versão extrema da violência de conotação 

masculina e não da manipulação ou sexualidade feminina, e sem empatia de 

conotação feminina. Na cena seguinte, ela deixa um cavaleiro gigante e 

abominável (―The Mountain‖, ressuscitado através de procedimentos 

'incomuns' de cura após uma lesão mortal) para torturar e provavelmente 
estuprar uma das chamadas 'septãs', que a fizeram passar fome e a 

degradaram durante o tempo que esteve presa (00: 21:27-00:22:03). Dessa 

forma, ela usa o 'poder' da penetração masculina para punir uma mulher, 

aplicando os hábitos patriarcais do mundo de Game of Thrones222 (UÇAN, 

2017, p. 51, tradução nossa). 

                                                
221  Disponível em: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3661492/Cersei-gets-revenge-
deadliest-way-possible-explosive-Game-Thrones-finale.html [último acesso em 12/01/2020]. 
222 No original: ―With her short hair and high-necked, dark, armor-like leather dress, she is shown as 

having untied her identity from femininity. She is calm, with a hint of a smile, watching the city burn with 

all her enemies, making use of an extreme version of male-connoted violence and not of female 

manipulation or sexuality, and without female-connoted empathy. In the following scene, she leaves a 

massive, abominated knight (―The Mountain‖, resurrected through ‗uncommon‘ procedures of healing 

after a deadly injury) to torture and most likely rape one of the so-called ‗septas‘, who starved and 

degraded her during her imprisonment (00:21:27-00:22:03). This way, she makes use of the ‗power‘ of 

male penetration to punish a woman, applying the patriarchal habits of the world of Game of Thrones‖. 

https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3661492/Cersei-gets-revenge-deadliest-way-possible-explosive-Game-Thrones-finale.html
https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-3661492/Cersei-gets-revenge-deadliest-way-possible-explosive-Game-Thrones-finale.html


 

142 

 

Para Uçan (2017), essa representação de masculinidade na personagem a essa 

altura de sua jornada é reforçada pela perda de todos os seus filhos, de seu marido e seu 

pai, dessa forma, não pode mais ser definida enquanto mulher por suas relações, pois já 

não é mãe, esposa ou filha, papéis que a asseguravam determinado poder. Além disso, 

Mares (2017) enxerga nessa tomada de poder uma representação da destruição de duas 

instituições que não só ficcionalmente, mas historicamente, confinaram mulheres a 

papéis de esposas e mães: a religião e o Estado. Por fim, a hiper-masculinidade de 

Cersei é representada na figura dos guerreiros (na qual suas roupas se inspiram) que, de 

acordo com Tan (2018), possuem hegemonia absoluta por tudo o que conquistam e nada 

consegue detê-los de alcançaram seus objetivos, tais personagens hiper-masculinos 

recorrem a qualquer atitude para saírem vitoriosos, incluindo ações extremamente 

violentas, como chacinas, ao que a personagem não tem dúvidas em recorrer. 

3.1.2.4 Tyrion 

Tyrion Lannister (Figura 12) é um dos personagens mais queridos de Game of 

Thrones
223

; interpretado por Peter Dinklage, o ator se tornou o mais premiado pelo 

Emmy entre todo o elenco, tendo levado para casa quatro troféus na categoria ―Melhor 

Ator Coadjuvante em Série Dramática‖. Por ser um homem com nanismo em uma 

sociedade que mede a expressão de masculinidade pela força e capacidade de combate, 

Tyrion foi muitas vezes descartado como um exemplo de masculinidade por sua família 

e pela sociedade em geral. Como coloca Dearman (2016), ele é recorrentemente 

chamado de anão
224

, o que o constrói primeiro como pessoa com nanismo e depois 

como homem aos olhos da cultura na qual vive. 

Figura 12 – Tyrion 

                                                
223 Em diversos sites que se propõe a criar um ranking dos melhores personagens, Tyrion aparece entre os 

três melhores. Ver: https://www.ladbible.com/entertainment/film-and-tv-tyrion-lannister-voted-fans-

favourite-character-in-game-of-thrones-20181220; https://www.independent.co.uk/arts-

entertainment/tv/game-of-thrones-characters-best-worst-cersei-lannister-jon-snow-sansa-arya-night-king-

ranked-hbo-a9255141.html; https://www.rollingstone.com/tv/tv-lists/40-best-game-of-thrones-characters-

ranked-and-updated-29974/tyrion-lannister-222550/; https://newarena.com/entertainment/ranked-the-31-

best-game-of-thrones-characters/ [último acesso em 03/01/2020]. 
224 No idioma oficial da série: ―dwarf‖. 

https://www.ladbible.com/entertainment/film-and-tv-tyrion-lannister-voted-fans-favourite-character-in-game-of-thrones-20181220
https://www.ladbible.com/entertainment/film-and-tv-tyrion-lannister-voted-fans-favourite-character-in-game-of-thrones-20181220
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/game-of-thrones-characters-best-worst-cersei-lannister-jon-snow-sansa-arya-night-king-ranked-hbo-a9255141.html
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/game-of-thrones-characters-best-worst-cersei-lannister-jon-snow-sansa-arya-night-king-ranked-hbo-a9255141.html
https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/game-of-thrones-characters-best-worst-cersei-lannister-jon-snow-sansa-arya-night-king-ranked-hbo-a9255141.html
https://www.rollingstone.com/tv/tv-lists/40-best-game-of-thrones-characters-ranked-and-updated-29974/tyrion-lannister-222550/
https://www.rollingstone.com/tv/tv-lists/40-best-game-of-thrones-characters-ranked-and-updated-29974/tyrion-lannister-222550/
https://newarena.com/entertainment/ranked-the-31-best-game-of-thrones-characters/
https://newarena.com/entertainment/ranked-the-31-best-game-of-thrones-characters/
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Fonte: UOL225 

Dessa forma, sua masculinidade é pautada pelas relações sociais, ele é um 

homem extremamente inteligente e sagaz, com ótima retórica, o que o ajuda a resolver 

ou escapar de diversos conflitos ao longo da temporada. Por outro lado, é também um 

homem que vive uma vida boêmia, consome álcool em excesso e tem diversas relações 

sexuais com prostitutas, o que serve para reafirmar sua masculinidade, sendo percebido 

como um bom amante e parceiro sexual, porém aparentemente incapaz de manter um 

relacionamento amoroso tradicional (DEARMAN, 2016). 

Ele é odiado por seu pai e sua irmã (Cersei), sendo considerado uma vergonha 

para a família, por dois motivos principais: o fato de ter nascido com nanismo e o fato 

de sua mãe ter morrido durante seu parto. Esses dois acontecimentos são trazidos à tona 

constantemente pelos dois familiares que, inclusive, mais de uma vez apontam que 

deveriam ter o assassinado enquanto bebê e, como percebe Dearman (2016), são 

catalisadores de suas atitudes na fase adulta, embora o próprio personagem reconheça 

que se não houvesse nascido em uma das famílias mais ricas dos Sete Reinos e, assim, 

tendo seu pai a reputação que tinha, provavelmente poderia ter sido morto. 

Tyrion engloba uma masculinidade mais pertencente à ordem moderna, apesar 

de não conseguir executar efetivamente atividades de um guerreiro, como seu irmão, ele 

aprendeu a valorizar o conhecimento e diversas formas de inteligência, além de honra e 

coragem que, como aponta Tan (2018), são também ―virtudes‖ de um cavaleiro. A 

comparação com seu irmão Jaime, um arquétipo físico de um ―príncipe encantado‖ com 

cabelos loiros, habilidades quase incomparáveis com a espada, ele descreve a si próprio 

                                                
225

 Disponível em: https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2018/10/15/ator-fala-sobre-destino-

de-tyrion-em-game-of-thrones-a-morte-pode-ser-um-otimo-final.htm [último acesso em 12/01/2020]. 

https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2018/10/15/ator-fala-sobre-destino-de-tyrion-em-game-of-thrones-a-morte-pode-ser-um-otimo-final.htm
https://entretenimento.uol.com.br/noticias/redacao/2018/10/15/ator-fala-sobre-destino-de-tyrion-em-game-of-thrones-a-morte-pode-ser-um-otimo-final.htm
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como o ―irmão inteligente‖, inclusive fazendo uma alegoria de que assim como uma 

espada precisa ser afiada, seu cérebro precisa de livros. 

No nono episódio da segunda temporada, enquanto exerce a função de ―mão do 

rei‖ na ausência de seu pai, principal papel de autoridade depois do rei, ele é 

responsável por lidar com a batalha de Blackwater, na qual inimigos de oposição tentam 

invadir a cidade e tomar o castelo. Apesar de possuir um exército menor durante o que 

viria a ser o combate, usa sua inteligência para preparar uma estratégia de batalha que 

consegue explodir a frota de navios dos inimigos, curiosamente utilizando a mesma 

substância com a qual Cersei explode o templo da ―fé dos sete‖. Tan (2018) comenta 

que apesar de sua baixa estatura, o personagem demonstrar características que aspiram 

se tornar hegemônicas, chegando a dizer que se não fosse o fato de ter nascido com 

nanismo poderia ter se tornado mais hegemônico que seu próprio pai. Porém, esse 

comentário desconsidera sua trajetória prévia à narrativa da série, em que exatamente 

aquilo que o fez não ser enxergado como potencialmente portador de uma 

masculinidade hegemônica é o que o fez desenvolver qualidades pertinentes à outra 

noção de hegemonia; caso tivesse nascido sem deficiência, provavelmente se tornaria 

seu irmão, um homem com habilidades de luta, mas sem sagacidade ou empatia pelos 

outros. 

Sendo que esse caráter empático do personagem é uma de suas melhores 

qualidades enquanto pessoa, mas principalmente enquanto homem; Dearman (2016) 

demonstra que sua inteligência vai além de uma noção estrategista, ao apontar como ele 

é a única pessoa com coragem o suficiente para corrigir o futuro rei, Joffrey, um jovem 

extremamente sádico, não só verbalmente refutando o sobrinho, mas  dando-lhe um tapa 

no rosto quando vê necessário, adotando certa posição de mentor, já que ninguém mais 

assumiu a função de incutir-lhe valores cavalheirescos. Essa função de mentor é 

assumida pelo personagem em diversos momentos, sendo emblemática a lição que 

oferece ao personagem de Jon Snow (um dos personagens mais importantes da série) 

quando o faz reconhecer de que, apesar de ser um bastardo (motivo de humilhação 

perante a sociedade), ainda possui privilégios muito maiores do que o resto de seus 

companheiros por ter crescido em meio à nobreza (DEARMAN, 2016). 

Na quarta temporada, a trajetória do personagem é abalada pela acusação de ter 

matado seu próprio sobrinho, futuro rei, pela qual tem que responder publicamente e 

acaba sendo sentenciado à morte por seu próprio pai. Durante o julgamento, ele é traído 

pela mulher com que tem um relacionamento duradouro, a prostituta Shea, que 
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testemunha que ele foi sim responsável pela morte, nesse momento o personagem faz 

uso de sua inteligência ao mesmo tempo em que está abalado emocionalmente e profere 

que é culpado, mas não pela morte do sobrinho e, sim, por ser um anão, que esteve sob 

julgamento por isso a vida toda e apesar de ter salvado a vida de todos durante a batalha 

de Blackwater, tudo o que enxergam nele é um monstro, que ele gostaria de ser. Ao fim, 

pede um julgamento por combate, opção dada na cultura da série, em que dois homens 

lutam representando os dois lados do julgamento e quem sobreviver representa a 

sentença. Para Dearman (2016) mesmo depois de demonstrações heroicas, o 

personagem não consegue escapar das percepções negativas acerca de sua deficiência. 

Tyrion é repetidamente referido como um monstro por vários personagens, 

sugerindo que ele é ao mesmo tempo mau e desumano. Oberyn Martell, um 

personagem da série, descreve para Tyrion os boatos compartilhados sobre o 

que Tyrion parecia quando bebê: ―tudo o que se falou foi o monstro que 

nasceu para Tywin Lannister. Uma cabeça com o dobro do tamanho do 

corpo, um rabo entre as pernas, garras, um olho vermelho, partes íntimas de 

uma menina e de um menino‖ (―Mockingbird‖). Esse exagero grosseiro 

ilustra como o nanismo de Tyrion é demonizado no mundo de Game of 

Thrones226 (DEARMAN, 2016, p. 53, tradução nossa). 

Para a autora, a dor do personagem é fruto de seu desejo por ser aceito pela 

família e a cultura na qual vive, ao dizer que gostaria de ser o monstro que todos 

pensam que ele é, ele está dizendo que seria mais fácil lidar com a rejeição e o 

sofrimento advindo dos maltratos e alienação pela qual foi submetido a vida inteira 

(DEARMAN, 2016). 

Ao perder o julgamento por combate, Tyrion consegue fugir, mas antes sobe 

aos aposentos de seu pai com uma besta
227

 (arma) onde encontra Shea nua, chamando 

pelo leão (símbolo da casa Lannister); vendo sua ex-relação amorosa na cama de seu 

pai, ele a mata enforcada, então mata seu próprio pai no banheiro enquanto ele defeca. 

Essa atitude é emblemática, pois não é comum ao personagem. O uso da violência física 

e o assassinato complexificam o personagem de Tyrion, que se torna feminicida e 

parricida, agindo de maneira mais próxima à atitude esperada da masculinidade 

tradicional ao universo, porém, movido principalmente por um aspecto emocional. 

                                                
226 No original: ―Tyrion is repeatedly referred to as a monster by various characters, suggesting he is both 

evil and inhuman. Oberyn Martell, a character from the series describes to Tyrion the rumors floating 

around regarding what Tyrion looked like as a baby: ―all anyone talked about was the monster that had 

been born to Tywin Lannister. A head twice the size of his body, a tail between his legs, claws, one red 

eye, the privates of both a girl and a boy‖ (―Mockingbird‖). This gross exaggeration illustrates how 

Tyrion‘s dwarfism is demonized in the world of Game of Thrones‖. 
227 Besta ou balestra é uma arma com aspecto semelhante ao de uma espingarda, com um arco de flechas 

adaptado a uma das extremidades de uma haste e acionado por um gatilho, o qual projeta virotes - dardos 

similares a flechas, porém mais curtos. 
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Tendo escapado de Westeros, Tyrion segue ao encontro de Daenerys com que 

criará uma relação de confiança, tornando-se um de seus principais conselheiros e, 

eventualmente, ―mão da rainha‖, até que, ao fim da série, a trai e é cúmplice de seu 

assassinato por acreditar que suas atitudes bélicas são incontíveis, como será discutido 

na seção dedicada à personagem. 

Por fim, para Dearman (2016), a mistura dos arquétipos do deficiente com o do 

herói são indícios de uma mudança das expectativas tradicionais atreladas à identidade 

masculina que, ganhando forma no personagem de Tyrion, alteram a percepção cultural 

do que significa ser um herói, ser uma pessoa com deficiência e ser um homem; dessa 

forma, ―A deficiência não é mais indicativa de desamparo, corrupção moral ou 

desperdício de vida. Em vez disso, a deficiência encarna a humanidade, a compaixão e o 

triunfo sobre os obstáculos
228

‖ (DEARMAN, 2016, p. 71, tradução nossa). 

3.1.2.5 Jon Snow 

Apesar de não apresentar protagonista definido, ao fim da última temporada de 

Game of Thrones, é possível encarar Jon Snow como o herói da série, não só sua 

jornada foi uma das mais enfatizadas ao longo de todas as temporadas, como ele está 

envolvido diretamente com um dos principais conflitos da série, a chegada dos 

Caminhantes Brancos, que dão sentido ao bordão recorrente ―Winter is coming
229

‖. Não 

só isso, mas Jon Snow é o único personagem a morrer e ser ressuscitado, algo que gerou 

muitas discussões online no período entre a quarta e quinta temporada (2014-2015) até 

que, ao fim da série, seu personagem terminou vivo, o que é um ponto importante em 

uma série conhecida por matar diversos de seus protagonistas. 

Apesar de ser um personagem fundamental para a narrativa, a discussão acerca 

de sua masculinidade pode ser realizada brevemente, pois suas características são bem 

definidas e ele elabora de maneira contundente as reflexões de Feasey (2008) acerca das 

transformações nas representações de masculinidade que parecem operar tanto feminino 

quanto masculino em um sentido que permita a manutenção de certa hegemonia sob o 

controle dos homens. 

