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“Olha, provavelmente a maioria de nós concordaria que estes são tempos sombrios e 

estúpidos, mas precisamos de uma ficção que não faça nada além de dramatizar como tudo é 

escuro e estúpido? Em tempos sombrios, a definição de boa arte parece ser a que ressuscita 

aqueles elementos de ser humano e mágico que ainda vivem e brilham apesar da escuridão 

dos tempos. A ficção realmente boa poderia ter uma visão de mundo tão sombria quanto 

desejasse, mas encontraria uma maneira de descrever este mundo e iluminar as possibilidades 

de estar vivo e ser humano nele”. 

(David Foster Wallace, 1993) 



 

Meimaridis, M. “One Chicago”: instituições ficcionais e Comfort Series na televisão 

estadunidense [tese de doutorado]. Niterói: Instituto de Artes e Comunicação Social, Universidade 

Federal Fluminense; 2021. 

 

RESUMO 

 

Esta tese explora um conjunto de séries televisivas estadunidenses caracterizadas como Comfort 

Series. Embora apresentem grande sucesso de público e constituam a base da programação 

televisiva, essas produções têm sido sistematicamente ignoradas pela pesquisa. 

Tradicionalmente, o sucesso dessas produções é explicado por uma (suposta) falta de qualidade 

estética e narrativa, mas aqui propomos que esse sucesso está relacionado as suas qualidades 

sociológicas. As Comfort Series são produções que apresentam uma narrativa padronizada e 

proporcionam ao telespectador certa sensação de ordem e segurança que se traduz em conforto. 

Para tanto, elas reiteram mitos em suas narrativas e reforçam determinados valores consensuais 

da sociedade estadunidense. Em contrapartida, suas metanarrativas são estruturadas em torno de 

instituições ficcionais funcionais. Partindo da discussão sobre construção social da realidade, 

defendemos que as instituições ficcionais contribuem para legitimar instituições do mundo real. 

Nesse processo, essas entidades ficcionais influenciam as expectativas dos indivíduos em relação 

às instituições reais. Dado o papel estruturante da ficção na realidade, propomos uma “sociologia 

das instituições ficcionais”. Examinamos 32 episódios dos dramas da franquia Chicago da NBC, 

composta por: Chicago Fire, Chicago P.D., Chicago Med e Chicago Justice. Problematizamos a 

ficcionalização de quatro instituições diferentes (corpo de bombeiros, polícia, hospital e 

promotoria) e analisamos a cidade televisual de Chicago. Defendemos que essas séries 

aproximam os espectadores das instituições do mundo real, revelando suas rotinas internas, 

organização e hierarquias. Essas produções, assim, atuam no processo de construção social das 

instituições, por meio da padronização da experiência dos seus profissionais, rituais e 

procedimentos que a compõem. A presente discussão destaca a relevância sociológica das 

instituições sociais ficcionais e também abre caminhos analíticos para o campo dos estudos da 

televisão e suas intersecções com a sociologia da mídia. 

 

Palavras-chave: Televisão; Ficção seriada; Comfort Series; Instituições sociais ficcionais; Mitos; 

Cidade televisual; Franquia Chicago. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meimaridis, M. “One Chicago”: fictional institutions and Comfort Series in American 

television [dissertation]. Niterói: Instituto de Artes e Comunicação Social, Universidade 

Federal Fluminense; 2021. 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation explores a group of U.S. television series characterized as Comfort Series. 

Although they are highly popular and form the basis of television programming, these 

productions have been systematically ignored by research. Traditionally, the success of these 

productions is explained by a (supposed) lack of aesthetic and narrative quality. Alternatively, 

we propose that this success relates to their sociological qualities. Comfort Series are 

productions that present a standardized narrative and provide the viewer with a sense of order 

and security, which translates into comfort. To this end, they reiterate myths in their narratives 

and reinforce certain consensual values of society in the United States. In contrast, their meta-

narratives are structured around functional fictional institutions. Leading from the social 

construction of reality framework, we defend that fictional institutions contribute to legitimize 

real-world institutions. In the process, these fictional entities influence individuals’ 

expectations towards real institutions. Given fiction's structuring role of reality, we propose a 

“sociology of fictional institutions”. In the thesis, we examined 32 episodes of NBC's Chicago 

franchise dramas, consisting of: Chicago Fire, Chicago P.D., Chicago Med, and Chicago 

Justice. We investigated the fictionalization of four different institutions (fire department, 

police, hospital, and State Attorney's office) and analyzed the televisual city of Chicago. We 

argue that these institutional series bring viewers closer to real-world institutions, revealing 

their internal routines, organization, and hierarchies. These productions, therefore, act in the 

social construction of institutions, through the standardization of their member’s experience, 

rituals, and procedures they execute.  This discussion highlights the sociological ramifications 

of fictional social institutions and also opens up valuable analytical paths for the field of 

television studies and its intersections with media sociology. 

 

Keywords: Television; Serial fiction; Comfort Series; Fictional social institutions; Myths; 

Televisual city; Chicago franchise. 
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PREFÁCIO 

 

Eu sempre gostei de televisão. Dentre os mais variados produtos televisivos, as séries, 

desde cedo, tiveram minha predileção. Investigar essa atração, que marcou minha infância e 

adolescência, é a principal motivação para a realização desta tese. Ao longo da minha trajetória 

acadêmica na graduação em Estudos de Mídia e na pós-graduação em Comunicação pela 

Universidade Federal Fluminense, surgiram diversos questionamentos sobre o que faz uma 

série ser bem-sucedida e porquê determinadas produções conseguem ser tão duradouras na 

grade televisiva. Imersa nos debates do Série Clube, grupo de estudos de ficção seriada do 

curso de Estudos de Mídia, junto às discussões do grupo de pesquisa TeleVisões, me fizeram 

refletir sobre as séries em particular e, de modo mais geral, sobre as próprias funções da 

televisão no cotidiano.  

Aqui, entendo que a ficção seriada televisiva não apenas serve para entreter seus 

espectadores, mas pode cumprir e, de fato, cumpre outros papéis: é companhia quando se está 

só, é fonte de informação e conhecimento especializado, revela mundos antes distantes, entre 

tantos outros. Embora eu reconheça o valor de cada uma dessas funções, identifiquei que as 

séries também são capazes de nos oferecer segurança e de fomentar certo sentimento de 

conforto. Acredito que a popularidade destas produções nas últimas duas décadas é sintomática 

de um contexto maior marcado pela ansiedade, seja no campo político, com as polarizações e 

o surgimento de uma onda de extremismos ao redor do mundo, ou até de inseguranças nas mais 

variadas esferas da vida cotidiana, como o aumento da violência, crises ambientais, ameaças 

de saúde pública, dentre outras.  

Observa-se que não se trata de um caso isolado do uso de séries como mecanismos de 

conforto e reforço. Após a derrota da candidata democrata Hillary Clinton para o candidato 

Donald Trump nas eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos, a jornalista Julia 

Alexander relatou, no artigo intitulado “Netflix and comfort TV could be the reprieve you need 

today — and that’s OK1”, sobre a depressão e a frustração que abateram muitos estadunidenses. 

Alexander afirma que o sentimento de muitos no Twitter era de desespero e ansiedade, os 

usuários queriam esquecer a eleição e fugir da realidade pela maior quantidade de tempo 

possível. Para isso, se utilizaram de episódios de Friends e How I Met Your Mother como um 

escape.  

 
1https://www.polygon.com/2016/11/9/13577248/netflix-friends-parks-and-recreation-election 
Acessado em 02 de janeiro de 2021. 

https://www.polygon.com/2016/11/9/13577248/netflix-friends-parks-and-recreation-election


Assim, ao longo da tese ambiciono chamar atenção para um determinado tipo de ficção 

seriada televisiva, considerada por muitos como de baixo valor estético, mas que possui 

“qualidade sociológica”. Me concentrarei, então, em tentar compreender as produções, que 

aqui estou categorizando como Comfort Series. Por conforto, me refiro às produções que 

possuem o potencial não só de confortar ou apaziguar as emoções dos espectadores, mas 

também de reforçar a segurança e a confiança nas instituições sociais frente ao caos, ansiedades 

e adversidades do mundo contemporâneo. Em meu esforço analítico, busco me afastar de 

construções subjetivas e/ou pessoais de conforto, de modo a garantir uma maior aplicabilidade 

da discussão para o campo dos estudos de televisão. Acredito que a presente discussão poderá, 

no futuro, ser aplicada a outros produtos ficcionais televisivos oriundos de indústrias culturais 

ao redor do mundo, no caso brasileiro em particular, poderemos trabalhar essa função nas 

telenovelas brasileiras. As possibilidades apresentadas aqui abrem um leque de opções e 

perspectivas que, acredito, serão de grande valia para darmos mais um passo avançando os 

estudos acadêmicos sobre televisão, tanto sobre o Brasil quanto a partir do Brasil.  
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INTRODUÇÃO  

 

“As séries da franquia Chicago são projetadas para funcionarem basicamente para 

sempre serem confortáveis [...] eu prefiro muito mais enxergá-las como ‘Comfort 

Television’. Ela não te decepciona. E você pode continuamente consumi-la”2  

(Dick Wolf, tradução nossa). 

 

Nas últimas décadas, as séries3 estadunidenses têm conquistado prestígio dentro e fora 

da Academia. Produções consideradas vanguardistas atraíram os olhares de pesquisadores, se 

tornando objetos de análise sistemática pelas mais variadas abordagens, como a sofisticação da 

linguagem televisiva em Breaking Bad4 (MITTELL, 2013) ou o viés da representação e 

políticas identitárias em Sex and the City (AKASS; MCCABE, 2004). Essas produções, 

juntamente de outras similares, têm recebido grande parte da atenção da literatura por se 

afastarem do que é “tradicionalmente” considerado Televisão. Contudo, a maioria das séries 

televisivas estadunidenses ainda escapam a lógica do extraordinário, perpetuando as 

convenções associadas a uma lógica televisiva mais “ordinária”, como é chamada. Apesar da 

popularidade dessas narrativas e do seu poder de continuarem no ar por muitos anos, elas ainda 

são pouco prestigiadas como objetos de análise. 

Embora o meio televisivo tenha atingido certo estatuto de legitimidade (MAIO, 2011, 

p. 17), a televisão que é recorrentemente analisada e exaltada é a do “extraordinário”, a TV que 

rompe com as tradições e convenções estabelecidas ao longo da consolidação do meio nos 

Estados Unidos5 (JARAMILLO, 2013; MILLS, 2013). Dessa maneira, produções ditas mais 

“massivas” e “tradicionais”, baseadas em fórmulas de sucesso (GITLIN, 2005 [1983]; 

MAGDER, 2004), que são justamente as produções televisivas mais consumidas na televisão 

estadunidense, seguem à margem das pesquisas acadêmicas. Dentre as 20 séries mais assistidas 

 
2Dick Wolf, criador e showrunner (produtor executivo) das séries de Chicago, em entrevista ao Chicago Tribune. 

http://www.chicagotribune.com/entertainment/tv/ct-chicago-tv-dramas-20160519-column.html Acessado em 05 

de maio de 2019. 
3 Apesar de existirem diferenças entre os modelos narrativos da “série” e do “seriado”, a expressão “série” se 

popularizou como sendo referente à ambas as formas de narrativa seriada televisiva e, por este motivo, iremos 

utilizá-la ao longo desse trabalho como um sinônimo para “seriado”, a não ser quando for necessária a distinção 

entre os modelos. Para mais informações, ver: Ndalianis (2005) e Porter, et al., (2002). 
4 Devido à numerosa quantidade de séries citadas ao longo deste trabalho optou-se por incluir os dados relativos 

à emissora e aos anos de exibição somente uma vez ao final do trabalho no Índice de séries citadas. 
5 O processo de legitimação das produções televisivas nos Estados Unidos ocorreu de forma diferente do Brasil. 

Observa-se que no contexto brasileiro a telenovela adquiriu certa legitimação por sua qualidade estética e 

importância sociocultural a partir da década de 1970. O principal marco do período foi a obra Beto Rockfeller 

(Tupi, 1968-1969), que é reconhecida por introduzir a chamada “virada estilística” das telenovelas que se 

afastaram das obras melodramáticas e generalistas dos profissionais latino-americanos e começaram a representar 

de forma mais “realista” o contexto nacional (HAMBURGUER, 2005). Ademais, identificamos a existência de 

uma ampla literatura sobre televisão brasileira, porém ela dialoga pouco com a literatura internacional e, ao mesmo 

tempo, a maior parte dessa literatura se foca quase exclusivamente na Rede Globo e suas produções. 

http://www.chicagotribune.com/entertainment/tv/ct-chicago-tv-dramas-20160519-column.html
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na fall season6 de 2017-2018, um total de 18 produções aderem as convenções e fórmulas 

previamente consolidadas, como a sitcom7 (multicam) (2) e as séries institucionais8 (16). 

Quando se expande o olhar para as produções mais consumidas entre 2007 e 2018, vemos que 

a lista permanece majoritariamente repleta de ambos os modelos citados acima, apenas com 

um ou outro drama que rompe com as convenções consolidadas e se adequam a outros gêneros, 

como o horror em The Walking Dead e a ficção científica em Lost, como pode-se observar no 

Apêndice A.  

Com isso em mente, esta tese se propõe a examinar as séries que se configuram como 

a base da experiência televisiva estadunidense, sendo consumidas rotineiramente pelos 

espectadores, tanto em sua primeira exibição (firstrun) quanto em sua reexibição (rerun). 

Seguindo a sugestão de Wolf na epígrafe acima, sugere-se chamar essas produções de Comfort 

Series ou ficção seriada de conforto, em português. A palavra “comfort” é utilizada 

similarmente como na expressão “Comfort Food”, usada para se referir a algum alimento ou 

prato que possui um valor nostálgico, muitas vezes receitas simples e saborosas que nos 

remetem a boas experiências ou lembranças do passado e que têm a capacidade de melhorar o 

estado de espírito9 (LOCHER, 2002; WANSINK; SANGERMAN, 2000). A expressão de 

língua inglesa surgiu pela primeira vez em 1977, se referindo a um alimento que não só saciava 

a fome, mas também as necessidades emocionais (TROISI; GABRIEL, 2011, p. 747). A 

expansão no uso se dá em 1997, quando a expressão apareceu nos dicionários Oxford10 e 

Merriam-Webster11. No caso brasileiro, um exemplo recorrente de “Comfort Food” seria um 

prato de arroz e feijão ou bife com batata frita. Porém, apesar da expressão Comfort Series 

 
6 A Fall Season se refere aos meses de setembro a dezembro e é caracterizada pelas maiores estreias da televisão 

aberta nos Estados Unidos, além de marcar também o retorno das novas temporadas de séries bem-sucedidas. 

Historicamente, o período se estabeleceu devido às demandas dos executivos da indústria automobilística, que 

lançavam carros novos nos últimos três meses do ano e queriam que os comerciais desses automóveis viessem 

juntos de programas novos e atraentes. 
7 Abreviação do termo situation comedy, subgênero da comédia. 
8 Narrativas centradas no funcionamento diário de instituições sociais. As séries policiais, jurídicas e médicas são 

seus principais modelos. Para mais informações, ver: O'Donnell (2012) e Schatz (1997). 
9 Apesar de questionamentos advindos de vários campos do saber sobre o real impacto psicológico do consumo 

de uma “Comfort Food” na mudança do estado de espírito de um sujeito (WAGNER, et al., 2014), aqui nós temos 

em mente que existe uma crença cultural e socialmente construída de que as “Comfort Foods” são capazes de 

melhorar o humor de indivíduos diante de situações de estresse e ansiedade (LOCHER, et al., 2005). 
10 “Comfort Food” é definido no dicionário Oxford como “alimentos que proporcionam consolo ou sensação de 

bem-estar, geralmente com alto teor de açúcar ou carboidratos e associados à infância ou comida caseira” 

(tradução nossa). Disponível em: https://en.oxforddictionaries.com/definition/comfort_food. Acessado em 01 de 

novembro de 2018. 
11 “Comfort Food” é definido no dicionário Merrium-Webster como: “comida preparada em estilo tradicional 

com um apelo geralmente nostálgico ou sentimental” (tradução nossa). Disponível em: https://www.merriam-

webster.com/dictionary/comfort%20food. Acessado em 01 de novembro de 2018. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/comfort_food
https://www.merriam-webster.com/dictionary/comfort%20food
https://www.merriam-webster.com/dictionary/comfort%20food
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fazer parte do vocabulário dos críticos12, ela ainda não tem sido explorada como conceito 

analítico pela literatura acadêmica. Um dos poucos exemplos que encontramos é a recente tese 

do pesquisador Kerr Castle (2019), que se utiliza do termo Comfort Television para se referir 

ao uso de diversos programas televisivos como uma estratégia de autocuidado (self-care). 

Todavia, a proposta do autor é mais generalista (focando em uma diversidade de produtos 

televisivos) e psicologizante do que a que propomos aqui. 

Mas o que são as Comfort Series? De grosso modo, são produções capazes de se 

configurarem como um “porto seguro” para seus telespectadores, fornecendo a sensação de 

conforto13 e segurança. Ao longo dessa tese explora-se o conceito, apontando suas 

potencialidades e limitações para se abordar as séries televisivas. Dentre as muitas perguntas 

trabalhadas aqui, as principais são: 1) Quais são as caraterísticas que permitem que as Comfort 

Series se configurem como um “porto seguro” para seus espectadores?; 2) Quais elementos são 

capazes de fornecer a sensação de conforto na narrativa e na metanarrativa dessas produções?; 

3) Qual o papel das instituições sociais ficcionais nessas produções?; 4) Pode-se conferir um 

valor ou uma função sociológica para essas produções?; 5) O que contribui para a longevidade 

dessas produções como um modelo narrativo? 

Ao se falar em conforto e segurança associados ao consumo de séries televisivas, alguns 

autores recorrem ao panorama da “lógica da reassistibilidade”14 (BENTLEY; MURRAY, 

2016; MITTELL, 2011), ou da presença de elementos familiares nessas narrativas. No primeiro 

caso, Weispfenning (2003) argumenta que não é apenas uma questão de ordem da economia 

política das séries em que as produções televisivas são constantemente reprisadas, mas uma 

escolha pessoal dos telespectadores que optam por rever um conteúdo familiar em busca de um 

“prazer seguro”. Ao mesmo tempo, as séries são reiteradamente construídas em torno de 

fórmulas de sucesso, repetindo estruturas e elementos que serão facilmente reconhecidos pelos 

espectadores. Entretanto, ambas as abordagens não dão conta de explicar o sucesso das Comfort 

Series, muito menos de elucidar os motivos por trás da longevidade dessas narrativas.   

Argumentaremos ao longo desta tese que as Comfort Series possuem características que 

as aproximam dos mitos, servindo, dessa maneira, como mecanismos de propagação da fala 

mítica sobre conflitos existenciais, anseios da vivência humana ou problemas pertencentes ao 

 
12https://www.nytimes.com/watching/lists/comforting-streaming-tv-shows; https://www.theguardian.com/tv-

and-radio/2016/nov/13/comfort-tv-this-is-us-gilmore-girls Acessado em 01 de novembro de 2018. 
13 Existe uma proximidade entre o que está sendo chamado de “comfort” aqui com o que os dinamarqueses 

chamam de “hygge”, expressão definida como “uma qualidade de aconchego e convívio confortável que gera um 

sentimento de satisfação ou bem-estar”. https://en.oxforddictionaries.com/definition/hygge  
14 Para Mittell (2011), é a capacidade de uma produção ser assistida repetidamente sem que o espectador se canse. 

https://www.nytimes.com/watching/lists/comforting-streaming-tv-shows
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2016/nov/13/comfort-tv-this-is-us-gilmore-girls
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2016/nov/13/comfort-tv-this-is-us-gilmore-girls
https://en.oxforddictionaries.com/definition/hygge
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dia a dia dos sujeitos. Sabendo que a repetição é uma característica fundamental da lógica da 

fala mítica (BARTHES, 2001[1957]; LÉVI-STRAUSS, 2008[1958]; ELLIADE, 1991[1954]) 

e, também, é uma qualidade intrínseca da televisão (KOMPARE, 2005), enxergamos as 

Comfort Series como um produtor e propagador ideal para a fala mítica, tanto devido às 

demandas e imposições pertencentes à economia política do meio quanto por causa das 

necessidades da estrutura narrativa dramática das séries televisivas, que é organizada em torno 

da dinâmica repetitiva de equilíbrio/desequilíbrio/reequilíbrio de uma ordem existente 

(TODOROV, 2006 [1969]). O debate em torno dos mitos é extenso e se desdobra por vários 

campos do conhecimento, tendo já sido aplicado à televisão e seus produtos culturais 

(FISCHER, 1993; SILVERSTONE, 1980; WHITE, 1994; 1995). Entendemos aqui os mitos 

como um sistema de significação que serve para camuflar a natureza de vários aspectos da 

realidade, dotando-os de uma justificativa natural (BARTHES, 2001) ao mesmo tempo em que 

articula contradições conduzindo-as à resolução (LÉVI-STRAUSS, 2008) ou 

pseudorresoluções (KELLNER, 1982).  