                                                
228 No original: ―Disability is no longer indicative of helplessness, moral corruption, or waste of life. 

Rather, disability embodies humanity, compassion, and triumph over obstacles‖. 
229 Em português, ―O inverno está vindo‖. A expressão Winter is Coming dá nome ao piloto da série, além 

de ser proferida diversas vezes ao longo das temporadas, tornou-se uma frase emblemática para se referir 

à série, sendo usada em materiais promocionais até que a última temporada foi lançada com o slogan 

―Winter is Here‖. 
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Jon Snow (Figura 13) é o filho bastardo de Ned Stark, esse é o nome dado para 

as crianças que nascem de relações extraconjugais quando um dos pais faz parte da 

nobreza, o estigma de bastardo o persegue por toda sua vida, principalmente por se 

tratar de uma traição cometida por Ned, considerado um dos homens mais honrados de 

todo o continente de Westeros. Dearman (2016) relata como filhos bastardos geralmente 

são indesejados e, no caso de Jon, ele é tratado como um fardo por diversos familiares e 

membros da corte da qual faz parte, principalmente por ser um símbolo disruptivo da 

imagem ideal que a casa Stark tenta passar. 

Figura 13 – Jon Snow 

 

Fonte: Delas230 

Ainda na primeira temporada, Jon Snow e Tyrion se identificam por possuírem 

uma relação parecida com o resto da sociedade dos Sete Reinos, durante um de seus 

encontros, Tyrion diz a ele que ―todos os anões são bastardos aos olhos de seus pais‖ 

(t01e01). Apesar disso, como coloca Tan (2018, p. 491, tradução nossa) 

categoricamente: ―Jon Snow não tem outro defeito senão ser um bastardo e ele está 

constantemente sendo lembrado desse fato muito perturbador
231

‖, ele é um homem 

forte, bonito e heterossexual que tem habilidade com a espada e na luta corpo a corpo, 

mas vive nas sombras de seu irmão mais velho Robb, um filho legítimo. 

Rejeitado principalmente pela mãe Stark e a irmã Sansa, uma de suas melhores 

relações é desenvolvida com a irmã mais nova Arya, ao que Jones (2012) associa à 

                                                
230  Disponível em: https://www.delas.pt/jon-snow-safou-o-de-pagar-uma-multa/social/23299/ [último 

acesso em 12/01/2020]. 
231

 No original: ―Jon Snow has no other defect but being a bastard and he is constantly being reminded of 

this very disturbing fact‖. 

https://www.delas.pt/jon-snow-safou-o-de-pagar-uma-multa/social/23299/
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forma como ambos se identificam por uma discriminação que sofrem de maneiras 

diferentes, tendo seu lugar no mundo demarcado sem possibilidades de extrapolá-lo, ela 

por se identificar com atividades ligadas ao universo dos homens e ele por não ser 

considerado propriamente um homem, no sentido de não poder exercer todos os direitos 

que deveriam ser seus.   

É principalmente por não encontrar seu espaço dentro da família Stark que 

decide se juntar à ―Patrulha da Noite‖, uma organização responsável por defender a 

muralha que fica ao norte do continente da invasão de povos que moram ―para além da 

muralha‖ e dos Caminhantes Brancos. Eventualmente, embora depois de diversos 

conflitos, ele assume a posição de Lorde Comandante da patrulha e sua chefia é 

marcada pela mudança de alguns paradigmas, sendo a mais emblemática a relação de 

amizade que estabelece com os povos que vivem além muralha, chamados de 

―selvagens‖ ate então, mas que passa a denominar ―povo livre‖, o nome que usam entre 

eles. Para Dearman (2016), é esse autossacrifício contínuo e sua disposição de proteger 

não só ―seus‖ homens, como o povo livre que o concebem como um personagem 

compreensivo e heroico; ainda mais, um personagem que apresenta uma característica 

cada vez mais cara às representações de masculinidade contemporâneas: empatia. 

Essa aproximação com um povo entendido como inimigo faz com que ele seja 

traído por diversos membros da patrulha e seja assassinado até que é trazido de volta à 

vida por uma sacerdotisa (Melisandre). Tendo morrido, ele se sente livre de seu 

juramento para com a Patrulha da Noite, no qual deveria permanecer até o fim de sua 

vida, e decide encaminhar seu exército para lutar contra a casa Bolton que havia tomado 

o castelo de sua família e feito sua irmã Sansa de prisioneira. Com a ajuda dela, os 

inimigos são derrotados e ele é declarado Rei do Norte, posição que jamais poderia 

ocupar se não fosse a morte de toda a sua família e a prova de sua honra que foi 

representada pelo comando da batalha. 

Snow exibe uma mudança de caráter, de masculinidade cúmplice para 
masculinidade hegemônica. Nas últimas temporadas, ele se torna um líder 

poderoso, com uma forte identidade heterossexual e uma liderança 

determinada. Sua reputação de bastardo agora desapareceu e ele é de agora 

em diante comumente reconhecido como um verdadeiro Stark232 (TAN 2018, 

p. 492, tradução nossa). 

                                                
232 No original: ―Snow exhibits a shift in character, from complicit to hegemonic masculinity. Towards 

the latter seasons, he becomes a powerful leader with a strong heterosexual identity and a determined 

leadership. His bastard reputation has now faded away and he is from now on commonly acknowledged 

as a true Stark‖. 
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Dearman (2016) complementa esse raciocínio ao elaborar que parte da 

justificativa para a ressurreição de Jon Snow está no fato de o personagem apresentar 

características que nem seu pai nem seu irmão possuíam, as quais teriam sido fruto 

exatamente de sua formação enquanto pessoa e de suas experiências. Sobre isso, parte 

fundamental dessa formação vem de sua vivência de gênero, marcada por expressões de 

masculinidade hegemônica para o universo da série, tanto no que diz respeito a seu 

porte físico quanto suas habilidades e, ao mesmo tempo, marcada por uma influência de 

identificações com os sujeitos tidos como ―outros‖, como mulheres, pessoas com 

deficiência ou povos rejeitados pela cultura soberana. 

Como discutido anteriormente, Tyrion ensinou duas lições valiosas: (1) não 

se esqueça de que ele é um bastardo e use isso como armadura; e (2) seja 

humilde em sua vida, pois você não conhece as lutas do homem ao seu lado. 

Jon aprendeu cada uma dessas lições e passou de um garoto imaturo com 

complexo de inferioridade a um líder forte capaz de enxergar além das 

limitações e fraquezas culturalmente percebidas. Jon personifica um forte 

líder masculino na narrativa, e seu status de bastardo não tira a glória de seu 

personagem233 (DEARMAN, 2016, p. 69-70, tradução nossa). 

Mais do que qualquer personagem analisado até aqui, não só relacionado a 

Game of Thrones, Jon Snow consegue se encaixar perfeitamente nas observações 

realizadas por Feasey (2008) de um novo modelo de masculinidade tradicional que 

começa a emergir da televisão. Ao falar sobre Malcolm Reynolds da série Firefly (FOX, 

2002-2005), também inspirada pelo gênero fantasia, a autora parece estar se referindo 

ao personagem de Snow, ao descrevê-lo como um homem que faz uso de força física 

bruta e valoriza a lealdade; que acredita em posições de gênero fluidas, em que 

mulheres sejam respeitadas como mães, mecânicas, soldadas e pessoas que amam 

(assim como Jon, que da a primeira arma para sua irmã Arya e mais tarde aceita 

Daenerys como sua rainha) e que, embora possa ser visto com otimismo na 

representação dos homens na ficção televisiva, permanece reservado e com dificuldade 

de articular suas emoções. 

E esse não é o único personagem analisado por Feasey (2008) que tem 

características semelhantes a Jon Snow, quando observa o personagem de John Crichton 

em Farscape (SyFy, 1999-2004), ela o descreve como um homem que preferiria 

                                                
233 No original: ―As discussed previously, Tyrion taught two valuable lessons: (1) Don‘t forget that he is a 

bastard and wear it like armor, and (2) be humble in your life as you do not know the struggles of the man 

next to you. Jon took each of these lessons and developed from an immature boy with a chip on his 

shoulder, to strong leader who is capable of seeing beyond culturally perceived limitations and 

weaknesses. Jon embodies a strong masculine leader in the narrative, and his status as bastard does not 

take away from the glory of his character‖. 
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proteger seus companheiros a matar um inimigo e que opta por compromisso emocional 

acima de sexo, duas características fortemente presentes no personagem de Game of 

Thrones. ―Portanto, pode-se sugerir que John é capaz de apresentar uma nova imagem 

da masculinidade contemporânea, combinando traços supostamente femininos como 

emocionalidade, sensibilidade e abertura com aquelas qualidades supostamente 

masculinas de poder, força e bravura
234

‖ (FEASEY, 2008, p. 64, tradução nossa). 

Facilmente poderíamos trocar John por Jon e observar as mesmas relações de 

gênero sendo trabalhadas no personagem; o que chama atenção é o fato de que ela 

observou séries que foram realizadas no começo do século e que não foram associadas 

às noções de qualidade televisiva. Embora Firefly tenha vencido um Emmy, foi apenas 

uma indicação em 2003, na categoria de ―Efeitos Visuais Especiais Extraordinários para 

uma Série‖.  

Assim, fica aparente que existe uma reconfiguração de masculinidade que vem 

tomado forma nos últimos anos na televisão estadunidense e que, na década de 2010, 

começa a fazer parte do panteão da ―TV de qualidade‖. Jon Snow não só ―parece‖ ser o 

herói, mas nas últimas temporadas da série é levantada a descoberta de que ele é o filho 

legítimo do descendente oficial do trono (Targaryen, ligado ao fogo) e da irmã de seu 

―pai‖ (Stark, ligada ao gelo), fazendo jus ao nome da série de livros que se chama ―As 

Crônicas de Gelo e Fogo
235

‖. O personagem apresenta uma mistura de características 

masculinas e femininas que não coincidentemente tomam forma no corpo de um 

homem, ele mata a mulher que ama ao fim da série ―em nome de um bem maior‖ e sai 

vivo do jogo dos tronos como o verdadeiro herói de uma série que, supostamente, não 

possuía protagonistas definidos. 

3.1.2.6 Daenerys Targaryen 

A trajetória de Daenerys, em contraposição a Jon Snow, é a representação de 

que aparentemente existe um investimento maior em transformar as representações de 

gênero no sentido do masculino do que a valorização da mulher em relação à sua 

feminilidade; parece que o Emmy está mais apto a celebrar homens femininos do que 

mulheres vencedoras, independentemente da maneira como elas elaboram gênero.  

                                                
234 No original: ―Therefore, one might suggest that John is able to present a new image of contemporary 

masculinity by combining such supposedly feminine traits as emotionality, sensitivity and openness with 

those supposedly masculine qualities of power, strength and bravery‖. 
235 No original: ―A song of Ice and Fire‖. 
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Lorenset e Terres (2019) apresentam Daenerys como um exemplo de que a 

sociedade como um todo está mais aberta a procurar e se identificar com personagens 

mulheres complexas que demonstram sua força; mas mais do que isso, a personagem 

consegue, assim como outras e outros personagens da série, expandir os limites das 

expectativas de gênero, mais do que uma ―mulher forte‖, ela é uma combinação de 

elementos de feminilidade e masculinidade que, até então, pareciam estar sendo 

trabalhados mais profundamente em personagens homens. 

Daenerys Targaryen é filha do antigo rei de Westeros (Sete Reinos) que foi 

deposto e assassinado em uma guerra civil e cresceu em outro continente sem nunca ter 

conhecido seu lugar de origem, acompanhada apenas por seu irmão do meio, Viserys, 

os dois sonham em voltar para ―casa‖ e retomar o trono de ferro que veem como seu por 

direito. Inicialmente, essa ambição está depositada mais em seu irmão, mas ao longo de 

sua trajetória e principalmente após a morte de Viserys, ela toma esse objetivo para si.  

Como colocam Peres e Tassarolo (2018), ela é a personagem que mais 

perpassa transformações ao longo de sua jornada, principalmente através do contato 

com diferentes culturas e modos de viver, além de adotar diferentes identidades para si 

mesma enquanto ―Mãe de Dragões‖; governante; heroína; ―quebradora de correntes‖, 

por exemplo, e nela coexistem posturas correlacionadas e às vezes contraditórias. 

Sua jornada em relação à identidade e gênero também é de grandes mudanças e 

ela passa de uma jovem vitimada e inocente para uma líder e guerreira (Figura 14), até 

ser transformada em uma mulher que performa certa hiper-masculinidade durante as 

oito temporadas; transformações que podem ser observadas inclusive nos pôsteres e 

materiais promocionais da série (LORENSET; TERRES, 2019). 

Figura 14 – Pôsteres de Daenerys da primeira temporada (esquerda) e oitava temporada (direita) 
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Fonte: Pinterest236 

Sua história tem início quando ela é oferecida como moeda de troca por seu 

irmão ao líder de uma sociedade nômade, os Dothraki, no continente de Essos, onde 

foram levados para fugir da perseguição política que matou seu pai. Ela se casa com 

Khal Drogo e em sua primeira noite juntos é estuprada por ele, algo que não faz parte 

dos livros, em que a relação sexual é consensual (JONES, 2012), isso fica perceptível 

inclusive pelo modo como o capítulo é escrito em primeira pessoa, logo, por meio do 

olhar da própria personagem.   

Laurie (2015) apresenta duas críticas fundamentais a essa diferença na 

adaptação da história: a primeira é a forma como a série faz uso do estupro como 

dispositivo de construção de personagem, em uma forma de dívida com a personagem 

para que seus triunfos sejam ainda mais espetaculares no futuro (embora aponte como 

os triunfos de Daenerys acabam silenciando as cenas anteriores de violência sexual); a 

segunda é o fato de a cena reproduzir certa noção orientalista em que um homem não 

branco estupra uma jovem mulher branca. Além disso, as relações sexuais entre os dois 

são utilizadas também para trabalhar o equilíbrio de poder entre o casal, que começa 

fazendo sexo na posição em que ela é colocada apoiada sobre joelhos e mãos e ele a 

penetra por trás e conforme seu respeito por ela aumenta, eles passam a transar se 

olhando nos olhos (UÇAN, 2018). 

Por outro lado, a conexão entre o casal não se desenvolve apenas a partir do 

sexo, mas principalmente pela postura empática e não etnocêntrica que Daenerys adota, 

                                                
236

 Disponíveis em: https://www.pinterest.pt/pin/113997434301083991/ e 

https://www.pinterest.pt/pin/279926933075802108/ [último acesso em 10/01/2020. 

https://www.pinterest.pt/pin/113997434301083991/
https://www.pinterest.pt/pin/279926933075802108/
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aprendendo a língua dothraki e tendo interesse pelo aprendizado da cultura e dos 

costumes (UÇAN, 2018); assim, passa a enxergar o povo como parte de si e a si mesma 

enquanto sua líder, desenvolvendo uma relação mais igualitária com seu esposo e 

perdendo o medo que tinha de seu irmão por perceber que ele nunca seria um bom líder 

(JONES 2012).  

Como demonstra Jones (2012) é o contato com a cultura Dothraki que a faz 

aspirar ser não só uma rainha (como seria o modelo em Westeros), mas uma guerreira e 

que a faz perceber que ela não pode ser simplesmente gentil, mas deve se afirmar. É 

nesse aspecto que a personagem de Daenerys elabora elementos tanto masculinos 

quanto femininos em suas atitudes, pois, embora perceba que deve ser mais assertiva, 

não deixa de se mostrar uma pessoa empática e ao presenciar o estupro de diversas 

mulheres cometido por membros do seu povo (o ato de estuprar faz parte da cultura 

dothraki), ela ordena que parem e tem sua ordem reforçada por Khal (esposo). 

Ela prova sua verdadeira força feminina quando Drogo cai devido a uma 

ferida infectada. Ela assume o comando e faz tudo o que pode por ele, 

perdendo tudo ao final. Seu marido está em estado vegetativo; ela o mata 

com pesar; o filho dela é natimorto e sai monstruoso e apodrecendo como 

pagamento pela vida de Drogo. Finalmente, o khalasar a abandona, pois seu 

líder está morto237 (JONES, 2012, p. 19, tradução nossa). 

Após a morte de seu marido e filho e o abandono de boa parte do povo 

dothraki, ela decide entrar em uma fogueira acompanhada do corpo do esposo falecido, 

da bruxa na qual confiara para salvá-lo, mas a traiu, e dos três ovos de dragão que 

recebeu como presente de casamento (mas que estavam petrificados, pois a essa altura 

da história do universo, já havia séculos que um dragão não existia). Antes de colocar 

fogo em tudo, incluindo a si mesma, ela discursa para as pessoas que sobraram dizendo 

que vê os rostos de escravos e que liberta a todos, que podem ir embora se quiserem, 

mas aqueles que ficarem, ficarão como irmãos e irmãs, por sua própria vontade.  

Essa cena é importante por dois motivos: primeiramente, existe uma concepção 

no universo de Game of Thrones de que quando um novo membro da família Targaryen 

nasce, uma moeda é lançada, e esse novo ser pode ser grandioso ou louco, a ideia de que 

a qualquer momento Daenerys pode se tornar uma louca a persegue durante toda sua 

trajetória, seu pai, inclusive, é conhecido popularmente como o Rei Louco
238

 e outros 

                                                
237 No original: ―She proves her true feminine strength when Drogo falls due to an infected wound. She 

takes charge and does everything she can for him, losing everything by the end. Her husband is in a 

vegetative state, she eventually kills him in sorrow; her son is stillborn and comes out monstrous and 

rotting as payment for Drogo‘s life. Finally, the khalasar abandons her, as their leader is dead‖. 
238 No original: ―Mad King‖. 
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antepassados dela já morreram queimados tentando trazer dragões de volta à vida; em 

segundo lugar, é nesse momento em que ela realmente se torna uma rainha guerreira e 

―mãe de dragões‖, pois seu ritual funciona e, ao amanhecer, o fogo se apagou e ela 

permanece viva acompanhada de três dragões bebês. ―Ela usa seu amor feminino por 

Drogo e seu amor como mãe para se tornar algo ainda maior do que o marido guerreiro 

que a precedeu, (...) a única mulher no mundo da história que é completamente 

independente e com poder para fazer o que ela desejar
239

‖ (JONES, 2012, p. 20, 

tradução nossa). 

Sendo esse o final da primeira temporada, Uçan (2017) percebe uma 

diminuição na ênfase em sua sexualidade que indica através da diminuição de cenas de 

nudez da personagem, apontando que a partir da segunda temporada ela aparece nua 

apenas duas vezes, enquanto esse havia sido o número durante os primeiros dez 

episódios. A partir de então, suas expressões de gênero elaboram uma líder feminina, 

seu poder e agência não são reduzidos à sua sexualidade, ela demonstra coragem e 

inteligência, inclusive fazendo uso da maneira como é subestimada por certos inimigos, 

ela liberta escravos ao longo de sua jornada, demonstrando bondade e recebendo de 

volta obediência e respeito enquanto líder, ao tomar novas cidades, ela demonstra força 

e pensamento estratégico, eventualmente, ganha mais um título ―Quebradora de 

Correntes
240

‖, relacionado às suas conquistas pessoais (UÇAN, 2017).  

Sua jornada é violenta, ela não hesita em matar os donos de escravos e aqueles 

que acreditam no que, para ela, é uma ordem antiga de regime. Porém, essas 

representações também apresentam características orientalistas, principalmente ao fim 

da terceira temporada, quando conquista a cidade de Yunkai e liberta todos os escravos, 

que se voltam contra seus ―mestres‖ e depois são mostrados adorando Daerneys (Figura 

15), chamando-a de Mhysa (que significa mãe na língua fictícia da série). 

Figura 15 – Cena do episódio ―Mhysa‖ da terceira temporada 

                                                
239 No original: ―She uses her womanly love for Drogo and her love as a Mother to become something 

even greater than the masculine warrior-husband that preceded her, (...) the only woman in the story‘s 

world who is completely independent and empowered to do as she wishes‖. 
240 No original, ―Breaker of Chains‖. 
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Fonte: Popsugar241 

O contraste de seu corpo extremamente branco e cabelos quase platinados com 

seus ―adoradores‖ não-brancos, formando uma massa anônima (LAURIE, 2015) 

constrói uma representação racista de uma pessoa superior ensinando e libertando povos 

na direção de uma sociedade ―mais correta‖ (UÇAN, 2017), uma abordagem narrativa 

tradicional em diversas produções literárias e cinematográficas em que sociedades não 

brancas (nesse caso, fora do continente de Westeros) são retratadas como incapazes de 

controlar seus destinos, necessitando da intervenção de um estrangeiro ―mais avançado‖ 

(HASSLER-FOREST). Para Laurie (2015), esse não é o único problema, mas, sim, a 

maneira como a série elabora esse encontro de culturas, principalmente no que tange à 

representação racial na série, que muitas vezes foi criticada por ser extremamente 

branca e racista
242

, tendo um elenco muito maior do que a maioria das séries 

estadunidenses, mas com menos de cinco personagens não brancos recorrentes que têm 

falas. 

Game of Thrones é organizada em torno do colapso de laços familiares e da 

mudança dos arranjos geopolíticos entre um Ocidente e um Oriente. Nosso 

ponto de partida são tipos culturais e raciais fixos - o rei europeu, o lorde da 

guerra oriental e assim por diante. Mas o telos do programa é voltado para 

movimentos de massa de populações, a destruição de cidades e o projeto 

político transnacional de Daenerys. Na quinta temporada, metade dos 

membros do elenco são imigrantes, refugiados políticos ou cidadãos 
diaspóricos. Por esse motivo, o programa parece ficar ―menos segregado‖ e 

―mais cosmopolita‖. (...) Se a narrativa serializada lentamente revela a 

fragilidade das instituições sociais contra as forças tectônicas da mobilidade 

global, seria de se esperar que houvesse personagens de raça miscigenada, 

                                                
241 Disponível em: https://www.popsugar.com/travel/photo-gallery/43746481/image/43751825/Daenerys-

Frees-Slaves-Yunkai [último acesso em 10/01/2020]. 
242

 Ver: https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/apr/06/there-are-no-black-people-on-game-of-

thrones-why-is-fantasy-tv-so-white [último acesso em 04/01/2019]. 

https://www.popsugar.com/travel/photo-gallery/43746481/image/43751825/Daenerys-Frees-Slaves-Yunkai
https://www.popsugar.com/travel/photo-gallery/43746481/image/43751825/Daenerys-Frees-Slaves-Yunkai
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/apr/06/there-are-no-black-people-on-game-of-thrones-why-is-fantasy-tv-so-white
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/apr/06/there-are-no-black-people-on-game-of-thrones-why-is-fantasy-tv-so-white
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personagens que vivem entre mundos diferentes, uma memória coletiva de 

espécies compartilhadas. Em vez disso, o programa reproduz uma narrativa, 

agora desgastada, sobre a globalização, como uma espécie de utopia 

cosmopolita apátrida que se apoia em arquétipos culturais frágeis: o corpo 

europeu, o corpo oriental243 (LAURIE, 2015, p. 5-6, tradução nossa). 

Para Uçan (2017), Daenerys representa uma noção pós-feminista de 

feminilidade, refletindo as possibilidades de escolha que ela também oferece aos povos 

com os quais cruza, ademais, para a autora, é evidente que ela não quer ser reduzida a 

seu privilégio de nascença (por ser filha do antigo rei e parte da família Targaryen), mas 

tenta se legitimar através de suas próprias decisões e conquistas próprias. Para além 

disso, é a única personagem mulher que transforma sistemas e costumes, incluindo o 

fato de ter liderado um khalasar sendo uma mulher, sendo vista como a personagem 

mais influente por também possuir o poder institucional (UÇAN, 2017). 

Algo que precisa ser ressaltado em Daenerys enquanto líder, o que a separa da 

grande maioria de líderes do universo de Game of Thrones e a posiciona em um sentido 

mais feminino de liderança, é o fato de que faz questão, desde o início de sua trajetória, 

em se manter cercada de conselheiros, o que eventualmente inclui Tyrion, como dito 

anteriormente. Mais uma vez, associado a suas características de empatia e diversidade 

cultural na qual se desenvolveu como rainha, sua noção de boa líder está relacionada a 

escutar o máximo de pontos de vista possíveis para tomar decisões (CARROLL, 2020). 

Por outro lado, como expõe Carroll (2020), existe também uma tendência de representar 

Daenerys como necessitada do controle de outros homens para impedir que realize 

ações violentas; o que é ligado com a tensão narrativa de que ela pode ―enlouquecer‖ a 

qualquer momento. 

A trajetória de Daenerys é fundamental de ser retomada principalmente pelos 

rumos que a personagem toma nas duas últimas temporadas; tendo voltado a seu 

continente ―de origem‖, Westeros, ela ocupa um papel importante nas últimas fases da 

briga pelo trono de ferro, conquistando fortes aliados. A penúltima temporada apresenta 

o encontro dos dois principais personagens: ela e Jon Snow. Mesmo sem conhecê-lo 

                                                
243 No original: ―Game of Thrones is organised around the collapse of family ties and the changing 

geopolitical arrangements between a West and an East. Our starting point is fixed cultural and racial types 
– the European king, the Eastern warlord, and so on. But the telos of the program is toward mass 

movements of populations, the destruction of cities, and Daenerys‘ transnational political project. By 

Season 5, half of the cast members are migrants, political refugees, or diasporic citizens. For this reason, 

the program does appear to get ―less segregated‖ and ―more cosmopolitan‖ (...) If the serialised narrative 

arc slowly reveals the frailty of social institutions against the tectonic forces of global mobility, then one 

would expect there to be mixed race characters, characters who live between different worlds, a collective 

memory of shared species being. Instead, the program reproduces a now well-worn narrative about 

globalisation, as a sort of stateless cosmopolitan utopia that is propped up on flimsy cultural archetypes: 

the European body, the Eastern body‖. 
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direito, ela lhe pergunta sua opinião e o escuta, demonstrando que permanece a rainha 

com  a mesma postura. Eventualmente, aceita ajudá-lo na batalha contra os 

Caminhantes Brancos em troca de que a reconheça como soberana dos Sete Reinos e se 

ajoelhe perante ela, o que ele faz. Os dois desenvolvem uma relação amorosa ao final da 

sétima temporada e, ao longo da oitava, estão apaixonados. 

A maior perda na representação de gênero de Daenerys acontece na última 

temporada da série, também premiada pelo Emmy, na qual em menos de seis episódios 

todo o desenvolvimento da personagem é jogado fora e ela adota atitudes que começam 

a não fazer sentido, na direção de se tornar a rainha louca, possibilidade que sempre a 

atormentou. Ela começa a rejeitar as opiniões de seus conselheiros, executa pessoas com 

as quais não concorda ou que a rejeitam como rainha e teme que existam planos para 

ocupar seu lugar com Jon Snow, que é descoberto como uma possibilidade legítima 

para o trono (importante ressaltar que esse medo não é infundado e, realmente, um de 

seus conselheiros tem esse plano). 

A simplificação excessiva da política em Game of Thrones muda 

radicalmente o personagem de Daenerys, para que ela não esteja lutando com 
camadas de intrigas e necessidades e desejos das pessoas enquanto tenta 

decidir em quem confiar. A Daenerys dos livros é uma jovem empática e 

compreensiva, fazendo o melhor que pode com sua experiência e com os 

conselhos dados por aqueles que a cercam, uma jovem que poderia ser uma 

boa rainha. Em vez de ser despreparada, Daenerys é uma tirana, governando 

através do medo e da violência, e não uma melhoria em relação ao pai ou 

Cersei Lannister, que está no Trono de Ferro na sétima temporada 244 

(CARROLL, 2020, p. 180). 

Suas atitudes nos dois últimos episódios contradizem toda a construção 

narrativa que havia sido realizada na personagem, ela finalmente ataca a cidade e o 

castelo onde está localizado o trono de ferro e, mesmo depois dos sinos de rendição 

serem tocados, destrói tudo o que vê pela frente sem se importar com as pessoas 

inocentes ou as construções do lugar que sempre teve como ―lar‖. Para Tan (2018), a 

jornada de Daenerys é marcada por surgir enquanto uma mulher fraca na primeira 

temporada e, aos poucos, ir mergulhando em estado de hiper-masculinidade, porém, 

isso não é trabalhado aos poucos, a partir da oitava temporada ela, de repente, se 

transforma em uma mulher com características hiper-masculinas associadas à Cersei. 

                                                
244 No original: ―The oversimplification of politics in Game of Thrones radically changes Daenerys‘ 

character so that she is not struggling with layers of intrigue and the needs and desires of disparate 

peoples while attempting to decide who best to trust. The Daenerys of the books is a sympathetic, 

understandable young woman doing the best she can with her experience and the advice given by those 

surrounding her, a young woman who believably could make a good queen. Instead of being unræd, the 

Daenerys of the show is a tyrant, ruling through fear and violence, and not an improvement over her 

father or Cersei Lannister, who sits on the Iron Throne in Season Seven‖. 
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Além disso, Carroll (2020) faz a leitura de que essa transformação na personagem 

também carrega o sentido de que a falha de uma mulher em ouvir os conselhos dos 

homens a evidencia como louca e que ela precisa ser impedida e substituída por um 

homem. 

Esse é exatamente o fim da personagem, que é morta por Jon Snow, com quem 

tinha uma relação de amor, logo após finalmente conquistar o trono de ferro e, mais 

tarde, é substituída por um homem, Bran Stark, que passa a ocupar a posição de líder 

depois de uma votação proposta por Tyrion. Daenerys por todas as temporadas, até o 

final da última, poderia ter sido uma personagem mulher com características de 

liderança feminina, fazendo uso de comportamentos tidos como masculinos, que sairia 

vitoriosa; mas nesse jogo de gêneros, o homem com a mistura de características 

masculinas e femininas (Jon Snow) termina como o verdadeiro herói da série. 

3.1.3 Breves considerações finais sobre Game of Thrones 

As discussões acerca das representações de gênero em Game of Thrones se 

tornaram mais extensas, pois é a série da década que mais apresenta rompimento entre 

as fronteiras históricas do que é entendido enquanto masculino e feminino em relação 

aos sexos de seus personagens (TAN, 2018). Isso acaba sendo complexificado pelo final 

da série, que termina por se enquadrar mais na direção das análises de Uçan (2017), que 

enxerga a implicação de que as mulheres não têm poderes formais e que apenas certas 

expressões de gênero conseguiram se sair bem sucedidas.  

Indo além, essa discussão parece se relacionar mais com o sexo biológico dos 

personagens do que com expressões de gênero, alimentando a noção de Feasey (2008) 

de que a masculinidade estaria sendo reconfigurada para continuar hegemônica e, dessa 

forma, poderia ser mais fácil aceitar um homem com características fluidas de gênero 

saindo vitorioso do que uma mulher. Estratégia que também é notada por Dearman 

(2016) que percebe como a narrativa privilegia a experiência dos heróis com deficiência 

sobre os heróis sem deficiência; ou, como coloca Tan (2018, p. 489, tradução nossa): 

―Além disso, como mencionado anteriormente, os personagens que fazem diferenças 

reais em Game of Thrones são os personagens não tradicionais e não conformistas. (...) 

São figuras que não aderem a padrões heteronormativos
245

‖. Para o autor, a série 

                                                
245 No original: ―Moreover, as mentioned before, the characters that make actual differences in Game of 

Thrones are the non-traditional and non-conformist characters. (...) They are all figures who do not adhere 

to heteronormative standards‖. 
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trabalha a masculinidade como caminho para o poder que, por sua vez, é ligado a 

destruição e morte; assim, o que Game of Thrones parece operar é a reconfiguração da 

masculinidade sob um viés negativo, mas que toma forma principalmente no corpo de 

mulheres. 

3.2 The Handmaid’s Tale (HULU, 2017-Presente) 

A narrativa de The Handmaid’s Tale gira em torno de uma sociedade patriarcal 

religiosa chamada Gilead que ocupa parte do território dos Estados Unidos, tomado 

após um golpe de Estado por um grupo religioso totalitarista que prevê reordenar a 

sociedade devido a uma crise de infertilidade que assola o planeta. Esse mundo, 

dividido por castas, nos é apresentado por June (Elisabeth Moss) que é tornada uma aia 

(handmaid), responsável por gerar filhos em casais de alto escalão na organização desse 

Estado nos quais as mulheres são consideradas, em sua maioria, inférteis. Nessa nova 

organização social, as mulheres perdem completamente seus direitos, desde a liberdade 

para poder ler e escrever até o controle de seus próprios corpos; representando o poderio 

dos homens no controle sobre as mulheres e a maneira como mulheres também operam 

no sentido da manutenção das estruturas patriarcais (JONSSON, 2018). 

A série é inspirada no livro homônimo de Margaret Atwood, que já foi 

adaptado por diferentes meios e formatos, como ópera; ballet; teatro; programa de rádio 

e filme, até ser transformado pela primeira vez em ficção seriada televisiva pela Hulu 

em 2017. O lançamento da série coincidiu com os primeiros meses do governo de 

Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e com o retorno do livro de 

Atwood para a lista dos best-sellers da Amazon, tendo em vista os debates acerca dos 

direitos de minorias, que são alvos dos discursos do presidente e seu governo 

(BORGES; CHAGAS, 2019). 

Borges e Chagas (2019) apontam como a história se relaciona com o cenário 

político contemporâneo em que, para além de ceticismo em relação ao futuro, o que está 

demarcado é um retrocesso em questões que já haviam sido superadas, como os golpes 

à democracia, o nacionalismo exacerbado, as manifestações fascistas, entre outros. Isso 

também fica evidente através de diversas manifestações nos meios digitais por todo o 

mundo na luta por direitos humanos, direitos sobre o próprio corpo e contra a cultura de 

violência sexual, que fizeram uso dos trajes marcantes (Figura 16) usados pelas Aias 

(escravas sexuais) da série. (HOWELL, 2019). 