Ao analisarmos um conjunto variado de Comfort Series, observamos que o elemento 

compartilhado por essas produções é a forte presença de instituições sociais ficcionais. Essa 

presença pode ser observada em um conjunto vasto de obras, independente do gênero e modelo 

de serialização, por exemplo escolas (Gossip Girl e One Tree Hill), hospitais (Grey’s Anatomy 

e Chicago Med), igrejas (7th Heaven e Jane The Virgin), delegacias (Chicago P.D. e Law & 

Order), corpo de bombeiros (9-1-1 e Chicago Fire), tribunais (The Good Wife e Chicago 

Justice), espaços de trabalho (The Office e Superstore), além do matrimônio (Dharma and Greg 

e Mad about you), e a família (Full House e This is Us), sendo que esta última pode ser 

evidenciada em todos os exemplos citados anteriormente.  

Embora a ficcionalização de instituições sociais seja um elemento marcante das 

Comfort Series, encontramos em uma busca rápida pelos termos “instituição ficcional” e 

“fictional institution” no Google Scholar uma quantidade reduzida de trabalhos15. Sendo o 

principal deles um artigo de autoria do pesquisador Derek Johnson (2009), onde o autor aborda 

as “instituições fictícias”16 do drama Lost, como, por exemplo, a misteriosa Dharma Initiative. 

 
15 O texto do Johnson é o primeiro a ser identificado. Em seguida, encontram-se listados artigos que trabalham 

em cima das discussões propostas pelo pesquisador em seu artigo. Disponível em: 

https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=%22Fictional+institutions%22&hl=pt-BR&as_sdt=0,5 Acessado 

em 11 de janeiro de 2021 
16 A diferença entre ficcional e fictícia precisa ser esclarecida. Aqui parte-se do princípio de que instituição 

ficcional seria uma instituição presente no mundo real, mas que foi representada em alguma narrativa ficcional, 

como por exemplo o hospital em Chicago Med. Enquanto que uma instituição fictícia seria uma instituição 

inexistente no mundo real, criada apenas na ficção. 

https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=%22Fictional+institutions%22&hl=pt-BR&as_sdt=0,5
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Entretanto, aqui não serão trabalhadas as “instituições fictícias”, mas sim as representações 

ficcionais de instituições presentes do mundo real: o hospital, a delegacia, o tribunal, o corpo 

de bombeiros, entre outras. Apesar de existirem incontáveis trabalhos que abordam a presença 

e a importância de instituições sociais na organização e manutenção da ordem social 

(BERGER; LUCKMANN, 1991 [1966]; GIDDENS, 1991a), olhar as “instituições sociais 

ficcionais” ainda é um esforço relativamente inédito no campo dos estudos de televisão e ficção 

seriada. O ineditismo desta pesquisa dificulta o desenvolvimento da mesma, mas acreditamos 

que também reforça o caráter de originalidade do presente estudo, sendo a principal 

contribuição a ser apresentada no decorrer do trabalho.  

A despeito dos dramas The Good Wife, Castle e House M.D. pertencerem ao subgênero 

das séries institucionais, nota-se que as produções são estruturadas em torno de instituições 

distintas que ordenam suas narrativas de formas diferentes. Para Berger e Luckmann (1991), 

as instituições não apenas definem como as coisas são, mas também como devem ser, 

estabelecendo assim padrões de comportamento que guiam determinadas esferas da vida social. 

Com isso em mente, é proposto que as instituições ficcionais funcionariam como elementos de 

previsibilidade ao proporcionar as “regras do jogo” para o espectador, que espera de uma série 

médica profissionais de saúde curando doenças e salvando vidas, de uma série policial agentes 

policiais protegendo e garantindo a segurança de uma determinada localidade, e de uma série 

jurídica advogados lutando pelos direitos de seus clientes ou promotores incorruptíveis 

salvaguardando os cidadãos dos criminosos. Porém, será que a instituição policial ordena seu 

universo de modo semelhante a instituição médica? Ou será que existem processos distintos de 

ficcionalização para cada tipo de instituição, os quais contribuem com diferentes regras para 

cada modelo narrativo? Alternativamente, será que as séries institucionais, pertencentes à 

categoria das Comfort Series, tomadas em conjunto reiteram uma mesma metanarrativa 

referente ao papel desempenhado pelas instituições sociais reais? 

Apesar da grande presença de instituições sociais ficcionais na televisão estadunidense, 

ainda não existe uma “sociologia das instituições ficcionais”. Tende-se a abordar essas versões 

ficcionais apenas pelo viés da representação, ou seja, “como médicos são representados em 

séries médicas” (CHORY-ASSAD; TAMBORINI, 2001; MALMSHEIMER, 1988; 

WEAVER; WILSON; LANGENDYK, 2014) ou “como policiais e bandidos são representados 

em dramas policiais” (DEUTSCH; CAVENDER, 2008; ESTEP; MACDONALD, 1983; 

SABIN; WILSON; SPEIDEL, 2015). Por outro lado, aborda-se essas produções pela 

perspectiva instrumental, que busca entender como as séries podem contribuir na disseminação 

de informações referentes a diferentes áreas de conhecimento como a saúde (KENNEDY; 
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BECK; FREIMUTH, 2008; MOVIUS, et al., 2007), a segurança pública (MORGAN; 

MOVIUS; CODY, 2009; MURPHY, et al., 2012), a economia (DEAL; HEGDE, 2013; HALL, 

2014; KUESTER; DIRK MATEER; YOUDERIAN, 2014), entre tantas outras. Todavia, esses 

trabalhos não dão conta de entender essas produções como um importante fenômeno 

sociológico para além do viés da representação ou de seu uso instrumental. 

Aqui partimos da perspectiva de que as instituições sociais ao serem ficcionalizadas 

estipulam as rotinas, os objetivos e os conflitos da trama, dessa forma sistematizam as lógicas 

narrativas enquadrando-as dentro de determinados limites e expectativas. O foco em 

determinadas instituições e/ou esferas distintas da mesma instituição proporcionará diferenças 

estruturais a cada série, delimitando os possíveis desenlaces narrativos, os objetivos e os 

embates dos personagens, além de ditar os ritmos de cada produção. As séries políticas, The 

West Wing e Parks and Recreation, oferecem um bom exemplo a esse respeito. Embora 

diferentes no objeto (esfera federal do governo no primeiro caso, esfera local do governo no 

segundo) e no tom (drama político num caso, comédia e sátira política no outro), em ambas as 

produções a instituição política, seja na esfera federal ou local, determina os objetivos dos 

personagens, suas interações e, principalmente, as tensões narrativas.  

Lançando mão da perspectiva dos estudos da construção social da realidade (BERGER; 

LUCKMAN, 1991; COULDRY; HEPP, 2017) e das figurações (ELIAS, 1981), defenderemos 

que o processo de ficcionalização de instituições sociais também contribui na construção dos 

imaginários dessas organizações e, mais que isso, influencia nas expectativas com as 

instituições sociais reais. As séries institucionais, dessa forma, além de entreterem seu público, 

também lembram os indivíduos do funcionamento das instituições representadas e os 

aproximam do cotidiano diário delas. Atuando, portanto, nos processos de significação das 

instituições sociais reais.  

Identificamos que as Comfort Series, ao se configurarem como um “porto seguro” para 

seus espectadores, apresentam as instituições sociais ficcionais como atendendo às 

expectativas de ordenamento do mundo social que são atribuídas a elas, ou seja, médicos 

salvam ou tentam salvar vidas, advogados defendem os diretos de seus clientes, policiais 

prendem criminosos e bombeiros resgatam vítimas. Essas produções, dessa maneira, 

apresentam uma visão funcional do papel da instituição na sociedade e se tornam importantes 

instrumentos sociológicos, ao reiterarem uma metanarrativa (STEPHENS; MCCALLUM, 

1997) de ordem e segurança associdada às instituições ficcionais. 

Considerando a repetição como uma característica marcante das séries televisivas 

estadunidenses, a capacidade dessas produções de reproduzirem mitos e o papel de ordenação 
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das instituições socais ficcionais, aqui propomos que as Comfort Series são capazes de atender 

às necessidades existenciais dos espectadores na medida em que respondem às suas demandas 

de segurança ontológica, ou seja, fornecem a percepção de que vivem em um mundo social 

ordenado. Para compreender esse processo recupera-se as discussões sobre “segurança 

ontológica” (GIDDENS, 1989; 1991a) e “objetos transicionais” (WINNICOTT, 1965). Aqui, 

partiremos da aplicação desses conceitos à televisão por Silverstone (1994), que defendia que 

os indivíduos da sociedade de risco se utilizam da programação televisiva para aliviar as 

tensões e ansiedades cotidianas17 e, mais do que isso, os produtos televisivos são capazes de 

conceder aos indivíduos um sentido de identidade pessoal e reforçar a continuidade dessa 

identidade. Acrescentamos à discussão de Silverstone o debate acerca da estruturação temporal 

da vida cotidiana (ZERUBAVEL, 1979; 1981) e o papel da televisão na regulação temporal do 

cotidiano dos sujeitos. Para nós, as Comfort Series apresentam um mundo imaginado que 

compartilha elementos com o mundo cotidiano dos espectadores e, dessa maneira, elas são uma 

representação do social, porém ordenada por instituições ficcionais funcionais que asseguram 

aos espectadores de que o mundo a sua volta é ordenado e contínuo. 

Com isso posto, o argumento central desta tese é que as Comfort Series, ao 

ficcionalizarem instituições sociais, asseguram repetidamente ao telespectador que as 

instituições sociais do mundo real são fidedignas, legítimas e cobertas de autoridade, 

reforçando a confiança dos sujeitos para com essas entidades sociais. Defendemos, também, 

que essas produções aproximam os indivíduos das instituições sociais reais ao revelarem como 

são organizadas e padronizarem os processos por elas realizados. Assim, as instituições sociais 

ficcionais, presentes nas Comfort Series, cumprem importantes funções sociológicas ao: 1) 

lembrar os indivíduos dos papéis desempenhados por estas instituições, seus códigos de 

conduta e processos; 2) historicizar essas instituições ao apresentar de forma padronizada as 

ações que as compõem; 3) construir arranjos significativos em torno das figurações 

apresentadas.  