Figura 16 – Traje das Aias na adaptação de The Handmaid’s Tale pela Hulu 



 

160 

 

 

Fonte: Refinery29246 

Diferentemente de Game of Thrones, que usou como inspiração um passado 

medieval tornado fantasia, The Handmaid’s Tale faz trabalha uma projeção nem um 

pouco otimista sobre um futuro que tenta remeter-se ao passado, o que fica explícito no 

slogan dos pôsteres de divulgação da primeira temporada: ―the future is a fucking 

nightmare
247

‖ (HERRERA, 2019). 

As análises em relação às masculinidades na série se tornam mais complicadas 

em relação às outras séries vencedoras do Emmy da década de 2010, pois, apesar de ser 

a segunda série vitoriosa com uma protagonista mulher, é a primeira a trabalhar 

especificamente questões de mulheres, sendo que essas representam a maioria dos 

personagens com importância para a trama e diretamente tocando em questões em torno 

dos movimentos feministas. The Handmaid’s Tale, dentro do escopo da premiação e da 

década, mostra-se um ponto fora da curva, embora haja questões a serem suscitadas. 

3.2.1 Sobre gêneros, qualidade e indústria televisiva 

The Handmaid’s Tale foi consagrada como a primeira série a vencer a 

categoria de ―Melhor Série Dramática‖ advinda de um serviço de serviço de streaming, 

a Hulu, controlada hoje majoritariamente pela The Walt Disney Company, com 

participação da Comcast (fato que não deve ser ignorado). Serviços de streaming 

começaram a concorrer na categoria Melhor Série Dramática em 2013, quando House of 

Cards (Netflix 2013-2018) foi indicada. Curiosamente, dez anos antes da vitória de The 

                                                
246  Disponível em: https://www.refinery29.com/en-us/2017/05/154283/the-handmaids-tale-costumes-

meanings-aunts [últmo acesso em 12/01/2020]. 
247 Em tradução livre, "O futuro é um maldito pesadelo". 

https://www.refinery29.com/en-us/2017/05/154283/the-handmaids-tale-costumes-meanings-aunts
https://www.refinery29.com/en-us/2017/05/154283/the-handmaids-tale-costumes-meanings-aunts
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Handmaid’s Tale, em 2007, de cinco séries que concorreram nessa categoria, quatro 

eram de canais abertos nos Estados Unidos; em 2017, quando venceu, apenas uma foi 

indicada, This is Us (NBC, 2016-Presente). 

Em contraste com suas maiores concorrências (Netflix e Amazon), a Hulu 

disponibiliza os episódios de suas séries semanalmente, o que para Hargraves (2018) 

chama atenção por ser um modelo tradicional de exibição, em contraste com o momento 

―post-network‖; por outro lado, reconhece que essa estratégia faz bastante sentido em 

relação à narrativa de The Handmaid’s Tale, que apresenta forte presença de cenas de 

estupro e diversas violências contra mulheres e acaba operando em um sentido oposto à 

ideia da ―feel-good” TV, logo, necessitando de uma assistibilidade mais lenta e 

pausada. 

Trabalhada a partir de elementos audiovisuais historicamente ligados à ideia de 

arte, a imagem e a composição das cenas são descritas como ―cinematográficas‖ 

(GIOVANINI, 2019; HOWELL, 2019), inclusive sendo apontado como um modo de 

cativar participação mais ativa por parte de quem assiste, principalmente em relação às 

representações de trauma: 

A qualidade mais notável da série, no entanto, é a manipulação de elementos 

formais em sua cinematografia, o que cria uma realidade instável. Quando o 

significado após o trauma é ambíguo e aberto a múltiplas interpretações, o 

programa incentiva a participação ativa do espectador na criação da narrativa 

e engaja sua resposta a experiências de trauma248 (GIOVANINI, 2019, p. 84). 

Após a vitória no Emmy de 2017, a série se tornou a principal representante do 

serviço da Hulu para atrair novos assinantes e investidores. No Brasil, a série também 

gerou interesse embora fosse transmitida pelo canal a cabo Paramount, até que o 

serviço de streaming da Rede Globo (Globoplay) adquiriu os direitos da exibição online 

no país, incluindo em seu catálogo em fevereiro de 2019
249

. 

Por se tratar de uma série desenvolvida especificamente para uma plataforma 

de Vídeo Sob Demanda, não há dados divulgados sobre os valores da produção de The 

Handmaid’s Tale. Porém, se usarmos dados disponíveis sobre os gastos de diferentes 

                                                
248 No original: ―The most notable quality of the show, however, is the manipulation of formal elements 

in its cinematography, which creates an unstable reality. When meaning after trauma is ambiguous and 

open to multiple interpretations, the show encourages the viewer‘s active participation in generating the 

narrative and engages their response to experiences of trauma‖. 
249  Ver: https://tecnoblog.net/276911/globoplay-serie-handmaids-tale/ e 

https://telepadi.folha.uol.com.br/globoplay-confirma-compra-de-handmaids-tale/ [último acesso em 

06/01/2020]. 

https://tecnoblog.net/276911/globoplay-serie-handmaids-tale/
https://telepadi.folha.uol.com.br/globoplay-confirma-compra-de-handmaids-tale/
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serviços de streaming em conteúdos originais
250

, a Hulu fez uso de US$ 2,5 bilhões para 

suas produções, ficando empatada em terceiro lugar com a HBO; em segundo lugar 

ficou a Amazon, com orçamento de US$ 4 bilhões e, em primeiro lugar, a Netflix com 

US$ 6 bilhões. Embora os números sejam estimados, os dados demonstram que, se 

compararmos os orçamentos em relação ao número de assinantes, a Hulu gastou mais 

do que a Netflix, tendo investido duzentos dólares por assinante, enquanto a segunda 

investiu sessenta dólares, contudo, é necessário levar em conta o fato de a Netflix estar 

presente internacionalmente, enquanto a Hulu funciona apenas nos EUA. 

Por outro lado, ainda em relação ao orçamento, The Handmaid’s Tale saiu 

vitoriosa sobre outras duas séries protagonizadas por mulheres que estão entre as mais 

caras da história da televisão, uma delas é Westworld (HBO, 2016-Presente), que teve 

seu custo avaliado em quase US$ 8 milhões
251

, em 2019; a outra é The Crown (Netflix, 

2016-Presente) que não só teve o mesmo custo avaliado em 2019 da anterior, mas em 

sua totalidade é considerada a segunda série mais cara da história em preço por 

episódio
252

, ficando atrás apenas de Game of Thrones (HBO, 2011-2019). Isso 

demonstra que, embora o orçamento seja um ponto de influência para a vitória no 

Emmy, não é algo determinante. 

Dados de audiência e números relativos à reprodução dos episódios na 

plataforma também não foram tornados públicos, dessa forma, uma exposição sobre a 

relação de audiência da série torna-se mais complicada, isso se dá principalmente pelo 

fato de ter sido transmitida pela internet em vez da mídia televisiva tradicional. Todavia, 

alguns dados podem suscitar reflexões sobre a recepção do público, por exemplo, a 

pesquisa realizada em julho de 2017 pela Morning Consult com 2201 pessoas 

estadunidenses
253

 (com dezoito anos ou mais) que perguntava "Quais dessas séries 

indicadas para a categoria de Melhor Série Dramática deveria ser a vencedora?
254

" 

posicionou The Handmaid’s Tale empatada em último lugar com The Crown com 

                                                
250 Disponível em: https://muchneeded.com/hulu-statistics/ [último acesso em 06/01/2020]. 
251 Ver: https://www.cashnetusa.com/blog/cost-produce-tv-show/ [último acesso em 06/01/2020]. 
252  Ver: https://www.statista.com/statistics/461829/most-expensive-tv-shows/ [último acesso em 

06/01/2020]. 
253  Disponível em: https://www.statista.com/statistics/707520/emmy-best-drama-public-opinion/ [último 

acesso em 06/01/2020]. 
254

 No original: ―Which of the following shows nominated for best drama series do you think should win 

the Emmy?‖. 

https://muchneeded.com/hulu-statistics/
https://www.cashnetusa.com/blog/cost-produce-tv-show/
https://www.statista.com/statistics/461829/most-expensive-tv-shows/
https://www.statista.com/statistics/707520/emmy-best-drama-public-opinion/
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apenas 4% dos votos
255

; em primeiro lugar ficou a única série exibida em canal aberto 

(NBC), This is Us. 

Em outra pesquisa, em setembro do mesmo ano, realizada pelo Statista 

Survey
256

 com 1045 pessoas estadunidenses em que era perguntado "Você assiste ou 

conhece a série The Handmaid‘s Tale?
257

", 14% das pessoas disseram que assistiam; 

44% afirmaram que não assistiam, mas conheciam; e 42% disseram não conhecer a 

série. Um ano após a vitória no Emmy, em dezembro de 2018, outra pesquisa realizada 

pela Morning Consult em parceria com The Hollywood Reporter
258

, intitulada "Taxa de 

adultos que já assistiram The Handmaid‘s Tale nos EUA até dezembro de 2018
259

", que 

entrevistou 2201 pessoas estadunidenses, demonstra que 17% já havia assistido à série 

mesmo que não em sua totalidade; 45% não havia assistido, mas conhecia; e 38% nunca 

havia ouvido falar sobre. 

Apesar de serem dados inconclusivos, eles possibilitam a percepção de que a 

série não se tornou um sucesso de público nos Estados Unidos, ainda mais na relação 

com outras obras advindas diretamente da televisão, mesmo quando de canais fechados 

pagos. Por outro lado, audiência não é uma referência para a premiação do Emmy, que 

tem preferência por outros fatores distintivos, como influência em campos mais 

legítimos, como o político, requisito que foi cumprido por The Handmaid’s Tale 

globalmente. 

No Brasil, por exemplo, Borges e Chagas (2019) apontam como a posse do 

presidente Jair Bolsonaro foi comparada com a instauração do regime ficcional de 

Gilead, a partir de suas pautas ultraconservadoras, representadas também pela ministra 

Damares Alves do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que tem 

como alvo ―(...) a limitação e extinção dos direitos sexuais e reprodutivos de mulheres e 

LGBTs‖ (BORGES; CHAGAS, 2019, p. 96). A ministra inclusive fez um discurso no 

qual afirmou: ―É uma nova era no Brasil: menino veste azul e menina veste rosa
260

‖, 

sendo comparado ao sistema de castas da série, que faz uso de cores como marca 

                                                
255  Vale ressaltar que 40% das pessoas responderam que "não sabiam/não tinham opinião sobre o 

assunto". 
256 Disponível em: https://www.statista.com/forecasts/752705/awareness-of-the-tv-series-the-handmaids-

tale-among-us-consumers [último acesso em 06/01/2020]. 
257 No original: ―Do you watch or know the series The Handmaid's Tale?‖. 
258 Disponível em: https://www.statista.com/statistics/741786/the-handmaids-tale-viewership-usa/ [último 

acesso em 06/01/2020]. 
259 No original: ―Share of adults who have ever watched The Handmaid's Tale in the United States as of 

December 2018‖. 
260

 Ver: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/03/em-video-damares-alves-diz-que-nova-era-

comecou-no-brasil-meninos-vestem-azul-e-meninas-vestem-rosa.ghtml [último acesso em 06/01/2020]. 

https://www.statista.com/forecasts/752705/awareness-of-the-tv-series-the-handmaids-tale-among-us-consumers
https://www.statista.com/forecasts/752705/awareness-of-the-tv-series-the-handmaids-tale-among-us-consumers
https://www.statista.com/statistics/741786/the-handmaids-tale-viewership-usa/
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/03/em-video-damares-alves-diz-que-nova-era-comecou-no-brasil-meninos-vestem-azul-e-meninas-vestem-rosa.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/01/03/em-video-damares-alves-diz-que-nova-era-comecou-no-brasil-meninos-vestem-azul-e-meninas-vestem-rosa.ghtml


 

164 

 

distintiva (BORGES; CHAGAS, 2019), mas também funcionando como alusão à 

estratificação social pautada pelos órgãos sexuais e pela noção de ―papéis sexuais‖. O 

que também tem força na sociedade de Gilead, pautada na noção de que a biologia 

explicaria o caráter mais racional, forte e decisivo dos homens, enquanto as mulheres 

seriam mais cuidadosas, fracas, submissas e irracionalmente emocionais (JONSSON, 

2018), que toma forma no corpo das mulheres, entendidas como o único sexo capaz de 

gerar filhos (BROOKS, 2019). 

Diversos outros países também fizeram uso do vestuário das Aias (Handmaids) 

em protestos e essas manifestações são importantes de serem citadas não só por seus 

posicionamentos políticos, mas na relação com as noções de ―TV de qualidade‖, que 

são construídas a partir da oposição entre ―entretenimento puro‖ e ―obras edificantes 

com críticas políticas‖. Para Howell (2019), The Handmaid’s Tale consegue ser a 

mistura entre os dois ao ter seu valor de entretenimento capitalizado por ativistas que o 

utilizam como forma de chamar a atenção da mídia para questões políticas e de direitos.  

Mais recentemente, mulheres vestidas de vermelho se posicionaram a favor 

de zonas de acesso seguro para clínicas de aborto em Nova Gales do Sul, na 
Austrália (Gerathy, Glanville e Haydar 2018). Nos Estados Unidos, 

protestaram contra a redução dos direitos reprodutivos e o financiamento 

insuficiente do planejamento familiar em Washington DC, também nas 

capitais do Texas, Colorado, Missouri, New Hampshire, Nova York, Ohio e 

Tennessee (Hauser 2017 O'Hara 2017). Além disso, em Dublin, contra a 

Oitava Emenda da Irlanda, que torna o aborto ilegal (Mulraney 2017), e em 

Varsóvia, na Polônia antes da cúpula do G20, em resposta às políticas de 

Trump sobre direitos reprodutivos e saúde feminina em todo o mundo 

(O´Neil 2017). Da mesma forma, quando o movimento Time's Up, lançado 

recentemente, foi reconhecido na cerimônia de entrega dos Globos de Ouro 

de 2018 por participantes vestidos de preto no primeiro encontro público de 
Hollywood desde que a #MeToo expôs – e expulsou – Harvey Weinstein e 

outros, Handmaids de uniforme vermelho emprestaram seus suporte do lado 

externo com um banner que dizia 'Silent No Longer' (Jao 2018). Como outros 

protestos políticos contemporâneos, os protestos da Handmaid são 

simultaneamente uma manifestação de direitos democráticos, mas também 

'eventos de imagem' com sabor de entretenimento que ―sequestram‖ o espaço 

global da mídia (De Luca 2005; Juris 2008)261 (HOWELL, 2019, p. 225, 

tradução nossa). 

                                                
261 No original: ―Most recently, redrobed women have stood in favour of safe access zones for abortion 

clinics in New South Wales in Australia (Gerathy, Glanville, and Haydar 2018). In America, they‘ve 
stood in protest against the curtailment of reproductive rights and de-funding of family planning in 

Washington DC, also in capital cities of Texas, Colorado, Missouri, New Hampshire, New York, Ohio, 

and Tennessee (Hauser 2017; O‘Hara 2017). Also, in Dublin, against Ireland‘s Eighth Amendment which 

makes abortion illegal (Mulraney 2017), and in Warsaw, Poland prior to the G20 summit, in response to 

Trump‘s policies on reproductive rights and female healthcare worldwide (O‘Neil 2017). Likewise, when 

the recently launched Time‘s Up movement was recognized at the 2018 Golden Globes award ceremony 

by black-dressed attendees in the first public gathering of Hollywood since #MeToo outed – and ousted – 

Harvey Weinstein and others, red-robed Hollywood Handmaids lent their support outside with a banner 

that read ‗Silent No Longer‘ (Jao 2018). Like other contemporary political protests, Handmaid protests 
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 Além desse ponto de conexão com os ideais da ―TV de qualidade‖, The 

Handmaid’s Tale também conta com o fato de ser uma adaptação literária, tendo sua 

origem ligada a um meio de comunicação mais legítimo nos discursos sobre arte, e que 

fica ainda mais exacerbado por ter adquirido o status de clássico (HOWELL, 2019). 

Isso se soma à noção de autoria, enfaticamente presente nos discursos sobre qualidade 

televisiva no século XXI, alimentado pela presença da autora dos livros na produção, já 

que, de acordo com Bacci (2017), ela não só acompanhou o desenvolvimento da série, 

mas se entusiasmou com a possibilidade de adaptação para o ―mundo do 

entretenimento‖ e, inclusive, fez uma pequena participação como atriz no piloto. 

Em relação às discussões de gênero, vale ressaltar o fato de que a adaptação do 

livro foi realizada no meio televisivo, principalmente tendo em vista a maneira como a 

qualidade televisiva é construída por discursos que tentam a aproximar do cinema, mas 

que diferente desse segundo, é menos desigual na presença de mulheres ocupando 

cargos executivos, criativos e técnicos (GREEN; HOWELL; SCHUBART, 2019). De 

maneira nenhuma isso quer dizer que é um problema que foi resolvido, mas o interesse 

em estimular cada vez mais um ambiente igualitário em números de profissionais e em 

representações deve ser percebido como um diferencial, ainda mais levando em 

consideração a associação da mídia televisiva com o universo feminino. Inclusive, os 

protestos do Time’s Up terem ocorrido durante o Globo de Ouro é um fato que merece 

atenção, pois embora seja uma premiação de televisão e cinema, é através da televisão 

que é exibido e assistido pelo público geral, em parceria com a internet, demonstrando a 

potência dessas mídias em levantar discussões. 

Ademais, The Handmaid’s Tale não é lançada apenas no contexto da eleição de 

Trump como presidente dos EUA, mas no contexto dos movimentos #MeToo e Time’s 

Up. Para Green; Howell e Schubart (2019) ao mesmo tempo em que mulheres reais 

estão se fazendo ser ouvidas, compartilhando suas histórias de relação com violências 

sexuais e assédio, esses temas também estão sendo abordados por narrativas televisivas 

em séries centradas nas experiências de mulheres ficcionais, como Big Little Lies 

(HBO, 2017-2019) e Jessica Jones (Netflix, 2015-2019). Para Howell (2019), a 

narrativa de The Handmaid’s Tale toca nessas questões de maneira proeminente, 

trazendo como ponto central a quebra do silêncio, que é diretamente relacionada a um 

dos objetivos desses movimentos. 

                                                                                                                                          
are simultaneously a voicing of democratic rights but also entertainment-flavoured ‗image events‘ that 

‗―hijack‖ the global media space‘ (De Luca 2005; Juris 2008)‖. 
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Quando observamos os sexos de profissionais
262

 envolvidos no 

desenvolvimento da série da Hulu, podemos observar um salto em comparação a outras 

séries vencedoras do Emmy, principalmente da primeira metade da década de 2010. Das 

treze pessoas creditadas enquanto roteiristas ao longo da série, dez são mulheres (uma 

delas é Margaret Atwood autora dos livros que aparece creditada em todos os episódios 

da primeira temporada por ser baseada em seu livro); dos outros três homens, Bruce 

Miller (showrunner) aparece creditado em todos os episódios por ser o ―criador‖. 

Observando os dez episódios da primeira temporada, todos possuem mulheres 

creditadas dentro da equipe de roteiristas em número de igualdade ou maioria em 

relação ao de homens (embora não necessariamente em cargos iguais) e, em cinco 

desses episódios, uma mulher foi a principal responsável pelo roteiro. 

De onze profissionais com crédito na área de direção entre as três temporadas 

já lançadas, oito são mulheres que atuaram na direção de vinte e três dos trinta e seis 

episódios da série; ao longo dos dez primeiros episódios da primeira temporada, que 

saiu vencedora do Emmy, oito creditaram mulheres como diretoras. Além disso, os três 

primeiros foram dirigidos por Reed Morano, responsável por dar o ―tom‖ estilístico da 

série (HOWELL, 2017). 

Em suas três temporadas lançadas até hoje, The Handmaid’s Tale foi indicada 

44 vezes, tendo vencido 14 dessas
263

. Ao contabilizarmos os Emmys nessas categorias, 

apenas mulheres foram indicadas à categoria ―Outstanding Directing for a Drama 

Series‖, quatro no total, sendo que Reed Morano saiu vencedora no ano de 2017. Na 

categoria ―Outstanding Writing for a Drama Series‖, o showrunner Bruce Miller venceu 

em 2017 e foi indicado mais duas vezes, nas duas cerimônias consecutivas; em 2019, 

em dupla com a roteirista Kira Snyder. 

Na relação de sexo entre pessoas que saíram com o troféu do Emmy em outras 

categorias, das outras doze categorias pelas quais The Handmaid’s Tale foi 

condecorada, nove foram para mulheres individualmente ou em equipe, foram elas: Em 

2017, ―Outstanding Supporting Actress in a Drama Series‖, Ann Dowd; "Outstanding 

Guest Actress in a Drama Series", Alexis Bledel; ―Outstanding Production Design for a 

Narrative Contemporary or Fantasy Program (One Hour or More)‖, Julie Berghoff, 

Evan Webber and Sophie Neudorfer venceram. Em 2018, "Outstanding Guest Actress 

                                                
262 Os dados de profissionais que trabalharam em The Handmaid’s Tale (Hulu, 2017-Presente) foram 

retirados do IMDB e estão disponíveis em: https://www.imdb.com/title/tt5834204/ [último acesso em 

06/01/2020]. 
263 Disponível em: https://www.emmys.com/shows/handmaids-tale [último acesso em 06/01/2020]. 

https://www.imdb.com/title/tt5834204/
https://www.emmys.com/shows/handmaids-tale
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in a Drama Series", Samira Wiley; "Outstanding Production Design for a Narrative 

Contemporary Program (One Hour or More)", Mark White, Elisabeth Williams, Martha 

Sparrow and Caroline Gee; "Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama 

Series", Wendy Hallam Martin. Em 2019, "Outstanding Guest Actress in a Drama 

Series", Cherry Jones; "Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary 

Program (One Hour or More)", Elisabeth Williams, Martha Sparrow and Robert 

Hepburn. 

Na categoria "Outstanding Lead Actress in a Drama Series", Elisabeth Moss 

saiu vencedora em 2017. Esse foi um acontecimento importante, pois existia uma noção 

de dívida do Emmy com a atriz por nunca a tê-la premiado por seu papel em Mad 

Men
264

, o que é representativo não só por ter vencido em um papel de uma série com 

protagonista mulher, mas em meio ao contexto de manifestações sobre o lugar da 

mulher na indústria televisiva. 

Apenas dois Emmys foram vencidos por homens individualmente (além do já 

citado de Bruce Miller) e um deles foi numa categoria de atuação (que faz separação por 

sexo), o outro foi na categoria "Outstanding Cinematography for a Single-Camera 

Series (One Hour)", vencido por Colin Watkinson em 2017. Por fim, na vitória como 

―Melhor série dramática‖, das treze pessoas que saíram com troféu, cinco eram 

mulheres
265

. Esse dado chama a atenção, pois mesmo em uma série que se mostrou 

distintivamente representativa (para os parâmetros do Emmy), ainda mais da metade de 

pessoas que receberam o troféu pela principal categoria da premiação eram homens. 

Chama atenção, também, a presença majoritariamente branca no recebimento do 

prêmio, como demonstra a imagem a seguir: 

Figura 17 – Vitória de The Handmaid’s Tale no Emmy de 2017 

                                                
264  Ver: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/19/cultura/1442675024_448812.html [último acesso em 

06/01/2020]. 
265

 As mulheres que receberam uma estatueta pela categoria ―Melhor série dramática foram: Ilene 

Chaiken; Sheila Hockin; Kira Snyder; Elisabeth Moss e Leila Gerstein. 

https://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/19/cultura/1442675024_448812.html
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Fonte: Popsugar266 

A forte presença de mulheres nos diversos cargos de desenvolvimento de The 

Handmaid’s Tale foi tida como parte responsável pela representação de personagens 

complexas, que têm suas histórias contadas por elas mesmas, em contraste com 

Homeland (Fox, 2011-2020), funcionando também no sentido de dar maior 

credibilidade à história (HERRERA, 2019). Por outro lado, Hargraves (2018) questiona 

que aos personagens homens não foi dada a mesma complexidade para se igualarem a 

personagens sintomáticos da ―TV de qualidade‖ contemporânea (como Walter White de 

Breaking Bad ou Tony Soprano de The Sopranos) e que os atores que interpretam esses 

personagens também foram esnobados pela crítica. Dado esse incômodo do autor, a 

sensação é de que The Handmaid’s Tale conseguiu cumprir um papel marcante no 

cenário televisivo estadunidense contemporâneo deixando os homens de lado. 

3.2.2 Sobre gêneros e representações 

A partir de um surto de infertilidade que passa a assolar a humanidade, uma 

organização religiosa consegue dar um golpe de Estado nos EUA e reorganizar a 

sociedade a partir de preceitos embasados por determinada interpretação da bíblia na 

qual os homens são detentores da totalidade do poder e dividem a sociedade, mas 

principalmente as mulheres, em castas. As poucas mulheres férteis são transformadas 

em Aias (handmaids), escravas sexuais que são estupradas em uma cerimônia mensal 

com o objetivo de gerar filhos para os casais que ocupam funções importantes no 

Estado, e cujas esposas são entendidas como inférteis. Embora muitas vezes os homens 

                                                
266

 Disponível em: https://www.popsugar.com/entertainment/Who-Keeps-Emmy-Statue-When-Show-

Wins-44041918 [último acesso em 06/01/2020]. 

https://www.popsugar.com/entertainment/Who-Keeps-Emmy-Statue-When-Show-Wins-44041918
https://www.popsugar.com/entertainment/Who-Keeps-Emmy-Statue-When-Show-Wins-44041918
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sejam inférteis, o discurso social é de que apenas as mulheres o são e devem ser 

culpadas pela não continuação da família e da espécie.  

Como colocam Borges e Chagas (2019, p. 91): ―Ao contrário de boa parte da 

produção de ficção científica, o futuro aqui é ameaçador não por sua futuridade, mas por 

sua ‗passadidade‘‖. A explicação adotada para a queda na fertilidade humana são os 

anos de poluição, radiação, agrotóxicos, degradação do meio ambiente, lixo tóxico e 

armas nucleares, ocasionados pela humanidade e sua ambição com o progresso e que 

teria sido um castigo divino, que também englobaria uma punição pelo 

desenvolvimento de métodos contraceptivos (JONSSON, 2018; BORGES; CHAGAS, 

2019). 

Para Howell (2019), que entende a narrativa como ―fantasia distópica‖, The 

Handmaid’s Tale trabalha a mediação de passado, presente e futuro, em que as pessoas 

que assistem são indagas a refletir sobre o seu presente a partir dos acontecimentos 

históricos que envolveram traumas e totalitarismo e das perspectivas do mundo social 

ao qual estamos nos encaminhando. Essa possibilidade narrativa de mediação do tempo 

histórico tem relação com as estratégias de Margaret Atwood durante a escrita do livro 

(HOWELL, 2019), na qual a própria autora afirmou ter tirado inspirações de 

acontecimentos históricos e culturais reais e rejeitado trabalhar situações que nunca 

aconteceram de fato (ATWOOD, 2017). Jonsson (2018) também aponta como as cenas 

nas quais temos contato com a vida da protagonista antes do golpe de Estado, em que 

vivia uma vida cotidiana, aproximam-nos de sua experiência pela identificação. 

Embora muitos dos discursos da nova sociedade de Gilead girem em torno de 

causas ambientais, essas não seriam as únicas responsáveis pela queda na fertilidade 

humana, mas também as quebras em relação aos ―bons costumes‖, o que fez com que 

estruturassem as famílias mais uma vez a partir da relação heterossexual entre homens e 

mulheres, no qual o homem ocupa o papel de chefe da família e trabalha, enquanto 

mulheres são tomadas enquanto donas de casa. Isso evidencia o projeto de Gilead como 

a retomada da posição social dos homens em relação ao passado (BORGES; CHAGAS, 

2019), o que parece caber às proposições de Lotz (2014) em relação às masculinidades 

nas séries estarem representando um momento de crise de identidade, na qual os 

homens já não conhecem mais seus espaços. Como coloca Jonsson (2018), a família é 

onde as hierarquias de gênero ou sexo são aprendidas e, em Gilead, famílias são 

desfeitas e novas famílias são formadas, nas quais dominação masculina e inequidades 

de gênero são construídas. 
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Além disso, apesar de as mulheres serem as principais vítimas desse novo 

sistema, Borges e Chagas (2019) apontam para o fato de que a maioria dos cidadãos está 

submetida à determinada elite formada por homens, ou melhor, como coloca Callaway 

(2008, p. 48, tradução nossa): ―Em Gileade, nem todos os homens são criados iguais: 

alguns homens são cidadãos de segunda classe e todas as mulheres são cidadãs de 

terceira classe
267

‖. 

Em Game of Thrones, Cersei explode o templo da Fé dos Sete não só com 

autoridades da religião presentes, mas com membros da corte (o que leva ao suicídio de 

seu filho, até o momento, rei), ato que é interpretado como a derrubada de duas 

instituições que historicamente oprimiram mulheres. Em The Handmaid’s Tale é 

elaborado um universo em que essas duas instituições se tornam uma única, detentora 

absoluta do poder, e dessa união surge a capacidade do controle quase total dos corpos 

de todas as pessoas. E essa fusão de instituições se relaciona diretamente com a 

presença majoritária de homens em posições de poder, como demonstrado, por 

exemplo, na vitória de The Handmaid’s Tale na categoria ―Melhor Série de Drama‖ na 

seção anterior.  

Mesmo na organização anterior a Gilead, é possível perceber que, por mais 

que as mulheres habitassem majoritariamente os locais de trabalho e as ruas, 

eram os homens que continuavam a organizar e a controlar o funcionamento 

desses lugares. É o que permite que a nova ordem seja instaurada de forma 

lenta e gradual, pois há mais continuidades do que rupturas (BORGES; 

CHAGAS, 2019, p. 94). 

O controle estatal por parte dos homens permite transformar as mulheres férteis 

em patrimônios nacionais, que são protegidos e regulados, enquanto a força discursiva 

da religião opera no sentido de elaborar sua ―função‖ como uma missão honrosa 

(CALLAWAY, 2008). Dentro desse modelo, as mulheres perdem força ao serem 

separadas em castas e as Aias perdem o direito a seus corpos e suas identidades, tendo 

inclusive seus nomes apagados e transformados na relação com o comandante a quem 

servem, no caso de June, por exemplo, é ―Offred‖, resultado do prefixo ―of‖ (de, em 

inglês) seguido do nome do comandante ao qual foi designada, ―Fred‖.  

Nessa relação, no entanto, os comandantes não estão livres para violar os 

corpos das Aias a seu bel prazer; a ―cerimônia‖ de estupro acontece uma vez por mês e 

não é algo elaborado para ser agradável nem para o homem, ela se inicia com a leitura 

da bíblia na frente de todos os membros da casa (incluindo quem lá trabalha). Então, 

                                                
267

 No original: ―In Gilead, all men are not created equal: some men are second-class citizens and all 

women are third-class citizens‖. 
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Comandante, Esposa e Aia seguem para um quarto, no qual há o ato de violação sexual 

em que a Aia está deitada no colo da Esposa, como uma extensão de seu corpo, e 

termina com a saída do homem e a manutenção da Aia em uma posição ―propícia à 

inseminação‖. 

Forçar as mulheres ao silêncio é mais uma das estratégias de Gilead para a 

manutenção do controle patriarcal, porém, na construção narrativa da série é utilizado o 

recurso do voice over (narração) da protagonista. Howell (2019) coloca que 

diferentemente das adaptações anteriores do livro, na série a voz de June é trazida de 

volta para o centro da narrativa. Isso, para Herrera (2019), permite que tenhamos acesso 

a suas ideias e opiniões que seriam perigosas de serem ditas em voz alta, mas, além 

disso, opera no sentido de subverter a perspectiva dos homens que geralmente é 

hegemônica entre as séries de televisão estadunidenses; inclusive tendo esse recurso 

apontado como uma maneira de explorar a perspectiva masculina nas ―male-centered 

series‖ (LOTZ, 2014). Principalmente a partir do universo restritivo no qual vive a 

protagonista, o uso de voice overs, flashbacks e planos em close-up permite que ela seja 

agente e narradora de sua própria história (HERRERA, 2019). 

Esmiuçando ainda mais a relação entre a personagem com suas narrações, 

Howell (2019) coloca que foi uma proposta do showrunner trabalhar a personagem e 

sua voz como personagens distintos, em que a personagem seria Offred, que busca 

conformidade e submissão, enquanto a voz representaria June, que empenha a rebeldia. 

A diferença ou tensão entre a voz de Offred e a de June, a voz externa de 

obediência por parte de quem quer sobreviver e a interna de rebelião é 

dramatizada quando o comandante hospeda uma delegação comercial do 

México em sua casa, com Esposas e Aias. Pressionada por Serena a "falar 

sabiamente", quando a embaixadora mexicana pergunta se Offred está feliz, 

ela responde obedientemente: "Encontrei felicidade" (S1:E6). Mas no dia 

seguinte, quando elas se reencontram sozinhas na cozinha de Waterford, June 
diz a verdade e (em um momento de acentuada ironia da era Trump) implora 

ajuda à embaixadora mexicana - e manifesta indignação quando recusada268 

(HOWELL, 2019, p. 223, tradução nossa). 