Historicamente, os Estados Unidos se consolidaram no mercado de produção e 

exportação televisivas ao redor do mundo em um fluxo inicialmente visto como unidirecional 

(WAISBORD, 2004). Nesse contexto, Sinclair, Jacka e Cunningham propunham que “os 

 
17 Paralelos com telenovelas brasileiras podem ser traçados a este respeito. Beatriz Becker (2010) identificou que 

o sucesso da novela Pantanal (1990), da extinta Rede Manchete, se relaciona ao contexto de ansiedade 

generalizada após o confisco das cadernetas de poupança durante o governo Collor (1990-1992). A novela, que 

se passava na zona rural mato-grossense, convidava os telespectadores a sonhar com um “paraíso perdido e 

recuperado, baseado na simplicidade da vida e naquilo que o dinheiro já não podia mais necessariamente comprar” 

(ibid, p. 240). Esse e outros paralelos com a ficção seriada brasileira podem e devem ser desenvolvidos em 

pesquisas futuras. Para mais informações, ver as conclusões desta tese. 
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padrões mundiais de fluxo de comunicação, tanto em densidade quanto em direção, refletem o 

sistema de dominação na ordem econômica e política” (2000, p. 301, tradução nossa). Entre as 

décadas de 1970 e 1980, pesquisadores se preocupavam com o impacto e a influência dessa 

lógica que era predominantemente caracterizada como “do Ocidente para o resto” do mundo 

(HALL, 1992). Em diversos países, inclusive no Brasil, as indústrias televisivas se 

consolidaram com certa dependência dos produtos oriundos dos Estados Unidos 

(STRAUBHAAR, 1984; JIN, 2007). Apesar de alguns países da periferia global terem 

conseguido se posicionar mais recentemente em meio aos fluxos televisivos, como o Brasil, 

México, Turquia e a Coreia do Sul, os Estados Unidos ainda exercem um papel de dominação 

em meio a esses fluxos (KEANE; MORAN, 2003; MAZUR, 2018). 

Aqui, entendemos que, apesar do foco nas séries estadunidenses, as contribuições do 

presente trabalho não se limitam apenas às produções oriundas dos Estados Unidos, já que estas 

conquistaram status de referência ao redor do mundo, sendo utilizadas por muitos países como 

modelos universais adaptáveis às realidades locais. Este é caso do recente do boom de dramas 

médicos na Coreia do Sul18 com produções como Doctor Stranger (닥터이방인, SBS, 2014), 

Life (라이프, JTBC, 2018) e Hospital Playlist (슬기로운 의사생활, tvN e Netflix, 2020–

Presente). Outro caso importante é a influência das comédias estadunidenses na televisão 

espanhola, que pode ser observada, por exemplo, na sitcom 7 Vidas19 (Telecinco, 1999-2006). 

Grandío e González (2009) ressaltam que a influência dos modelos televisivos estadunidenses 

existe tanto na estrutura narrativa quanto na padronização dos processos de produção 

espanhóis.  

Com mais de 500 séries sendo produzidas anualmente, as produções estadunidenses são 

exportadas globalmente, preenchendo grades da programação da TV aberta, fechada e também 

são acessíveis via plataformas de streaming, como Netflix, Globoplay e Disney+, dentre outras. 

A maior acessibilidade a esses produtos tem facilitado o seu consumo e contribuído para a 

maior popularidade dessas produções no Brasil e no mundo. Além disso, com a chegada de 

 
18 Sabemos que no contexto da Onda Coreana (Hallyu), movimento iniciado na década de 1990 na Coreia do Sul 

que representa a popularização da cultura pop sul coreana pelo mundo, os sul-coreanos “em seus esforços para 

criar uma indústria cultural, [....] imitaram e capacitaram o sistema de mídia estadunidense” (SHIM, 2006, p. 32, 

tradução nossa). Dessa maneira, os dramas médicos começaram a ser produzidos a partir de 1995, com General 

Hospital (종합병원, MBC, 1995), Medical Brothers (의가형제, MBC, 1997) e Medical Center (메디컬센터, 

SBS, 2000). De acordo com Pişcărac, a opção pelo gênero foi devido ao seu “apelo mundial tanto em sociedades 

anglófonas quanto tradicionalmente ‘anti-americanas’” (2016, p. 47, tradução nossa).  
19 A sitcom 7 vidas se assemelha tematicamente com Friends, focando em adultos de 30 e poucos anos que vivem 

em uma grande cidade. Uma das grandes diferenças entre as produções é o fato de que um típico episódio de 

Friends durava em média de 22 minutos, enquanto os episódios de 7 vidas duravam 55 minutos cada.  
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grandes players do streaming estadunidense em países periféricos, essas empresas também têm 

impactado diretamente as indústrias audiovisuais locais, investindo na produção de conteúdo 

original, como filmes, reality shows e séries. No que se refere à ficção seriada, observa-se como 

as empresas estadunidenses impõem determinados modelos a serem seguidos pelos 

profissionais brasileiros. No caso de Coisa Mais Linda (Netflix, 2019-), por exemplo, a Netflix 

exigiu que a produção fosse roteirizada em inglês e somente após ter sido aprovada pelos 

executivos da empresa nos Estados Unidos, esses roteiros foram traduzidos para o português 

brasileiro20. 

Tendo em vista a popularização das séries estadunidenses e o papel de dominação dessa 

indústria audiovisual em meio aos fluxos televisivos globais, consideramos problemático o 

desinteresse acadêmico pelas instituições ficcionais estadunidenses. Essas produções criam 

sentido sobre a presença e a organização dessas entidades nos Estados Unidos, amarrando 

determinadas construções simbólicas às instituições sociais do mundo real. Além disso, as 

instituições ficcionais apresentam “o que são essas instituições” e “porquê elas são organizadas 

como são”. Nesse processo, as séries institucionais, pertencentes à categoria das Comfort 

Series, são poderosos mecanismos de construção de sentido reforçando a força das instituições 

estadunidenses não apenas para os cidadãos do país, mas também para o restante do mundo 

como modelos de exportação nos fluxos de influência globalizantes. 

Para a realização da presente pesquisa, tomou-se como corpus de análise os dramas 

institucionais da franquia Chicago, sendo eles: Chicago Fire, Chicago P.D., Chicago Med e 

Chicago Justice. As quatro séries institucionais giram em torno de quatro instituições distintas 

na cidade televisual de Chicago: o corpo de bombeiros21, a polícia, a médica/hospitalar e a 

jurídica. A escolha dessa franquia, e não de outras como CSI22
 e Law & Order23, se deve ao 

fato de que essas produções compartilham o mesmo espaço e tempo. Cada uma das séries da 

franquia Chicago revela aspectos da instituição representada, entretanto coletivamente elas 

criam o universo ficcional da cidade, composto por símbolos culturais, sociais, econômicos e 

políticos. Esse fato é evidenciado pela expressão “One Chicago” utilizada nas campanhas 

 
20 Para mais informações, ver: https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/series/coisa-mais-linda-nasceu-como-

novelao-na-netflix-e-foi-toda-escrita-em-ingles-27642 Acessado em 11 de janeiro de 2021 
21 Em nossa análise, identificamos que as séries sobre o trabalho dos bombeiros se dividem em três tipos: séries 

focadas apenas no trabalho de bombeiros, séries sobre o corpo de bombeiros (bombeiros e paramédicos) e séries 

sobre os first responders (bombeiros, paramédicos, policiais e atendentes das chamadas de emergência). Para 

conferir a listagem dessas produções, ver o Apêndice E. 
22 A franquia CSI é composta pelos dramas policiais: CSI, CSI: Miami, CSI: NY, e CSI: Cyber. 
23A franquia Law & Order é composta pelos dramas policiais-jurídicos: Law & Order, Law & Order: SVU, Law 

& Order: Criminal Intent, Law & Order: Trial by Jury, Law & Order: LA e Law & Order: Organized Crimes. 

https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/series/coisa-mais-linda-nasceu-como-novelao-na-netflix-e-foi-toda-escrita-em-ingles-27642
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/series/coisa-mais-linda-nasceu-como-novelao-na-netflix-e-foi-toda-escrita-em-ingles-27642
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publicitárias das séries24 para demarcar os episódios que possuem crossovers25. Ademais, as 

séries da franquia Chicago são extremamente populares no Brasil, Chicago Fire sendo a série 

mais assistida da TV por assinatura em 202026 e Chicago P.D. obtendo audiências maiores do 

que programas de canais da TV aberta, como a Rede TV em 201927. 

No que se refere à metodologia, realizamos uma análise de narrativa dos cinco 

primeiros episódios das primeiras temporadas das quatro séries da franquia Chicago. 

Analisamos 20 episódios individuais, além de 12 episódios especiais de crossover realizados 

entre 2013 e 2017, totalizando uma análise de 32 episódios de aproximadamente 42 minutos 

cada. A escolha destes episódios e não de outros se justifica por dois principais motivos. 

Primeiro, são os episódios que apresentam e estabelecem o universo narrativo/institucional das 

séries. Em segundo lugar, por conta das demandas espaciais dessa tese, optou-se por realizar 

um recorte mais conciso. Examinamos os episódios de cada série da franquia focando nos 

elementos que se referem à construção da instituição e do profissional na cidade televisual de 

Chicago. Nos centramos na forma como cada produção aciona determinados mitos e quais as 

lógicas que regem a instituição e a figuração. Para tal, elaboramos um mural de post-its em que 

visualizamos os processos de ficcionalização de cada instituição (Ver Apêndice D).  

O objetivo central da análise é apresentar como cada instituição ficcional apresenta 

determinados códigos à narrativa, elas delimitam espaços: a delegacia, o hospital/clínica, o 

escritório/tribunal e o corpo de bombeiros; mobilizam conjuntos de personagens distintos: 

policiais, criminosos e vítimas, médicos e pacientes, advogados e juízes, bombeiros e 

paramédicos; proporcionam conflitos: o combate ao crime, a batalha contra a doença e a morte, 

a defesa de inocentes, o controle de incêndios; e reiteram mitos: profissionais como heróis, 

altruístas e éticos. Todos esses elementos criam cenários que antecipam as possibilidades 

narrativas, ao mesmo tempo em que proporcionam elementos facilmente reconhecíveis pelos 

espectadores. Além disso, observa-se que as séries da franquia Chicago, embora representem 

instituições distintas, seguem as mesmas regras elementares, apenas ajustando-as de acordo 

 
24http://www.inquisitr.com/2663163/chicago-p-d-spoilers-one-chicago-crossover-reveals heartbreakingnews-

for-voight/ Acessado em 07 de outubro de 2018. 
25 Crossover é um tipo específico de episódio em que os universos narrativos de duas ou mais séries são 

representados, como, por exemplo, quando os bombeiros de Chicago Fire têm que trabalhar junto aos policiais 

de Chicago P.D. para prender um incendiário nos episódios “A Dark Day” (Chicago Fire, 2x20) e “8:30 PM” 

(Chicago P.D., 1x12). O uso de crossovers tem se popularizado como uma estratégia mercadológica das ficções 

seriadas televisivas estadunidenses (BELAMY, et al., 1990). Para mais informações, ver o quinto capítulo desta 

tese. 
26 Para mais informações, ver: https://mixdeseries.com.br/chicago-fire-bate-recorde-e-se-torna-a-mais-vista-na-

tv-do-brasil-em-2020/ Acessado em 11 de janeiro de 2021. 
27 Para mais informações, ver: https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/series/chicago-pd-bate-recorde-e-tem-mais-

audiencia-do-que-programas-da-redetv-31953 Acessado em 11 de janeiro de 2021. 

http://www.inquisitr.com/2663163/chicago-p-d-spoilers-one-chicago-crossover-reveals%20heartbreakingnews-for-voight/
http://www.inquisitr.com/2663163/chicago-p-d-spoilers-one-chicago-crossover-reveals%20heartbreakingnews-for-voight/
https://mixdeseries.com.br/chicago-fire-bate-recorde-e-se-torna-a-mais-vista-na-tv-do-brasil-em-2020/
https://mixdeseries.com.br/chicago-fire-bate-recorde-e-se-torna-a-mais-vista-na-tv-do-brasil-em-2020/
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/series/chicago-pd-bate-recorde-e-tem-mais-audiencia-do-que-programas-da-redetv-31953
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/series/chicago-pd-bate-recorde-e-tem-mais-audiencia-do-que-programas-da-redetv-31953
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com as especificidades de cada instituição. Dessa forma, ao analisá-las em conjunto é possível 

mapear as relações de interdependência entre as instituições sociais ficcionais representadas.   

Para tais fins, aciona-se uma variedade de discussões que permeiam campos distintos 

do saber, desde a comunicação, narratologia, antropologia, sociologia do conhecimento e do 

tempo, dentre tantos outros. Realizamos um extenso levantamento bibliográfico 

principalmente no âmbito internacional, tendo em vista que analisaremos produções 

estadunidenses. A revisão da literatura presente aqui foi fruto de um esforço pessoal de 

contribuir para os estudos da ficção seriada televisiva no Brasil e foi possível, especialmente, 

graças ao acervo bibliográfico do Série Clube, grupo de pesquisa do curso de Estudos de Mídia 

da Universidade Federal Fluminense. Para trabalhar com essa bibliografia e atingir os objetivos 

propostos, a tese foi organizada em cinco capítulos, cada um tendo suas próprias considerações 

onde indicamos os principais pontos discutidos ao longo do capítulo e os desdobramentos que 

se sucederão.  

O primeiro capítulo se inicia propondo uma definição para a categoria das Comfort 

Series, entendida como sociologicamente significativa dada a popularidade e forte presença 

dessas produções nas grades de programação da televisão estadunidense. Em seguida, discute-

se o processo de invisibilização do fenômeno na literatura acadêmica. Apresentamos as 

principais estratégias de análise das ficções seriadas televisivas na contemporaneidade por 

meio do levantamento de artigos que abordaram séries estadunidenses em quatro periódicos 

dedicados ao estudo de televisão entre os anos de 2009 e 2018 (Apêndice B). Ao explorarmos 

essas estratégias expomos as suas limitações para a identificação e problematização das 

Comfort Series. Depois, lançamos luz sobre a íntima relação entre as Comfort Series e o 

cotidiano (GIDDENS, 1990, 1991a; MOORES, 2000; SILVERSTONE, 1989, 1994; 

ZERUBAVEL, 1980), característica que também contribuiu para a invisibilização do 

fenômeno. O capítulo se encerra com uma breve apresentação sobre as séries que compõem a 

franquia Chicago. Optamos por separar a apresentação do corpus de sua análise (que se 

encontra no quarto capítulo), pois faremos uso dessas séries ao longo da tese como exemplos 

ilustrativos28 para nossos argumentos.  

O segundo capítulo se centra em compreender a popularidade e o sucesso atrelado às 

Comfort Series. Defendemos que se explicam pela capacidade dessas produções de se 

 
28 Ao longo da tese usamos diversas outras produções como forma de mostrar o potencial da discussão das Comfort 

Series para além dos dramas da franquia de Chicago. Algumas das outras produções abordadas são 9-1-1, Grey’s 

Anatomy, Brooklyn Nine-Nine, The Good Wife, Law & Order: SVU, CSI, Station 19, Parks and Recreation, Full 

House, The Fosters, Cheers, Friends, Gilmore Girls e One Tree Hill.  
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configurarem como um “porto seguro” para seus telespectadores. Para isso, nosso argumento 

se desdobra em duas frentes. Por um lado, compreendemos que essas produções se aproximam 

do conceito de reassistibilidade (BENTLEY; MURRAY, 2016; MITTELL, 2011), já que são 

frequentemente (re)assistidas por espectadores que buscam um conteúdo familiar. De outro 

modo, essas produções respondem as necessidades existenciais dos seus espectadores de uma 

forma que aquelas mais sofisticadas não são capazes de fazer, na medida em que fornecem a 

percepção de que vivem em um mundo social ordenado. Para isso essas produções se 

aproximam dos mitos. Recupera-se, assim, a discussão sobre mito (BARTHES, 2001; 

ELIADE, 1991; LÉVI-STRAUSS, 2008) e enfatizamos a dimensão mítica e ritualística da 

televisão (CAMPANELLA, 2010; COULDRY, 2005; KELLNER, 1982; MORLEY; 

SILVERSTONE, 1990). Discute-se, também, o papel do mito na estrutura narrativa das séries. 

Defendemos que o potencial para propagar mitos reside na própria estrutura narrativa destes 

produtos. O capítulo se encerra apresentando alguns mitos acionados na dimensão narrativa 

das Comfort Series. 

Ao focarmos na dimensão da narrativa, no segundo capítulo encontramos que esta é 

estruturada em torno do caos e risco à manutenção da ordem. Em contrapartida, no terceiro 

capítulo focaremos na dimensão da metanarrativa, propondo que será nela que a ordem e a 

segurança serão reforçadas. O capítulo se debruça sobre a “sociologia das instituições 

ficcionais” acionando o debate sobre a construção social da realidade (ADONI; MANE, 1984; 

BERGER; LUCKMANN 1991; COULDRY; HEPP, 2017), figurações (ELIAS, 1978) e 

sistemas peritos (GIDDENS, 1991a), na tentativa de argumentar sobre o papel das instituições 

sociais ficcionais na construção de imaginários e expectativas para com as instituições reais. 

Entendemos que no atual cenário em que as instituições sociais estão passando por 

determinadas crises de confiança, as séries institucionais, por meio da ficcionalização das 

instituições, são capazes de conferir autoridade e legitimidade à essas organizações. As 

instituições sociais ficcionais, assim, revelam algo sobre a natureza da sociedade estadunidense 

e naturalizam certo sentido de ordem. Ao mesmo tempo, identificamos que essas organizações 

cumprem um papel específico nas Comfort Series, se configurando como “liminal hotspots”, 

ou seja, ambientes de liminaridade permanente (STENNER, GRECCO; MOTZKAU, 2017). 

Acreditamos que é por esta capacidade que as séries institucionais se tornaram um subgênero 

tão prolífico e bem-sucedido na televisão estadunidense, com diversas produções atingindo ou 

ultrapassando a marca de 15 temporadas, como é o caso de Law & Order, Law & Order: SVU, 

Grey’s Anatomy, ER  ̧NCIS, CSI e Criminal Minds. 
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Por fim, no quarto e quinto capítulos buscamos aplicar e demonstrar as ideias e os 

conceitos discutidos ao longo desta tese, centrando-os no estudo de caso da franquia Chicago. 

No quarto capítulo abordamos as séries da franquia individualmente e objetivamos demonstrar 

o que seria uma sociologia das instituições ficcionais em termos práticos. De modo a 

potencializar a análise, iniciamos cada seção com uma breve descrição das principais 

características e lógicas que regem o processo de ficcionalização de cada instituição nas séries 

estadunidenses, especificamente o corpo de bombeiros, a polícia, o hospital e a promotoria 

estadual. Em seguida, examinamos individualmente cinco episódios de cada uma das séries de 

Chicago. Conduzimos nossa análise em três dimensões distintas: a profissional (referente à 

forma como o profissional e seu trabalho é ficcionalizado), a institucional (referente à 

organização da instituição e como esta se relaciona com as outras) e referente à figuração (diz 

respeito às relações de interdependência entre os membros de uma dada instituição e os 

indivíduos na sociedade).  

Tendo apresentado cada série individualmente, no quinto capítulo analisamos como 

essas produções, em conjunto, compõem o universo ficcional de Chicago e como as instituições 

representadas criam laços de interdependência entre si nas narrativas. Para isso, começamos 

explorando o conceito de cidade televisual (BRUNDSON, 2017, 2018; MCNUTT, 2017) e a 

construção da cidade de Chicago como uma Media Capital (CURTIN, 2004). Nesse processo, 

abordamos algumas características históricas da consolidação da cidade de Chicago e sua 

organização espacial. Discorremos também sobre as políticas de incentivo ao audiovisual na 

cidade e no estado de Illinois. Por fim, abordamos o universo narrativo de “One Chicago” por 

meio da análise de 12 episódios de crossover e problematizamos a instrumentalização política 

da construção de imaginários associados às cidades televisuais. Defenderemos que, ao 

considerar as séries da franquia Chicago em conjunto, podemos examinar essa cidade televisual 

por um olhar institucional e, dessa forma, analisar o papel das instituições ficcionais no controle 

do caos e na regulação da vida cotidiana nesse universo narrativo. 

Encerramos apresentando os possíveis desdobramentos da pesquisa para além do 

contexto estadunidense. Acreditamos que a discussão abre caminhos analíticos valiosos para 

fortalecer o debate acadêmico sobre ficção seriada e televisão no cenário contemporâneo. Além 

disso, o debate realizado aqui aponta questões para o futuro que abrem novas possibilidades 

para os estudos do campo da Comunicação em geral, especialmente quando levamos em conta 

a magnitude de possibilidades existentes para além do eixo central de influências. 
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1. O FENÔMENO DAS COMFORT SERIES 

 

As séries televisivas estadunidenses se transformaram em um fenômeno global e uma 

referência para outras indústrias culturais. Com novos canais de televisão a cabo e plataformas 

de streaming produzindo cada vez mais séries, a indústria televisiva estadunidense está 

vivenciando seu momento mais profícuo da história da televisão no país. Em 201929 foram 

produzidas 532 séries30, muito mais do que as 210 produzidas em 2009. O atual momento, 

denominado Peak TV, é marcado por discursos de qualidade, sofisticação narrativa e promessas 

de liberdade autoral. A despeito disso, narrativas já encerradas, como as sitcoms The Office, 

Friends e Parks and Recreation31 e os dramas Supernatural e Criminal Minds, são produções 

que reiteram fórmulas previamente consagradas e permanecem muito populares32. Dois 

exemplos notáveis são o drama médico Grey’s Anatomy, atualmente em sua 17ª temporada, e 

o drama policial-jurídico Law & Order: SVU, que hoje é a série de maior duração da televisão 

estadunidense com 22 temporadas e mais de 450 episódios. Jornalistas e críticos televisivos 

não têm resposta para essa popularidade e se questionam “por que as pessoas estão 

secretamente assistindo Friends e The Office em loop?”33 ou, de forma mais genérica, “por que 

o público continua assistindo essa série?”  