Além desse recurso, o uso de músicas populares também formula a perspectiva 

de June e funciona como uma extensão de sua subjetividade, que somado a seus 

pensamentos, é inclusive uma forma de resistência, fazendo com que as estratégias 

                                                
268 No original: ―The difference or tension between Offred‘s voice and June‘s, the outward voice of 

obedience on the part of one who wants to survive and the inward one of rebellion is dramatized when the 

Commander hosts a trade delegation from Mexico at his home, with Wives and the Handmaid in 

attendance. Adjured by her mistress Serena to ‗Speak wisely‘, when the Mexican ambassador asks if 

Offred is happy, she replies obediently, ‗I have found happiness‘ (S1:E6). But the next day, when they 

meet again alone in the Waterford‘s kitchen, June tells the truth and (in a moment of marked Trump-era 

irony) begs the Mexican ambassador for help – and voices outrage when refused‖. 



 

172 

 

narrativas devolvam a agência da personagem que é negada pela opressão patriarcal 

(HERRERA, 2019; HOWELL, 2019). 

Um questionamento acerca da série, que teve início quando ainda só existia o 

livro, é sobre se ela é uma narrativa feminista (ATWOOD, 2017). Para Callaway (2008) 

a narrativa é um esforço de pensamento critico acerca da segunda-onda do movimento 

feminista, as perdas de direito das mulheres em Gilead, por exemplo, envolvem não só a 

perda de liberdades mais básicas, mas diretamente conquistas almejadas pela segunda 

onda, como acesso a métodos contraceptivos; legalização do aborto; direito ao voto e a 

tornar suas palavras públicas. O principal ponto de crítica está depositado na falta de 

sororidade como objetivo e ferramenta de luta. 

The Handmaid‘s Tale mostra o renascimento conservador como decorrente 

em parte da falta de solidariedade feminina que caracteriza a Segunda Onda 
do Movimento de Libertação das Mulheres. A teórica feminista Bell Hooks 

argumentou que "embora o movimento feminista contemporâneo devesse ter 

proporcionado um campo de treinamento para as mulheres aprenderem sobre 

solidariedade política, a sororidade não era vista como uma conquista 

revolucionária que as mulheres trabalhariam e lutariam para obter" (4). Para 

Hooks e para Atwood, essa era uma das tendências mais destrutivas do 

feminismo da segunda onda. Sem solidariedade, sem irmandade, as mulheres 

não estão unidas. Se as mulheres estão desunidas, têm pouca esperança de 

fazer as mudanças revolucionárias duradouras que consideram necessárias 

para a melhoria social. Inconscientemente, então, eles se tornam agentes da 

ordem social opressiva da qual desejam escapar. Como as feministas se 
deixaram dividir por questões de identidade, por exemplo, todo o movimento 

parecia fraco e mais vulnerável a ataques269  (CALLAWAY, 2008, p. 67, 

tradução nossa). 

Essa reflexão traz à tona outro ponto fundamental na adaptação do livro 

realizada pela série, na obra original todas as pessoas não brancas são rejeitadas pela 

sociedade de Gilead, porém na adaptação exibida pela Hulu isso não acontece, em uma 

tentativa de desembraquecer (ou ao menos soar não tão branca), crítica constante nas 

representações na televisão (não só estadunidense) contemporânea. O showrunner Bruce 

Miller se posicionou sobre essa mudança questionando: ―Qual é a diferença entre fazer 

um programa de TV sobre racistas e fazer um programa de TV racista onde você não 

                                                
269 No original: ―The Handmaid's Tale paints the conservative revival as stemming partly from a lack of 

female solidarity characterizing the Second Wave of the Women's Liberation Movement. Feminist 
theorist bell hooks has argued that "although [the] contemporary feminist movement should have 

provided a training ground for women to learn about political solidarity, Sisterhood was not viewed as a 

revolutionary accomplishment women would work and struggle to obtain" (4). For hooks and for Atwood 

this was one of the most destructive tendencies of Second-Wave Feminism. Without solidarity, without 

sisterhood, women are not united. If women are disunited they have little hope of making the lasting 

revolutionary changes they see as necessary for social improvement. Unwittingly, then, they become 

agents of the oppressive social order they wish to escape. Because feminists allowed themselves to be 

divided over issues of identity, for example, the entire movement appeared weak and more vulnerable to 

attack‖. 
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contrata atores não brancos?
270

‖
271

. Opção de adaptação que foi interpretada por 

Spencer (2018) como uma tentativa de demonstrar que o feminismo pertence a mais do 

que só mulheres brancas e de dizer que não só mulheres brancas estão convidadas a 

assistir à série.  

Contudo, trazer personagens não brancas não exime a narrativa de operar a 

partir de uma perspectiva da branquitude – inclusive mantendo-se atrelada à figura da 

protagonista branca (ALSOP, 2019) –, sobre a qual Spencer (2018) se posiciona ao 

relatar seu incômodo sobre uma cena na qual uma das mulheres negras principais da 

primeira temporada está desolada e é revigorada pelo discurso de uma mulher branca, 

em uma representação que, para a autora, alimenta o complexo da salvadora branca
272

: 

―É tudo o que temos precisado durante todos esses anos - mulheres brancas para nos 

lembrar de nossas forças? (...). Solidariedade é ótimo, mas temos usado fontes de 

resiliência além das palavras de nossas irmãs brancas desde... sempre
273

‖ (SPENCER, 

2018, p. 3, tradução nossa). 

A efetividade do sistema patriarcal de Gilead depende diretamente de uma 

construção de oposição entre as mulheres, que é realizado através da separação delas 

por castas com funções determinadas e do desenvolvimento de uma cultura que faz com 

que as mulheres se portem leais aos homens em detrimento de outras mulheres 

(CALLAWAY, 2008; JONSSON, 2018). Estratégias que ganham força dentro do 

espaço doméstico do Estado, no qual as Aias são usadas pelos maridos das Esposas 

inférteis para a geração de filhos, alimentando sua segregação (JONSSON, 2018) a 

partir de bases emocionais.  

Isso fica mais evidente na contraposição de June com Serena, Esposa à qual foi 

designada que sonha em ter um filho, mas não pode, fazendo com que a presença da 

protagonista em sua casa torne-se um constante lembrete de sua ―incapacidade‖ 

biológica de cumprir sua função (e desejo) (CALLAWAY, 2008). Como Brooks (2019, 

                                                
270 No original: ―What‘s the difference between making a TV show about racists and making a racist TV 

show where you don‘t hire any actors of color?‖. Tradução nossa. 
271  Disponível em: https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2017/jul/31/the-handmaids-tales-race-

problem [último acesso em 07/01/2020]. 
272 No original, ―white savior complex‖. 
273 No original: ―Is that all we‘ve been needing all these years — white women to remind us of our 

strength? (Insert dramatic pause followed by side-eye.) Solidarity is great, but we‘ve been drawing on 

wells of resilience beyond our white sisters‘ words for…ever‖. 

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2017/jul/31/the-handmaids-tales-race-problem
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2017/jul/31/the-handmaids-tales-race-problem
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p. 44) coloca: ―O jogo de poder entre Offred e Serena Joy não passa de uma 

continuação de sua própria opressão patriarcal
274

‖. 

A oposição entre as personagens é enfatizada pelo Estado também através das 

cores pelas quais suas castas são representadas (como mostra a imagem abaixo
275

). 

Enquanto as Aias usam a cor vermelha, que representaria o estímulo para a vida em seu 

tom vibrante, servindo para exacerbar sua condição feminina (JONSSON, 2018), 

embora seus cabelos sejam cobertos pelo cabresto que são forçadas a usar, as Esposas 

usam as tonalidades do verde e azul, cores frias e mais severas relacionadas à 

masculinidade (JONSSON, 2018) e também à iconografia cristã
276

. 

Figura 18 – June e Serena Joy 

 

Fonte: Valkirias277 

A imagem acima também retrata a relação de poder que determinadas mulheres 

possuem sobre outras mulheres; apesar de as Esposas não possuírem os mesmo direitos 

do que os homens, elas ainda têm a possibilidade de controlar os destinos das Aias que 

habitam suas casas, o que demonstra a colocação de Brooks (2018) sobre a dominação 

dos homens sobre as mulheres através das próprias mulheres. Isso também coopera no 

sentido da crítica à ausência de sororidade revertido para a segunda-onda do movimento 

feminista que, como pontua Callaway (2008), serve também como crítica à noção de 

que as mulheres seriam inerentemente mais carinhosas e gentis do que os homens. 

A personagem de Serena é a que mais exerce essa função crítica na narrativa já 

que, embora exerça sua escassa possibilidade de poder sobre as Aias e Marthas 

                                                
274 No original: ―The power play between Offred and Serena Joy is nothing but a continuation of their 

own patriarchal oppression‖. 
275 Imagem retirada do segundo episódio da primeira temporada ―Birth Day‖. 
276  Ver: https://medium.com/trend-in/análise-de-handmaids-tale-e-seu-figurino-como-elemento-político-

3c4dfb5502a6 [último acesso em 07/01/2020]. 
277 Disponível em: http://valkirias.com.br/critica-the-handmaids-tale/ [último acesso em 10/01/2020]. 

https://medium.com/trend-in/análise-de-handmaids-tale-e-seu-figurino-como-elemento-político-3c4dfb5502a6
https://medium.com/trend-in/análise-de-handmaids-tale-e-seu-figurino-como-elemento-político-3c4dfb5502a6
http://valkirias.com.br/critica-the-handmaids-tale/
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(empregadas domésticas) que convivem em sua casa, ela também é vítima da supressão 

de direitos, por exemplo, não podendo deixar seu ambiente doméstico a não ser em raras 

situações e não podendo ler, além de ter sido imbuída da função de cuidar e nutrir o 

jardim por não poder ter filhos (JONSSON, 2018). Isso fica ainda mais complexo 

quando alguns flashbacks (t01e06) nos apresentam a origem da personagem, em que era 

uma autora de livro e ativista de ideais conservadores e que ativamente participou do 

desenvolvimento das normas e da implementação institucional de Gilead. 

Por ser a personagem protagonista, a jornada de June oferece mais elementos 

para pensar as relações de gênero, não só no âmbito da representação das mulheres em 

uma série vencedora do Emmy, mas no âmbito da masculinidade, refletida por suas 

relações com os personagens homens. Primeiramente, é importante ressaltar que June é 

transformada em Aia na sociedade de Gilead não só por ser uma mulher fértil, mas por 

ser uma mulher fértil considerada pecadora na era pré-Gilead; isso porque ela teve um 

caso extraconjugal com o homem com quem eventualmente se casou. O casamento 

entre os dois não é reconhecido pela nova sociedade, na qual o divórcio não é uma 

possibilidade, fazendo com que ela seja entendida não só como ―mãe solteira‖, mas 

também como responsável pela ruína do casamento de seu ex-marido. 

A primeira cena de sexo envolvendo a protagonista (não levando em 

consideração as ―cerimônias‖) acontece a pedido de Serena, que sabendo (ou 

acreditando) que seu marido é infértil e movida por seu desejo de ter um filho, ―pede‖ 

para que June participe de um ato sexual com Nick (motorista do comandante) a fim de 

engravidar. Como aponta Herrera (2019), ―sexo‖ é uma palavra que não representa 

exatamente o acontecimento, já que o consentimento de June não é claro em nenhum 

momento, e o ato em si é regulado pelo poder hegemônico em voga no universo da 

série, representado pela presença de Serena, que se mantém presente até que o ato 

sexual chegue ao fim. 

Porém, nesse mesmo episódio (t01e05), June volta aos aposentos de Nick e os 

dois fazem sexo mais uma vez, nessa ocasião, definitivamente de forma consensual, na 

qual ela inicia soltando seus cabelos longos e despindo o parceiro. Essa relação sexual é 

um ato de rebeldia que envolve agência da protagonista e, para Herrera (2019), é um 

posicionamento da narrativa da série em demonstrar que mulheres podem e de fato 

apreciam o sexo, servindo como contraposição de representações mais comuns na 

televisão de poder e autoridade masculina em atos sexuais, como muitas vezes é o caso 

em Game of Thrones, por exemplo. ―(...) O desejo sexual de Offred existe mesmo em 



 

176 

 

meio à supressão sexual e opressão social de Gileade. Embora Offred agora viva em um 

espaço destinado a tornar mulheres ferramentas e escravas da sociedade patriarcal, seu 

apetite sexual está presente
278

‖ (HERRERA, 2019, tradução nossa). 

Além dessa cena, a autora chama atenção para outro momento, na segunda 

temporada, em que o casal faz sexo mais uma vez e a perspectiva da câmera 

praticamente se iguala aos olhos de June, apresentando a imagem de Nick abaixo dela 

(HERRERA, 2019); isso merece realce já que a maioria das séries vencedoras do Emmy 

na década de 2010 apresenta majoritariamente uma perspectiva (literalmente, nesse 

caso) dos homens, como foi analisado no caso de Game of Thrones. 

No último episódio da primeira temporada, Serena, motivada por ciúmes, faz 

com que June realize um teste de gravidez e as duas descobrem que ela está grávida; em 

uma discussão com seu marido Comandante, ela revela a ele que o filho não é seu, 

dizendo que ele é fraco. Contudo, como Borges e Chagas (2019) apontam, isso não faz 

diferença para o patriarca, que tem maior interesse no status que um filho pode trazer a 

ele do que na paternidade biológica em si, o reforço de uma masculinidade patriarcal. 

Nesse contexto, o milagre do nascimento nada mais é do que a retomada de 

uma ordem quase esquecida: a do reinado do Grande-Pai (BADINTER, 

1985). O desejo de ser pai, para Waterford e os demais Comandantes, é 

fundamental na consolidação do sonho nostálgico de retomada de lugares de 
privilégios masculinos. O reinado da autoridade parental e marital, tal como 

na Antiguidade e na Idade Média, e a partir da qual os líderes se guiam, 

confere ao homem o direito absoluto de julgar e punir. A esse pai soberano, 

que condensa a autoridade política e divina, era permitido o exercício de 

todas as formas de punição e castigo para com os seus dominados (BORGES; 

CHAGAS, 2019, p. 95). 

E se, por um lado, a paternidade tem essa relação enfatizada pela série, a 

maternidade também é representada de maneira complexa, indo além de estereótipos 

mais comuns na história da televisão, na qual ser mãe é simultaneamente tratado como 

algo que limita suas ações, mas também proporciona motivação e propósito 

(HERRERA, 2019).  

Como exemplo, Herrera (2019) trabalha duas cenas do piloto (t01e01), a cena 

inicial, que apresenta June, seu marido e sua filha tentando escapar dos Estados Unidos 

tomado por Gilead, em que batem o carro e ela toma sua filha em seu colo e tenta 

escapar por uma floresta. Sobre essa cena, a autora enfatiza o fato de termos nosso 

primeiro contato com a protagonista a partir de sua identidade como mãe, disposta a 

                                                
278  No original: ―(...) Offred‘s sexual desire exists even amidst the sexual suppression and social 

oppression she experiences in Gilead. Although Offred now lives in a space intended to make women 

tools and slaves to the patriarchal society, her sexual appetite is present‖. 
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salvar sua filha a qualquer custo. A segunda cena apresenta June relatando à sua amiga 

(que encontra por coincidência em uma instituição de Gilead na qual são colocadas para 

dormir) como foi capturada e sua tentativa de salvar a filha em que diz que tentou correr 

com ela, mas ela era muito pesada. 

O peso de sua filha, literal e metaforicamente, a manteve longe da liberdade 

que a esperava na fronteira, a apenas três quilômetros de distância de onde as 

duas foram sequestradas na floresta. Assim, enquanto a representação de uma 

mãe disposta a fazer o necessário para proteger sua filha é uma representação 

comum na televisão, o relato de Offred sobre a experiência de perder a filha 

como uma "crítica das restrições" da maternidade no piloto é atípico (Dow 

1996, 189). Com a admissão de que Offred achava que sua filha era pesada 

demais, a série ressalta e negocia a verdade complicada do que significa ser 
mãe. Offred ama sua filha, mas também reconhece as consequências que a 

maternidade trouxe para sua vida279 (HERRERA, 2019, p. 188). 

Já inserida na sociedade de Gilead, a possibilidade de maternidade para June 

também funciona em um sentido ambíguo, sendo a razão pela qual é oprimida e 

transformada em escrava sexual, mas também sendo o que a mantém viva e impede que 

seja enviada para campos de concentração usados para as mulheres pecadoras que não 

podem gerar filhos (JONSSON, 2018). 

Além da relação com sua filha, a série também aborda a relação de June com 

sua mãe através de flashbacks, relação que merece ser evidenciada, principalmente 

tendo em vista as observações de Lotz (2014) de que a figura dos pais é usada 

comumente nas ―male-centered series‖ e atua como uma ruptura em relação às 

masculinidades dos personagens dessas séries na oposição à masculinidade representada 

por seus pais. 