O sucesso dessas produções é, na maioria das vezes, explicado por meio de um mesmo 

postulado paradoxal: elas são assistidas justamente pelas qualidades que lhes faltam. Por trás 

desse argumento se esconde uma premissa elitista, de que as massas seriam incapazes de 

apreciar obras de “boa qualidade”. Alternativamente, sugerimos aqui que o sucesso dessas 

produções deve ser explicado pelas qualidades que elas possuem. Entendemos que essas séries 

e muitas outras fazem parte de um fenômeno que estamos chamando de Comfort Series. 

 
29 Observa-se que em 2020, devido à pandemia da Covid-19, o número de produções estadunidenses caiu pela 

primeira vez na década. Foram produzidas um total de 493 séries. Reiteramos, no entanto, que essa quantidade 

ainda é expressiva comparada com o número de produções realizadas em 2010. Para mais informações: 

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/peak-tv-update-scripted-originals-dip-7-in-2020-fx-says  

Acessado em 02 de fevereiro de 2021. 
30 Neste número está somado todas as produções roteirizadas da televisão aberta, a cabo e dos serviços de 

streaming já existentes. Para mais informações, ver: https://www.nytimes.com/2020/01/09/business/media/tv-

shows-

2020.html#:~:text=The%20532%20figure%20denotes%20scripted,%E2%80%9D%20%E2%80%9CFBI%E2%

80%9D%20%E2%80%94%20as%20well  Acessado em 19 de dezembro de 2020. 
31 As três séries mais consumidas na Netflix em 2018 nos Estados Unidos. 

https://www.vox.com/2018/12/21/18139817/netflix-most-popular-shows-friends-office-greys-anatomy-parks-

recreation-streaming-tv Acessado em 10 de outubro de 2019. 
32 https://www.nexttv.com/amp/news/the-office-departs-netflix-as-streaming-services-most-popular-show-of-

2021?__twitter_impression=true Acessado em 18 de dezembro de 2020. 
33https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/aug/21/the-age-of-comfort-tv-why-people-are-secretly-

watching-friends-and-the-office-on-a-loop Acessado em 01 de outubro de 2019. 

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/peak-tv-update-scripted-originals-dip-7-in-2020-fx-says
https://www.nytimes.com/2020/01/09/business/media/tv-shows-2020.html#:~:text=The%20532%20figure%20denotes%20scripted,%E2%80%9D%20%E2%80%9CFBI%E2%80%9D%20%E2%80%94%20as%20well
https://www.nytimes.com/2020/01/09/business/media/tv-shows-2020.html#:~:text=The%20532%20figure%20denotes%20scripted,%E2%80%9D%20%E2%80%9CFBI%E2%80%9D%20%E2%80%94%20as%20well
https://www.nytimes.com/2020/01/09/business/media/tv-shows-2020.html#:~:text=The%20532%20figure%20denotes%20scripted,%E2%80%9D%20%E2%80%9CFBI%E2%80%9D%20%E2%80%94%20as%20well
https://www.nytimes.com/2020/01/09/business/media/tv-shows-2020.html#:~:text=The%20532%20figure%20denotes%20scripted,%E2%80%9D%20%E2%80%9CFBI%E2%80%9D%20%E2%80%94%20as%20well
https://www.vox.com/2018/12/21/18139817/netflix-most-popular-shows-friends-office-greys-anatomy-parks-recreation-streaming-tv
https://www.vox.com/2018/12/21/18139817/netflix-most-popular-shows-friends-office-greys-anatomy-parks-recreation-streaming-tv
https://www.nexttv.com/amp/news/the-office-departs-netflix-as-streaming-services-most-popular-show-of-2021?__twitter_impression=true
https://www.nexttv.com/amp/news/the-office-departs-netflix-as-streaming-services-most-popular-show-of-2021?__twitter_impression=true
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/aug/21/the-age-of-comfort-tv-why-people-are-secretly-watching-friends-and-the-office-on-a-loop
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/aug/21/the-age-of-comfort-tv-why-people-are-secretly-watching-friends-and-the-office-on-a-loop


35 

 

Acreditamos que existe algo nessas produções que faz delas mais atraentes para mais pessoas, 

em comparação com aquelas de narrativas mais sofisticada. 

O fenômeno das Comfort Series já foi identificado pela crítica televisiva, com muitos 

críticos endossando a expressão Comfort Television já há alguns anos34. Entretanto, essas 

matérias deixam pouco claro o que definiria uma produção de conforto para além do gosto 

pessoal do crítico/jornalista. Por sua vez, a pesquisa acadêmica tem contribuído pouco35 para 

o debate sobre as Comfort Series. Isso acontece porque ele ocupa um lugar intermediário entre 

duas tradições estabelecidas de investigação no campo dos estudos da televisão. Por um lado, 

a programação televisiva “banal” tem sido analisada na sua generalidade (BUONANNO, 2008; 

LOTZ, 2007; SILVERSTONE, 1994; WILLIAMS, 1974), ou seja, trabalhos que examinam o 

aparato, sua história e organização, seus produtos e presença no cotidiano dos sujeitos. Por 

outro lado, apenas obras dotadas de suficientes “qualidades de sofisticação” se tornam 

merecedoras de atenção individualizada e credibilidade de pesquisa. Nota-se, portanto, a 

existência de um imenso conjunto de objetos de investigação particulares – programas 

televisivos de caráter mais “banal”, considerados na sua individualidade – que escapam ao 

radar da pesquisa acadêmica. Dentre os variados produtos que se encontram nesta lacuna, estão 

as Comfort Series. 

Quando consideradas do ponto de vista do interesse que provocam no público a ideia 

de que as Comfort Series são invisíveis parece despropositada. Ao examinarmos as listas de 

séries mais assistidas entre 2007-2018 na televisão estadunidense (Apêndice A), nota-se a 

marcante presença de Comfort Series. Trata-se, portanto, de dar visibilidade a um fenômeno 

 
34Alguns exemplos de matérias que abordam o assunto são: 

“The Age of Comfort Television”, “For and against comfort TV in a time of woe” e “TV conforto amizade das 

antigas”, disponíveis em:  

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/aug/21/the-age-of-comfort-tv-why-people-are-secretly-

watching-friends-and-the-office-on-a-loop ; 
https://www.theglobeandmail.com/arts/television/john-doyle-for-and-against-comfort-tv-in-a-time-of-

woe/article32858848/;  

http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx?newspaper=o+globo&issue=e610201909220000000

0001001&google=1 Acessados em 27 de outubro de 2019. 
35 Uma busca minuciosa pelo Google Scholar encontrou apenas dois títulos que abordam academicamente a 

Comfort Television ou a dimensão do conforto nas séries televisivas. A dissertação de Max Romanowsky (2018), 

intitulada “‘Our Real Family, The One We Chose’: The Function of Comfort in the Sitcom Family”, que explora 

a função de conforto nas sitcoms, e a tese “Comfort TV: Considering Everyday Television Use as a Mode of Self-

Care” (2019) do pesquisador Kerr Castle. Na tese, o pesquisador busca compreender como o consumo de 

determinados produtos televisivos, como comédias e jogos de futebol, pode ser uma medida de autocuidado. Nota-

se na tese certo diálogo com o presente trabalho, no entanto ambos diferem grandemente no foco e nos métodos 

utilizados. A visão endossada por Castle acerca do fenômeno é psicologizante, enquanto que a presente tese possui 

uma abordagem mais sociológica. Ademais, ambos os trabalhos se utilizam de comédias (sitcoms) para avançar 

seus argumentos, enquanto que aqui a nossa discussão abordará uma maior variedade de gêneros narrativos, dando 

destaque para as séries institucionais.  

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/aug/21/the-age-of-comfort-tv-why-people-are-secretly-watching-friends-and-the-office-on-a-loop
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/aug/21/the-age-of-comfort-tv-why-people-are-secretly-watching-friends-and-the-office-on-a-loop
https://www.theglobeandmail.com/arts/television/john-doyle-for-and-against-comfort-tv-in-a-time-of-woe/article32858848/
https://www.theglobeandmail.com/arts/television/john-doyle-for-and-against-comfort-tv-in-a-time-of-woe/article32858848/
http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx?newspaper=o+globo&issue=e6102019092200000000001001&google=1
http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx?newspaper=o+globo&issue=e6102019092200000000001001&google=1
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cuja relevância concreta no plano da vida cotidiana é ignorada pela pesquisa acadêmica por 

diversas razões, dentre as quais destacamos o elitismo da área. O capítulo, então, se organiza 

em três partes. A primeira apresenta uma definição geral do fenômeno, entendido como 

sociologicamente relevante dado a popularidade e forte presença das Comfort Series nas grades 

de programação da televisão estadunidense. A segunda explora o processo de invisibilização 

do fenômeno na literatura acadêmica e lança luz sobre a íntima relação entre as Comfort Series 

e o cotidiano. A terceira introduz uma breve apresentação sobre as séries que compõem a 

franquia Chicago.  

 

1.1 Por uma definição de Comfort Serie 

 

A despeito do enorme sucesso junto ao público (ou talvez por causa dele) séries como 

Grey’s Anatomy, The Big Bang Theory e Supernatural se encontram em um buraco negro na 

pesquisa sobre televisão. Supostamente desprovidas de um valor de distinção artístico, julgadas 

como de pouco valor educacional e distantes de uma função claramente informativa, acabam 

caindo na categoria restante de “entretenimento”, que abrange os conteúdos considerados como 

banais demais para merecerem um esforço de investigação acadêmico consistente. John Ellis 

ilustra este movimento ao propor o termo “entretenimento consolatório” para se referir as 

produções que fornecem “conforto e libertam das tensões da vida mundana” (2007, p. 13, 

tradução e grifo nosso), como sitcoms, dramas de mistério, talk shows, game shows, programas 

de variedade, dentre outros. Para o autor, esses produtos estão associados à lógica dos “guilty 

pleasures”36. Ao fazer essa associação, Ellis acaba reforçando a controversa e popular noção 

de que um determinado conteúdo televisivo “é bom porque é ruim”.  

A visão de Ellis, além de elitista, é condescendente e não contribui para a nossa 

compreensão do porquê os indivíduos optam, vez após vez, por consumir estes produtos 

apontados como “ruins”. De outro modo, as Comfort Series são frequentemente associadas à 

noção de “leveza” ou até mesmo de “feel-good television”37, uma televisão para assistir e se 

sentir bem. O argumento se baseia na equivocada noção de que essas são narrativas 

emocionalmente “pouco desgastantes”. Isso ocorre porque esses produtos se aproximam de 

 
36 Consumo de algum produto cultural (filme, livro, programa televisivo, etc.) do qual o indivíduo sente vergonha 

ou culpa por consumir. Para mais informações sobre televisão e guilty pleasures, ver: McCoya e Scarborough 

(2014). 
37Categoria mercadológica proposta pela indústria e endossada pelos críticos 

https://www.vulture.com/2017/10/fall-tv-2017-lessons-for-network-tv.html 

https://www.oprahmag.com/entertainment/tv-movies/g25347318/happy-feel-good-tv-shows/?slide=33  

Acessado em 10 de maio de 2019. 

https://www.vulture.com/2017/10/fall-tv-2017-lessons-for-network-tv.html
https://www.oprahmag.com/entertainment/tv-movies/g25347318/happy-feel-good-tv-shows/?slide=33
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gêneros “menores”, como o melodrama ou a comédia. Entretanto, a associação dessas 

narrativas com a noção de “leveza” é insustentável, uma vez que essa característica é pouco 

precisa, muitas das vezes subjetiva, e não dá conta da multiplicidade de produções inseridas na 

categoria das Comfort Series. 

Tomemos Grey’s Anatomy como exemplo. O drama médico estreou em 2005 e 

atualmente está em sua 17ª temporada. A produção, no auge de sua popularidade, atingia 

semanalmente um público de aproximadamente 20 milhões de pessoas (QUICK, 2009, p. 39).  

A narrativa inicialmente acompanhava a trajetória da doutora Meredith Grey (Ellen Pompeo) 

e de outros internos38 no programa cirúrgico do Seattle Grace Hospital39. O seriado apresenta 

as dificuldades dos médicos em conciliar a vida profissional com a pessoal e, mais 

especificamente, a amorosa. Devido ao foco na esfera pessoal dos profissionais, o seriado é 

frequentemente apontado como uma versão “feel-good” de outro drama médico popular, o 

ER40. No entanto, ao longo de suas temporadas, os episódios apresentam diversos conflitos e 

momentos de grande tensão em que os telespectadores temem pela vida de seus personagens 

favoritos, o que acaba afastando a produção da categoria de “entretenimento leve”. Como, por 

exemplo, uma bomba no hospital (“It's the End of the World”, 2x1641; “As we know it”, 2x17), 

um viúvo inconsolável que anda pelos corredores hospitalares assasinando cirurgiões após a 

morte de sua esposa (“Sanctuary”, 6x23; “Death And All His Friends”, 6x24), a queda do avião 

que transportava um grupo de cirurgiões do hospital em uma floresta (“Flight”, 8x24), um 

médico que é atacado por um paciente em um estado de surto (“The Sound of Silence”, 12x9), 

um incêndio no hospital que coloca a vida de todos em rísco (“Ring of Fire”, 13x24), entre 

outros.  

Em oposição às abordagens individualizantes que associam às Comfort Series a uma 

experiência medíocre, nós abordamos aqui essas produções por uma perspectiva 

fundamentalmente sociológica, antes que estética. Indicamos que essas produções fazem parte 

do cotidiano dos sujeitos, são duradouras e continuamente exibidas na televisão estadunidense, 

seja através de reruns (reprises) ou disponibilização em plataformas de streaming. Essas 

produções, portanto, se relacionam com as rotinas da vida diária, estando muitas vezes 

 
38 Nos Estados Unidos, o processo de residência é dividido em sete anos: no primeiro os novatos são chamados 

de “internos” e a partir do segundo são chamados de “residentes”. Para mais informações, ver a discussão sobre 

a instituição médica na ficção seriada televisiva estadunidense presente no quarto capítulo. 
39  Na sexta temporada foi renomeado para Seattle Grace Mercy West Hospital e depois, na nona temporada, para 

Grey Slone Memorial Hospital. 
40 https://www.vulture.com/2016/05/greys-anatomy-is-a-better-show-than-it-gets-credit-for.html Acessado em 

10 de maio de 2019. 
41 Ao longo da tese usaremos a seguinte estrutura para designar o número de temporada seguido do número de 

episódio: “1x05”, ou seja, quinto episódio da primeira temporada.  

https://www.vulture.com/2016/05/greys-anatomy-is-a-better-show-than-it-gets-credit-for.html
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presentes no plano de fundo de ações habituais e rotineiras, como o ato de cozinhar, fazer uma 

refeição ou arrumar a casa. O caráter “banal” dessas produções televisivas, embora 

desmerecido nas perspectivas acima, é o que as torna em objetos sociologicamente relevantes, 

na medida em que permite a elas oferecer um “porto seguro” aos telespectadores. As Comfort 

Series são, portanto, narrativas presentes no cotidiano e estruturadas em torno de fórmulas 

altamente reproduzíveis, capazes de traduzir o caos (tensão dramática) de uma forma ordenada 

por meio de mundos ficcionais contínuos e organizados pelas instituições sociais ficcionais. 

Aqui definimos as Comfort Series como produções que oferecem narrativas 

padronizadas e cujo o ritmo é previsível, apresentando poucos desafios do ponto de vista 

cognitivo. É esse caráter familiar e previsível que possibilita essas séries a se configurarem 

como um “porto seguro”. Reconhecemos que, uma vez que o telespectador consome uma 

mesma produção repetidamente, ela pode se tornar uma fonte particular de conforto42. Contudo, 

aqui nos interessamos em um grupo de produções televisivas que compartilham determinadas 

características que são capazes de reforçar certo sentido de segurança, ordem e, principalmente, 

conforto, independentemente de ser uma produção já conhecida ou não do telespectador. Ao 

longo da tese iremos explorar a fundo essas características, mas, por hora, já destacamos o 

papel estruturador que as instituições sociais ficcionais desempenharão nas narrativas das 

Comfort Series. 

A associação da experiência televisiva com o sentimento de conforto não é nova. 

Silverstone define a televisão como “um membro da família [...] na medida em que é integrada 

ao padrão diário das relações sociais domésticas e é o foco da energia emocional ou cognitiva, 

liberando ou contendo tensão, por exemplo, ou proporcionando conforto” (1994, p. 40, 

tradução nossa, grifo nosso). Para o autor, a televisão nos acompanha ao longo de todas as 

nossas rotinas cotidianas chegando, inclusive, a nos “confortar quando estamos sozinhos” 

(1994, p. 3, tradução e grifo nossos). A recente popularização da expressão Comfort Television 

exprime o desejo de se classificar um determinado tipo de programação televisiva, que 

proporciona uma experiência de conforto à luz das ansiedades e do caos da vida 

contemporânea. Devemos, porém, ter em mente que a: 

 

 

 

 
42 Em sua pesquisa sobre media marathoning, Lisa Perks (2019) identificou que algumas pessoas reassistiam a 

mesma produção, pois a familiaridade as tornava “confortáveis”. Um dos seus entrevistados, inclusive, confessou 

fazer maratonas de Mad Men, sua série favorita. 
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TV não é uma ‘cura’ para o trauma, ansiedade ou descontentamento - estas são 

sensações que não podem ser erradicadas permanentemente da vida diária. No 

entanto, o conforto tem a ver com o indivíduo influenciando como se sente no dia a 

dia, usando a televisão para provocar uma mudança ou transição positiva que pode 

restaurar seu senso de identidade ou sentimentos de contentamento (CASTLE, 2019, 

p. 15, tradução e grifo nossos). 

 

Isto posto, cabe a nós destacar a existência de um número grande de produtos e formatos, 

originários de diferentes indústrias televisivas, inseridos na categoria da televisão de conforto 

que poderão ser abordados em futuros trabalhos. No entanto, aqui, optamos por centrarmos 

nossa discussão nas produções ficcionais seriadas, especificamente as séries e os seriados 

estadunidenses. 

O estudo das Comfort Series é importante por diferentes motivos. O primeiro deles diz 

respeito à sua popularidade. As Comfort Series perfizeram as vinte séries mais vistas nos 

Estados Unidos durante a Fall Season de 2017-18, por exemplo (Apêndice A). Elas se 

dividiram dentro de três (sub)gêneros narrativos: drama institucional (15), sitcom (4) e drama 

(1). Embora nada impeça que outros tipos de séries também conquistem elevadas audiências, 

como foi o caso de Game of Thrones e The Walking Dead, na prática as Comfort Series 

dominam amplamente nesse sentido. Portanto, um estudo focado nas Comfort Series é, em 

primeira instância, uma análise do popular. Mills chama nossa atenção para o fato de que “falar 

do popular é frequentemente falar da televisão que é percebida como aquela que não é de 

‘qualidade’ ou a ‘boa’ televisão” (2010, p. 4, tradução nossa). Tendo em vista as inúmeras 

críticas de pesquisadores pertencentes aos Estudos Culturais43 sobre essas hierarquias 

(WILLIAMS, 1974; ELLIS, 1982), aqui propomos uma reflexão que rompe com o preconceito 

intelectual para com estes produtos, particularmente, e para com a televisão, de modo geral.  

O segundo aspecto, então, se refere à durabilidade dessas séries. Exemplos notáveis são 

os dramas médicos Grey’s Anatomy (atualmente em sua 17ª temporada) e ER (15 temporadas); 

os dramas policiais CSI (15 temporadas), Criminal Minds (15 temporadas) e NCIS (atualmente 

em sua 18ª temporada); os dramas jurídicos/policiais Law & Order (20 temporadas) e Law & 

Order Special Victms Unit (atualmente em sua 22ª temporada); além das comédias Cheers (11 

temporadas), The Big Bang Theory (12 temporadas) e Friends (10 temporadas). Isto posto, 

identificamos que as Comfort Series, como tipo narrativo, possuem uma fórmula extremamente 

funcional, capaz de se desdobrar em centenas de episódios e, quando bem-sucedida, obtêm 

 
43 Os Estudos Culturais surgiram como uma disciplina na década de 1970 na Universidade de Birmingham, na 

Inglaterra. Pesquisadores do movimento articulavam disciplinas distintas e reconheciam a importância de se 

estudar a televisão “popular”. 
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elevadas audiências e permanece no ar por décadas44. Há algo, portanto, na estrutura dessas 

produções que possibilita uma grande quantidade de arranjos narrativos. O sucesso e a 

longevidade das Comfort Series permitem que essas produções constituam uma parte 

significativa da experiência televisiva estadunidense. 