Em The Handmaid’s Tale essa ruptura se inverte, a partir de flashbacks 

descobrimos que June não enxergava com bons olhos o envolvimento de sua mãe no 

movimento feminista (do qual era uma árdua ativista); do contraste entre as duas, é 

incentivada a crítica de que a conformidade com os modelos sociais vigentes funciona 

como atitude (ativa) em prol da opressão e que ignorar ou se afastar da luta por direitos 

é um comportamento ativo, não de passividade (BROOKS, 2019). A relação de June 

com sua mãe exemplifica de maneira evidente a relação de legado dentro das noções de 

                                                
279 No original: ―The weight of her daughter literally and metaphorically kept her from the freedom 

waiting at the border just two miles away from where the two were abducted in the woods. Thus, while 

the depiction of a mother willing to stop at nothing to protect her child is a common trope in television, 

Offred‘s account of the experience of losing her daughter as a ―critique of the constraints‖ of motherhood 

in the pilot is untypical (Dow 1996, 189). Through the admission that Offred felt that her daughter was 

too heavy to carry, the series underscores and negotiates the complicated truth of what it means to be a 

mother. Offred loves her child but also recognizes the consequences that motherhood has brought into her 

life‖. 
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gênero, que tem interlocução com a noção de ―pós segunda-onda‖ abordada por Lotz 

(2014). No caso dos homens, geralmente a relação com os pais é um problema a ser 

resolvido, porque seus pais eram homens que viviam e agiam de maneiras que hoje se 

tornaram praticamente inaceitáveis, mas em uma série com protagonista mulher, a 

relação com a mãe traz o legado como memória de luta por direitos, se há algo a ser 

revisado é a própria visão de June sobre seu engajamento político. 

3.2.3 Breves considerações finais sobre masculinidades em The Handmaid’s Tale 

The Handmaid’s Tale é um diferencial entre as séries vencedoras do Emmy na 

década de 2010, não só na apresentação de uma protagonista mulher, o que a 

posicionaria em igualdade com Homeland, mas por, diferente desta, abordar questões 

fundamentais da vivência de mulheres na sociedade, ou melhor, por apresentar um 

ponto de vista feminino melhor do que qualquer outra série analisada desse período. 

A série tem relação direta com movimentos de mulheres que ganharam força 

nos últimos anos da década de 2010, como o #MeToo e Time’s Up, e é distintiva na 

formação de sua equipe ao ser elaborada por diversas profissionais mulheres que 

também acabaram sendo premiadas pelo Emmy. O que resultou também em uma 

representação de mulheres que não depende da masculinização dessas personagens para 

serem consideradas como agentes fortes ou diferenciadas, tocando em pontos 

fundamentais da história dos movimentos de mulheres em prol de direitos. 

Por outro lado, a série permanece inserida em uma relação direta com o 

revisionismo ou ―crise de identidade‖ masculina (LOTZ, 2014) em um mundo em 

transformação, refletindo a formação de um novo Estado-Nação nos quais os homens 

tentam reaver seu lugar de hegemonia social, embora o faça a partir de uma perspectiva 

não tão comum que posiciona a experiência das mulheres no centro desse debate. 

O que chama atenção nesse aspecto é o porquê de The Handmaid’s Tale ter 

saído vencedora em meio ao lançamento e continuidade de diversas séries que começam 

a elaborar a vivência de mulheres em cena. Sendo a dita ―TV de qualidade‖ associada 

historicamente ao masculino, as proposições de Alsop (2019) parecem caber 

perfeitamente nas considerações finais sobre a série. A autora enxerga na construção 

narrativa uma continuidade do tratamento punitivo de personagens mulheres que vem 

sendo normalizado por diversas séries ―de prestígio‖.  

É um problema tipificado, eu diria, por The Handmaid's Tale (2017—), que 

apesar de seus ―momentos go-girl‖ e de suas frases de impacto 
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superficialmente empoderadoras (―Nolite te bastardes carborundorum, 

bitches‖), representa a regularidade com qual programação de ―qualidade‖ 

assume como padrão a lógica da exploração, retratando as mulheres como 

vítimas perpétuas do patriarcado e apenas hipotéticas vingadoras (Emily 

Nussbaum 2017)280 (ALSOP, 2019, p. 4, tradução nossa). 

A autora apresenta uma diversidade de outras séries que elaboram 

evidentemente a relação de sofrimento de mulheres perante o patriarcado, mas que 

permitem o triunfo dessas mulheres, relacionado diretamente a um movimento de 

solidariedade feminina, em que a violência contra a mulher, a exacerbação do estupro e 

de experiências de humilhação por gênero não precisam ser exploradas ao máximo, 

gerando um espetáculo de sofrimento (ALSOP, 2019), como parece ser o necessário 

para uma vitória no Emmy. 

Isso não significaria chamar The Handmaid’s Tale de uma série ―sexista‖, 

evidentemente, mas, nesse aspecto, parece que a série soube trabalhar elementos 

historicamente consonantes com masculinidades que renderam prestígio e, por isso, 

conseguiu sair vitoriosa. Essa hipótese pode servir como sugestão para entender o 

porquê de séries como Orange is the New Black (Netflix, 2013-2019) ou The Crown 

(Netflix, 2016-Presente), que concorreu no mesmo ano em que a série da Hulu saiu 

vitoriosa, nunca terem vencido ou, no caso da primeira, ter sido ignorada a partir de sua 

segunda temporada.  

Parece haver, no Emmy, espaço para séries que entram no escopo do que Alsop 

(2019) categorizou, porém, apenas em outras categorias, como comédia ou minissérie, 

nunca na principal categoria da noite. Entre as ―melhores séries dramáticas‖, a partir das 

análises, parecem ser priorizadas mulheres masculinas ou em gêneros audiovisuais 

ligados ao masculino ou que representem graficamente a dor e o sofrimento dessas 

mulheres acima de suas vitórias. 

 

 

 

 

 

 

                                                
280 No original: ―It‘s a problem typified, I‘d argue, by The Handmaid‘s Tale (2017—), which despite its 

―go-girl moments‖ and its superficially empowering sound-bytes (―Nolite te bastardes carborundorum, 

bitches‖), represents the regularity with which ―quality‖ programming defaults to exploitation logic, 

portraying women as patriarchy‘s perpetual victims, and only hypothetical avengers (Emily Nussbaum 

2017)‖. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Concluir uma pesquisa é sempre uma situação complicada, a sensação é de que 

sempre há mais a ser dito e muito mais que deveria ser dito de diferentes formas, as 

descobertas que aparecem pelo caminho são sempre indicativos de novos caminhos que 

podem ser percorridos e da forma como o mundo está em constante transformação. 

Eu senti, pela primeira vez, os impulsos para realizar essa pesquisa quando 

percebi o incômodo que sentia ao notar a predominância majoritária de personagens 

homens protagonizando as séries ditas de qualidade (e, muitas vezes, com 

masculinidades semelhantes), enquanto tantas outras séries com personagens mulheres 

eram desconsideradas e tratadas como inferiores dentro do vasto universo televisivo, 

tendo sua alcunha de qualidade retirada a partir de discursos que envolvem gênero como 

um ponto central (seja pelas frases ―parece novela‖ ou ―série de mulherzinha‖ ou 

―muito emocional‖, etc.). 

O incômodo foi ainda maior quando assisti à cerimônia do Emmy em 2017 e vi 

um homem segurar a estatueta de ―Melhor Série Dramática‖ por The Handmaid’s Tale, 

uma série protagonizada por uma mulher, escrita por outra mulher, desenvolvida por 

diversas outras mulheres e que relatava questões tão sensíveis de experiências que são 

tão comuns às mulheres, embora aplicadas em uma ―fantasia distópica‖. 

Sendo homem, para mim, as discussões nunca foram apenas centradas na 

representação ou representatividade dos sexos das pessoas que eram trabalhadas pelas 

séries ou que nelas trabalhavam, mas, sim, uma questão de gênero. E embora tenha 

enxergado uma mudança na segunda metade da década de 2010, me questionava até que 

ponto essas mudanças eram indicativas de uma maior valorização das feminilidades e 

não só da presença das mulheres, mesmo que essas coisas muitas vezes andem juntas. 

Ao fim da década, o número de séries protagonizadas por mulheres, que as 

apresentam enquanto heroínas ou anti-heroínas, que debatem o machismo e o sistema 

patriarcal ou não, que elaboram a vida de seres humanos através dessas personagens 

cresceram muito em comparação ao histórico da ―TV de qualidade‖. Ou melhor, a 

atenção que essas séries recebem começou a crescer e isso se deve muito ao 

posicionamento das mulheres dentro e fora da indústria televisiva em se unir, em 

trabalhar juntas e em valorizar aquilo que diz respeito a si. 

Por outro lado, se essas séries começam a permear o panteão imaginário do foi 

construído como ―TV de qualidade‖, as mudanças não acontecem na mesma velocidade 
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da expectativa. Apesar de em 2009, entre as sete séries indicadas para o prêmio mais 

consagrado do Emmy, apenas uma ser protagonizada por uma mulher (Damages, 2007-

2012), em 2019, de oito, foram apenas duas (Killing Eve, BBC America, 2018-Presente 

e Pose, FX, 2018-Presente). A entrada na década de 2020 também veio como uma 

decepção quando, no Globo de Ouro, em janeiro, das cinco séries indicadas para ―Best 

Television Series – Drama‖, quatro eram protagonizadas por mulheres, nas quais 

diferentes histórias eram contadas, e o prêmio foi para a única protagonizada por um 

homem. 

Nessa perspectiva, algo que encontrei como fundamental de ser desconstruído, 

ainda que muito difícil, é a legitimidade em que essas premiações operam, não só no 

cenário da indústria audiovisual, mas nas relações sociais. Não que as pessoas sejam 

vítimas das escolhas das premiações, mas o caráter artístico que determinadas obras 

recebem reverbera entre o público, 

Nessa dissertação, tentei abordar a maneira como historicamente as noções de 

qualidade televisiva foram reconfiguradas a fim de demonstrar suas relações com as 

identificações com âmbitos do masculino. Desde sua origem, a televisão é 

desqualificada como meio para possíveis qualidades artísticas por sua relação com a 

comunicação de massa; com o espaço doméstico e com a feminilidade. 

No Brasil, a chegada da televisão foi entendida como uma possibilidade de 

difundir a ―alta cultura‖ para as classes populares, através da distribuição de obras caras 

às elites (FREIRE FILHO, 2004; MUANIS, 2015; CASTELLANO; MEIMARIDIS; 

FERREIRINHO, 2019), em experimentações que combinavam capital econômico e 

capital cultural (BOURDIEU, 2007b); porém, se aproximando dos anos 1960, essa 

noção começa a declinar pela forte presença de programações com cunho popular, como 

soap operas e game shows, e a partir de críticas que viam nas edições e cortes feitos às 

obras clássicas da literatura e do teatro nas adaptações televisivas uma deterioração das 

obras originais (FREIRE FILHO, 2004; CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2018b). 

Mas esse não foi um caso específico do Brasil. O julgamento social sobre a 

televisão foi, historicamente, influenciado por dois pontos principais: a) sua relação com 

um modo de produção industrial, que foi mal visto a partir de teorias sobre a indústria 

cultural, sobre a cultura de massa e sobre passividade de telespectadores (MUANIS, 

2015) e b) a possibilidade de acesso aos conteúdos por parte de camadas sociais 

(representadas pelos mais pobres e pelas mulheres), através da associação da mídia 

televisiva com o universo doméstico e a audiência feminina, o que explicita as relações 
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entre masculinidade e elite (HUYSSEN, 1996; BOURDIEU, 2007b; CASTELLANO; 

MEIMARIDIS; FERREIRINHO, 2019). Desse modo, gêneros audiovisuais, formatos 

televisivos e matrizes culturais historicamente ligados às camadas populares e ao 

público feminino foram entendidos como formas culturais ―menores‖, ―menos 

importantes‖ e ―menos legítimas‖ (NEWMAN; LEVINE, 2012). 

Nos Estados Unidos, principalmente entre os anos 1970 e 1980, foi percebido 

pela indústria televisiva que havia possibilidade de maiores lucros ao optarem por uma 

audiência especializada em vez do alcance a um público massivo, o que acompanhou o 

desenvolvimento de diversos canais a cabo (narrowcasting) (NEWMAN, 2016). A 

audiência, nesse sentido, tornou-se mais uma possibilidade de venda para os 

anunciantes que, por sua vez, procuravam principalmente um público urbano, jovem, 

liberal e de alto poder aquisitivo; tornando possível também que esse público pudesse se 

perceber como distinto em relação à ―massa‖ (SEWELL, 2009; CASTELLANO; 

MEIMARIDIS, 2018a). 

Foram esses interesses econômicos que culminaram, nos anos 1980, na maior 

exploração de representações de mulheres e, com menor ênfase, de pessoas negras 

(principalmente homens) em séries principalmente produzidas ou distribuídas por canais 

a cabo. É nessa década também que as noções de qualidade televisiva começam a ser 

associadas não só às narrativas que geram identificações em um público liberal com 

maior poder aquisitivo, mas ao uso de técnicas e tecnologias audiovisuais que visavam à 

exploração da televisualidade e suas qualidades de imagem, som e criações gráficas 

(MUANIS, 2015). Dessa forma, o discurso de ―TV de qualidade‖ começa a ser um fator 

de distinção para a identidade de marca das emissoras, formado principalmente pela 

noção de que são produções que não parecem ser de televisão (SEWELL, 2009; 

MUANIS, 2015).  

Durante a década de 1990, a proliferação de canais a cabo catalisou ainda mais 

o interesse em públicos segmentados, ao mesmo tempo em que o discurso sobre a 

qualidade televisiva enfatizava prioritariamente séries de drama, que apresentavam 

maiores orçamentos, logo, mais inovações técnicas, identificadas por imagens de alta 

definição e pós-edições mais complexas (IMRE, 2014; MUANIS, 2015). Isso gerou a 

associação de qualidade e programação de canais pagos, nos quais as obras eram 

entendidas como ―mais artísticas‖ e menos reféns do interesse de anunciantes, embora 

fosse ainda um movimento em prol do lucro dentro das novas configurações da 

indústria televisiva estadunidense (LOTZ, 2014). 
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Da passagem para os anos 2000 em diante, três categorias tornaram-se 

recorrentes na consideração da qualidade nas obras televisivas: a noção de autoria, 

representada pela figura da pessoa criadora das séries (mais tarde, showrunner), da qual 

era esperada que concedesse o tom estilístico e narrativo às obras; o anti-herói como 

protagonista, que esteve presente enfaticamente no Emmy até a metade da década de 

2010, majoritariamente trabalhado através de personagens homens de séries advindas de 

canais a cabo; e a narrativa complexa, que carrega implicitamente nos discursos da 

crítica a ideia de afastamento com os modelos narrativos do melodrama, por apresentar 

ênfase no estímulo racional ao público em detrimento de operações emocionais (embora 

elas não sejam rejeitadas, apenas dissimuladas). 

Podemos observar que são estabelecidas relações entre prestígio e 

masculinidade através de determinados fatores utilizados para distinguir as produções 

televisivas entre si. Primeiramente, diversos atributos utilizados para definir uma série 

como ―boa‖ ou ―melhor‖ são reconfigurações da maneira com que outros meios 

artísticos foram julgados, principalmente a literatura e o cinema, nos quais a presença 

masculina é predominante. De maneira alguma isso quer dizer que as mulheres não 

fizeram parte da história dessas produções ou que muitas não chegaram a ser 

legitimadas, mas os próprios discursos sobre o que será considerado como ―mais 

artístico‖ nessas obras foram fundamentados em noções masculinistas, pautados pela 

maneira com que os homens puderam mais facilmente tornar sua palavra pública e criar 

discernimentos entre noções de ―melhor‖ e ―pior‖. 

Se tomarmos como referência para o discurso de ―TV de qualidade‖ a 

premiação do Emmy, existe um favoritismo a protagonistas homens que fica 

evidenciado pela distância entre séries vencedoras da categoria ―melhor série 

dramática‖ que apresentam mulheres como protagonista. Na década de 2010, apenas 

dois de dez prêmios foram para séries protagonizadas por mulheres, porém, antes da 

vitória de Homeland em 2012, Cagney and Lacey (CBS, 1982-1988) havia sido a última 

série premiada com mulheres protagonistas, em 1986.  

Além disso, vale ressaltar que ambas as séries trabalharam personagens 

envolvidas no gênero policial, historicamente associado ao universo masculino, 

deixando margem ao entendimento de que mesmo que protagonistas mulheres possam 

participar do universo elitista da suposta ―TV de qualidade‖, as narrativas devem 

abordar categorias que geram identificações a determinadas masculinidades. 
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A maneira como a academia é formada por uma maioria de homens indica uma 

possível explicação para essas predileções por personagens ou gêneros audiovisuais 

ligados ao masculino. Embora existam poucas informações disponíveis acerca de quem 

são os membros que formam a ATAS (Academia de Artes & Ciências Televisivas), 

responsável por selecionar os indicados e vencedores das cerimônias do Emmy, existem 

dados (SMITH; CHOUEITI; PIEPER, 2016) que informam sobre a presença desigual 

entre homens e mulheres em diversos dos setores da indústria audiovisual, o que só 

aumenta conforme mais valorizados são os cargos.  

Além desses, podemos usar como referência os levantamentos realizados 

acerca da academia que premia o Oscar em 2016
281

, na qual homens correspondem a 

76% dos membros e pessoas brancas correspondem a 91%. No Emmy, a desigualdade 

também fica explícita no recebimento dos troféus da maior categoria das cerimônias, 

―melhor série dramática‖, na qual a maioria dos profissionais premiados eram homens 

em todas as séries analisadas. 

Em relação a determinados elementos que parecem ser requisitos para a vitória 

de séries no Emmy de ―melhor série dramática‖, alguns foram aparentemente 

confirmados, enquanto necessitariam de mais referências e novas pesquisas a serem 

realizadas. Embora eu acreditasse que o dinheiro investido nas séries fosse um ponto 

determinante em suas vitórias, isso não se comprovou completamente, pois a maior 

parte das séries apresentava um orçamento próximo à média do que estava sendo feito à 

época de suas produções. A única exceção foi Game of Thrones, que definitivamente 

deve muito de seu prêmio ao preço pago pela HBO para trazer para a televisão ―batalhas 

nunca antes vistas na televisão‖, o que não seria um problema, caso essa ânsia de se 

igualar ao cinema não tivesse sido privilegiada em detrimento de personagens tão caros 

ao público, principalmente personagens mulheres.  

De qualquer forma, nenhuma das séries analisadas se demonstrou ―barata‖ e a 

questão do investimento monetário nas produções foi apontada como componente 

diferencial, sendo inclusive apontado no caso de Homeland como algo a ser respeitado 

pelos telespectadores, mesmo que não gostassem dos episódios. O discursos sobre a 

questão do dinheiro aplicado nas séries também serviu para elaborar a potência criativa 

relacionada à autoria e as possibilidades de trabalhar técnicas mais avançadas, além de 

locações não comuns à televisão estadunidense que fogem do ―centro‖ Los Angeles-

                                                
281

 Disponível em: http://graphics.latimes.com/oscars-2016-voters/#more-story (Último acesso em 

01/07/2019). 

http://graphics.latimes.com/oscars-2016-voters/#more-story
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Nova Iorque, como a filmagem de Breaking Bad em Albuquerque, Novo México, e as 

sequências filmadas no Oriente Médio, em Homeland. 

Ademais, o dinheiro não se mostra capaz de romper a hegemonia do 

protagonismo de homens, já que The Crown mesmo sendo a segunda série mais cara da 

história nunca conseguiu vencer o Emmy e Sense8 (Netflix, 2015-2018), a oitava série 

mais cara da história
282

, que apresentava um elenco diverso em relação a identidades 

raciais, nacionais e de sexualidade, nunca foi enxergada como um potencial para a ―TV 

de qualidade‖ e acabou cancelada por falta de prestígio, além do desinteresse do público 

estadunidense na narrativa. 

A questão técnica, por outro lado, foi um ponto de constante valorização em 

todas as séries a partir de diferentes aspectos, principalmente aqueles ligados à 

televisualidade,  descrita como ―cinematográfica‖, na qual foram explorados elementos 

cênicos, de iluminação, de colorização e de qualidade da imagem exibida, 

principalmente em Mad Men, Breaking Bad e The Handmaid’s Tale.  

Também foi louvada em Game of Thrones e The Handmaid’s Tale a maneira 

como as séries foram desenvolvidas a partir de obras da literatura. Enquanto Homeland 

e, principalmente Game of Thrones, tiveram seus efeitos especiais considerados 

diferenciais ao que é esperado da televisão ―comum‖.  

A relação dos canais que exibiram as séries vencedoras também chama 

atenção, já que todos eram canais pagos (um serviço de streaming, disponível apenas 

pela internet). Das cinco vencedoras da década de 2010, duas vieram de um canal a 

cabo basic, no qual existe interrupção para propaganda e as regulamentações do que 

pode ser exibido em cena são mais restritas; duas vieram de canais a cabo premium e 

uma veio de um serviço de streaming, tendo sido o primeiro a vencer o Emmy. 

Isso é importante de ser ressaltado pelo interesse histórico de canais a cabo no 

público masculino e na representação de homens como protagonistas de suas séries 

principais, enquanto a televisão aberta sempre se demonstrou e, hoje, demonstra ainda 

mais o interesse em trabalhar a imagem da mulher como central para a narrativa
283

. 

Sobre isso, vale pontuar que Mad Men e Breaking Bad são exibidos pela AMC, no qual 

o interesse pelo público masculino é evidente e Game of Thrones é exibido e produzido 

pela HBO, também com histórico de aproximações ao público masculino, 

                                                
282  Disponível em: https://www.statista.com/statistics/461829/most-expensive-tv-shows/ [último acesso 

em 07/01/2020]. 
283

 Ver: https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2014/10/how-to-get-away-with-murder-and-

the-rise-of-the-new-network-tv-heroine/381021/ [último acesso em 07/01/2020]. 

https://www.statista.com/statistics/461829/most-expensive-tv-shows/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2014/10/how-to-get-away-with-murder-and-the-rise-of-the-new-network-tv-heroine/381021/
https://www.theatlantic.com/entertainment/archive/2014/10/how-to-get-away-with-murder-and-the-rise-of-the-new-network-tv-heroine/381021/
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principalmente através de suas ―principais‖ séries, relacionadas diretamente à noção de 

―TV de qualidade‖. 

A audiência também se demonstrou um fator influente na escolha das melhores 

séries dramáticas pelo Emmy, porém, não no sentido de sucesso de público, mas pelo 

contrário. A maioria das séries analisadas demonstrou ter um público pequeno se 

comparado com os números totais na televisão e, dessa forma, afastaram-se da ideia de 

consumo massivo na direção de ter um público menor, mas cativo, e específico em 

relações demográficas, o que é próprio de canais pagos nos quais foram exibidas. 

Mais uma vez, a única exceção foi Game of Thrones, que foi a série com maior 

audiência entre todas as vencedoras da década, mas que também soube desenvolver um 

discurso sobre o público que o posiciona como distinto e inteligente, quando, na 

verdade, o sucesso da série se deve muito às operações melodramáticas e à narrativa que 

reelabora diversos elementos historicamente ligados ao consumo de massa, como os 

presentes em telenovelas. Em contrapartida, a influência das séries parece ser um 

diferencial que se retroalimenta com o prestígio oferecido pelo Emmy, com a exceção 

de Homeland
284

, todas as outras quatro séries se tornaram símbolos da cultura pop e 

foram diversas vezes enfatizadas como obras de ―qualidade‖ por diferentes críticos e 

veículos de comunicação. 

Na observação das equipes por trás do desenvolvimento das séries analisadas 

fica evidente a preeminência de homens, principalmente em cargos de showrunner, 

roteiro e direção. Todavia, a segunda metade da década demonstrou um aumento no 

número de mulheres encarregadas dessas funções (com exceção de showrunner) e que 

acabaram sendo premiadas por seus trabalhos em Game of Thrones e The Handmaid’s 

Tale. Essa segunda foi, inclusive, um ponto fora da curva por creditar mulheres em um 

alto número de cargos normalmente ocupados por homens e apresentar uma maioria de 

mulheres na direção dos episódios de sua primeira temporada.  

Isso pode ser um indício de transformações na indústria televisiva
285

 

estadunidense que teve como momento emblemático desse contexto as manifestações 

dos movimentos #MeToo e Time’s Up, no qual não só estão sendo clamados espaços 

                                                
284  Homeland não deixa de fazer parte dessa análise, contudo sua predominância nos discursos de 

qualidade parece ser menor, outras pesquisas poderiam ser realizadas sobre esse tema especificamente 

para elaborar melhor essas relações. 
285

 Ver também: https://www.latimes.com/entertainment-arts/tv/story/2019-12-12/nbcs-female-forward-

directing-program-aims-for-parity-behind-the-camera [último acesso em 07/01/2020]. 

https://www.latimes.com/entertainment-arts/tv/story/2019-12-12/nbcs-female-forward-directing-program-aims-for-parity-behind-the-camera
https://www.latimes.com/entertainment-arts/tv/story/2019-12-12/nbcs-female-forward-directing-program-aims-for-parity-behind-the-camera
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criativos mais diversos, mas mais responsáveis profissionalmente em relação ao assédio 

sexual enfrentado pelas profissionais mulheres. 

Em relação às representações nas narrativas das séries analisadas, fica evidente 

a percepção de Lotz (2014) de certo revisionismo da segunda-onda do movimento 

feminista, que ela encontra nas séries que apresentam homens como personagens 

principais e nas quais reconhece uma ―crise de identidade‖ masculina. 

Mad Men especificamente institui como protagonista um homem branco de 

meia idade em meio a uma sociedade em transformação nos anos 1960, diretamente 

relacionado à segunda-onda, e Breaking Bad relata a jornada de um homem infeliz com 

sua masculinidade, caracterizada principalmente pela falta de dinheiro para prover à sua 

família, que encontra uma maneira de se validar socialmente através da violência. 

Homeland, embora apresente uma protagonista mulher, desenvolve a personagem 

principalmente a partir de seu meio profissional, ligado ao gênero policial, no qual é 

uma agente da CIA operando na luta antiterrorista. Game of Thrones, que não tem 

protagonista definido, articula seus personagens incialmente a partir de uma noção de 

―idade média‖, em que homens e mulheres são separados por seus ―papéis sexuais‖. Por 

fim, The Handmaid’s Tale funciona como crítica à segunda-onda e possíveis retrocessos 

que não só representam as conquistas do movimento, mas que também o colocam como 

causa, e o sistema patriarcal (representação de determinada masculinidade) como o 

grande vilão. 

Um exemplo do diálogo indireto com a ―segunda-onda‖ pode ser observado 

nas histórias escolhidas para serem contadas, que não envolvem questões de gênero 

mais contemporâneas permeadas por pensamentos interseccionais, mas relações de 

gênero mais tradicionais. Nenhuma das séries, por exemplo, apresenta personagens 

LGBTs de maneira aprofundada (com exceção de The Handmaid’s Tale), embora eles 

algumas vezes existam e, acima de tudo, todas elas são majoritariamente brancas. 

Por mais que essas séries "denunciem‖ o machismo e as relações patriarcais, 

acabam vencendo prêmios pela proposta de exposição "da realidade", "do mundo como 

é". Assim, é mais fácil consagrar séries que colocam homens no centro da discussão, 

mesmo como machistas (ou a partir do sistema patriarcal), em vez de séries que 

imaginam possibilidades de mundos mais iguais, como Greys Anatomy (ABC, 2005-

Presente), que apresenta um elenco "diversificado" em diferentes posições de poder no 

hospital, obras que são sistematicamente descartadas da possibilidade de serem vistas 

como ―TV de Qualidade‖. 
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E mesmo que não seja a partir de representações em que as relações são dadas 

como resolvidas (como em Grey’s Anatomy), diversas outras séries elaboram o conflito 

de mulheres na relação com sistemas patriarcais a partir de diferentes perspectivas (sem 

que tenham que explorar visualmente a extrema violência de forma constante) e que se 

focam no triunfo das personagens em vez de apenas suas dores (ALSOP, 2019), e essas 

séries também não são reconhecidas, ou, quando são, nunca na categoria de Melhor 

Série Dramática. 

De qualquer forma, é possível notar uma diferença na representação de gênero 

entre as séries premiadas na primeira metade da década em comparação as que foram 

premiadas na segunda metade. Game of Throne e The Handmaid’s Tale apresentam um 

número de personagens mulheres com agência dentro da trama muito maior do que 

todas as três primeiras vencedoras. Mesmo Homeland, que é protagonizada por uma 

mulher, não desenvolve em sua primeira temporada nenhuma outra personagem com o 

mesmo interesse dado à protagonista e aos personagens homens. E, embora Mad Men 

trabalhe a vivência das mulheres em um contexto de transformação cultural e social, 

elas são coadjuvantes perante o domínio do protagonista sobre a história. 

Ainda no que concernem as representações, aparentemente há indícios de uma 

reconfiguração de masculinidades e feminilidades nas séries vencedoras do Emmy na 

década de 2010. Todas as personagens mulheres mais importantes dessas narrativas 

(mais uma vez com exceção de The Handmaid’s Tale) são mostradas devendo abdicar 

de sinais de suas feminilidades a fim de se desenvolverem na direção de seus objetivos. 

No caso de Game of Thrones, especificamente, a ―masculinização‖ das personagens as 

leva para sua ruína e uma das personagens mais importantes pra história, Daenerys, 

acaba assassinada após uma hiper-masculinização repentina. 

Isso também demonstra possíveis indicativos em representar mulheres mais 

masculinas que servirão de exemplo para uma masculinidade que já não tem mais 

espaço em nosso tempo, ao mesmo tempo em que Jesse (de Breaking Bad) e Jon Snow 

(de Game of Thrones) apresentam alguns traços historicamente associados à 

feminilidade, como empatia e compaixão, e acabam saindo ―triunfantes‖ em suas 

histórias.  

Essas observações nos pressionam a manter atenção para as maneiras pelas  

quais gêneros e sexos serão desenvolvidos nas séries que continuam a ser lançadas (e na 

sua relação com as reconfigurações das noções de ―TV de qualidade‖) em relação às 

proposições de Feasey (2008), em que pode ser que masculinidades e feminilidades 
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estejam sendo transformadas nas narrativas no sentido de uma maior valorização do 

feminino, porém almejando manter a hegemonia dos homens a partir dessas 

características. 

Por fim, faz-se necessário que sejam reconhecidas três principais questões que 

ficam evidentes ao fim da dissertação e que poderão ser desenvolvidas e elaboradas em 

trabalhos futuros:  

a) O fato de não terem sido exploradas as questões raciais que, assim como 

questões de gênero, são fundamentais e pelas quais o Emmy se mostra ainda mais 

desigual. Por exemplo, duas séries vencedoras da década apresentaram mulheres 

protagonistas, porém nenhuma apresentou pessoas negras protagonistas e, na maioria, 

poucos personagens negros foram trabalhados com relevância; 

b) O incômodo com a maneira como a língua portuguesa elabora o mundo a 

partir de hierarquias de gênero, por exemplo, mantendo os plurais geralmente no 

masculino; 

c) O problema em tentar trabalhar com questões historicamente associadas 

aos gêneros masculino e feminino, que podem parecer um exercício de fixar 

determinados estigmas. De maneira nenhuma foi meu objetivo fixar características 

como masculinas ou femininas, inclusive, tentei trabalhar com a noção de gênero e sexo 

como categorias distintas. Minha intenção em abordar categorias historicamente 

associadas aos gêneros foi expor a maneira como a feminilidade (nem sempre associada 

ao corpo da mulher) acaba sendo desqualificada em relação àquelas associadas ao 

masculino. 

Vale relatar que uma categoria que eu objetivava analisar foi cortada da 

pesquisa por demandar mais tempo, mais referências e mais pesquisa, na qual eu 

buscaria encontrar dentro dos discursos da crítica sobre essas séries os fatores indicados 

como ―distintivos‖ que se relacionariam com gênero.  

Como afirmei no início, muito além de pensar a relação entre homem e mulher 

nas séries premiadas pelo Emmy, muitos fatores indicam para uma consagração de 

elementos relacionados historicamente ao masculino e depreciação de elementos 

historicamente associados ao feminino. Esses elementos não se encontrariam nos corpos 

dos atores ou nas representações de personagens apenas, mas, principalmente, na 

maneira pelas quais as histórias são contadas e pelas estratégias narrativas utilizadas nas 

produções. 
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Acredito que principalmente esse ponto possa ser trabalhado em pesquisas 

futuras e que é central para as discussões acerca de gênero na direção da maior 

valorização do feminino. Como o que parece já estar tomando forma em diversas séries 

na passagem para a década de 2020 que reconfiguram relações de gênero em suas 

representações e que vêm sendo indicadas a prêmios, como This is Us (NBC, 2016-

Presente); Killing Eve (BBC America, 2018-Presente); Pose (FX, 2018-Presente) e The 

Morning Show (Apple TV+, 2019-Presente), séries às quais devem ser dedicadas futuras 

observações e análises. Na cultura em que vivemos, as legitimações são pautadas 

principalmente por noções masculinas, então, uma perspectiva sobre o feminino 

(enquanto gênero) e suas interlocuções com as formas de legitimação de diferentes 

obras artísticas, como as de televisão, pode servir para uma reconfiguração mais 

sensível do mundo. 
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