O fenômeno das Comfort Series não é recente. Exemplos dessas produções podem ser 

identificados ao longo da história da televisão estadunidense, como as comédias I Love Lucy e 

M*A*S*H dos anos 1950 e 1970, respectivamente. A necessidade de garantir sucessos e 

minimizar os riscos dos investidores fez com que a televisão comercial estadunidense fosse 

historicamente marcada pela repetição de produtos e fórmulas de sucesso (GITLIN, 1983; 

KOMPARE, 2006). Pouco se explorou, no entanto, as razões desses modelos serem tão 

atrativos. Existem diversos fatores que explicam esse desinteresse, o principal deles é que os 

primeiros aparelhos televisivos possuíam uma série de restrições tecnológicas, o que levou 

pesquisadores a focarem nos estudos de gênero e das estruturas narrativas (MILLS, 2013). 

Embora muito utilizadas no estudo das ficções seriadas estadunidenses, ambas as perspectivas 

acabam isolando objetos com características similares, sendo elas estruturais (modelos de 

serialização) ou temáticas (estudos de gênero). Todavia, as produções pertencentes à categoria 

das Comfort Series não são limitadas a um determinado gênero narrativo ou modelo de 

serialização. 

Tomaremos três séries diferentes como exemplo: CSI – drama sobre o trabalho dos 

investigadores forense da polícia de Las Vegas –, Friends – sitcom sobre um grupo de amigos 

tentando navegar a vida adulta em Manhattan –, Gilmore Girls – dramédia sobre o 

relacionamento entre uma mãe solteira e sua filha adolescente na pequena e pacata cidade de 

Stars Hollow, em Connecticut. Do ponto de vista da discussão tradicional sobre modelos de 

serialização, estamos lidando com dois modelos distintos: enquanto CSI e Friends podem se 

configurar como séries (narrativas episódicas), em que cada episódio possui um 

fechamento/resolução, Gilmore Girls se adequa a categoria dos seriados (narrativas contínuas), 

que possuem tramas que resistem ao fechamento e os personagens possuem arcos que 

continuam a cada episódio (FISKE, 1987). Deve-se considerar que existe uma preferência 

valorativa pelo seriado em detrimento do modelo da série, notadamente associada ao fato do 

gênero dramático ser mais valorizado que a comédia, essa última frequentemente associada ao 

 
44 Na história da televisão estadunidense existem apenas 49 séries com dez ou mais temporadas. Nesse número, 

se contabilizam apenas as produções ficcionais live-action e exibidas no horário nobre. Ou seja, não está 

contabilizado as produções de animação, como The Simpsons (Fox, 1989-Presente, atualmente na 31ª temporada), 

nem as soap operas, como General Hospital, drama que está no ar desde 1963. 



41 

 

formato das séries. Critica-se esse modelo binário porque ele não dá conta de expressões mais 

recentes, nas quais a linha que separa ambas as lógicas está cada vez mais turva (MITTELL, 

2006).  

Por outro lado, essas três séries se adequam a tradições de gênero distintas. Cada gênero 

proporciona à narrativa um conjunto de expectativas a qual a produção deve atender. Nesse 

sentido, um episódio de CSI será, por natureza, mais carregado de tensão dramática do que um 

de Friends. Isso não significa que essas produções em nenhum momento rompem com as 

expectativas de gênero impostas a elas, apenas indica uma tendência dessas narrativas a 

perpetuarem lógicas já consolidadas dentro dessas categorias de gênero. Embora possa soar 

estranha a inserção de CSI na mesma categoria de conforto de Friends, independentemente 

disso, é justamente o que estamos defendendo aqui. O estranhamento surge do fato de que o 

conceito de Comfort Series, de certa forma, transgride a noção tradicional de gênero, que tende 

a não só separar drama e comédia em categorias distintas, mas também convenciona 

determinados padrões de expectativas para cada gênero. 

Ambas as abordagens acabam por dividir as ficções seriadas televisivas em grupos cada 

vez menores. Entendemos que é da natureza do processo de categorização certo reducionismo, 

pois as categorias nos ajudam a organizar e sistematizar os modelos e distingui-los entre si. No 

entanto, a tentativa de encontrar padrões e repetições na ficção seriada – embora contribua com 

uma maior sistematização dos modelos existentes –, não dá conta de explicar o porquê desses 

modelos serem tão populares e duradouros. Ademais, o foco nessas abordagens praticamente 

tornou a própria categoria das Comfort Series invisível, visto que as produções pertencentes a 

ela não são limitadas pelas lógicas de gênero, nem tampouco suas produções são exclusivas a 

um modelo de serialização. Assim, tornou-se necessário nos aprofundarmos no processo de 

invisibilização da categoria das Comfort Series no debate acadêmico. 

 

1.2 A invisibilidade das Comfort Series 

 

Evan: “Como pode assistir aquilo?” 

House: “Porque é incrível.” 

Evan: “É ridículo. Não teve um momento realista desde que eu estou na soap opera” 

House: “Em oposição aos programas que representam o mundo exatamente como ele 

é, tipo.... não consigo lembrar de nenhum.” 

(House M.D., “Living the Dream”, 4x14) 
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O texto retrata um diálogo entre dois personagens: Evan (Jason Lewis), um ator 

renomado que faz o papel de um médico na soap opera “Prescription Passions”45, e Gregory 

House (Hugh Laurie), um médico extremamente competente. Enquanto Evan detesta seu 

trabalho e considera as tramas do programa ridículas, House é um grande fã da produção. Evan 

não entende como House pode consumir um produto desprovido de valor artístico, sem um 

conteúdo relevante, sério, digno de ser apreciado. O pensamento por trás das afirmações de 

Evan reflete, de modo geral, como a literatura acadêmica tem abordado as ficções seriadas 

televisivas estadunidenses: rebaixando produções ditas mais convencionais, enquanto exaltam 

as produções mais “inovadoras” e que se afastam das fórmulas consagradas ao longo da história 

do meio. Concomitantemente, ao consumir rotineiramente a sua soap opera favorita, House, 

de certa forma, ocupa o mesmo lugar que o telespectador da série, em um movimento de 

metalinguagem, traz para dentro da narrativa a razão pela qual o próprio espectador consome 

House: o conforto presente no consumo de prazeres mundanos.  

O exemplo acima ilustra as principais razões pelas quais as Comfort Series são um 

fenômeno sociológico invisibilizado. Elas são produções que reproduzem as fórmulas 

consagradas, ou seja, não compactuam com as normas estéticas nem narrativas que atualmente 

são utilizadas para categorizar as chamadas “séries de qualidade”. Ao mesmo tempo, são 

produtos que se aproximam mais da lógica do entretenimento do que da informação. Em 

contrapartida, por serem séries centradas nos prazeres mundanos que possuem uma 

participação significativa nas grades de programação, acabam por passar quase que 

“despercebidas” enquanto contribuem na forma como os indivíduos experienciam o mundo a 

sua volta.  

Reconhecendo que existem inúmeros fatores que explicam a invisibilização das 

Comfort Series na literatura acadêmica, optamos por realizar um recorte e abordar apenas dois 

fatores. O primeiro consiste no fato de que os olhares redentores direcionados a ficção seriada 

televisiva estadunidense tendem a acionar discursos específicos, na tentativa de elevar o status 

de certos produtos televisivos frente ao “vasto deserto”46 (tradução nossa) que englobaria o 

 
45 A Prescription Passions se apresenta como uma paródia de General Hospital, produção que foi criada em 1963 

e é atualmente a soap opera estadunidense de maior duração, tendo mais de 14 mil episódios exibidos. A história 

aborda o dia a dia dos médicos e pacientes do 7º andar do General Hospital de Port Charles, no estado de Nova 

Iorque. 
46 Em 1961, o presidente da Federal Communications Commission, Newton N. Minow realizou o discurso 

intitulado “Television and the public interest”. Dentre suas falas, Minow se refere à programação televisiva como 

um “vast wasteland”. Essa visão pejorativa de televisão como um “vasto deserto” impactou a forma como a 

produção televisiva era vista e abordada na sociedade estadunidense, ao mesmo tempo que também incentivou 

olhares focados na excepcionalidade e não na generalidade. Assim, o que há de excepcional no meio deve ser 

redimido, enquanto o restante faz parte do “vasto deserto”.  
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restante da programação. Já o segundo fator, encontra-se na banalidade dessas produções que, 

por estarem presentes no cotidiano diário dos indivíduos, acabam sendo ignoradas. O 

fenômeno, embora presente, não é observado. 

 

 

1.2.1 Os olhares redentores da televisão e suas limitações 

 

“Em lugar de prestar atenção apenas às formas mais baixas de televisão, a ideia é 

deslocar o foco para a diferença iluminadora, aquela que faz expandir as 

possibilidades expressivas desse meio.”  

Arlindo Machado (2000, p. 10) 

 

Embora a televisão tenha sido estigmatizada durante muito tempo (ADORNO, 1954; 

MANDER, 1978; WINN, 1977), no fim do século XX pesquisadores começaram a redimir 

determinados produtos considerados “singulares” ou “inovadores” que se distanciavam do 

restante da programação considerada “banal”. Machado (2000) ilustra este movimento em sua 

proposta de levar a televisão “a sério”. No entanto, essa retórica tende a rebaixar a programação 

televisiva considerada “ordinária” (BONNER, 2003; MILLS, 2010) e intencionalmente, ou 

não, reforça que apenas alguns produtos ou experiências são merecedoras de atenção 

acadêmica “séria”. No que se refere às séries estadunidenses, nota-se certa predileção 

acadêmica pelas produções classificadas como “séries de qualidade”. Seja por possuir estética 

ou narrativa mais sofisticada, ou por ter representação de gênero, raça ou sexualidade mais 

diversificada, produções como The Sopranos, Lost, The Wire, Mad Men ou Orange is The New 

Black têm recebido a maior parte da atenção acadêmica direcionada às séries estadunidenses.  

Em busca de dados que comprovem essa preferência, realizamos um levantamento de 

artigos que abordavam séries estadunidenses47 em quatro periódicos48 dedicados ao estudo de 

televisão (Apêndice B). Encontramos que, entre 2009 e 2018, foram publicados um total de 

116 artigos. Desses, 53 trabalhos abordaram 46 séries pertencentes a categoria das Comfort 

Series. Enquanto que outros 62 artigos analisaram um total de 32 produções não pertencentes 

a categoria. Apenas um artigo abordou conjuntamente séries de ambas as categorias. No que 

se refere aos cinco dramas listados acima, eles representam aproximadamente 22% do total de 

trabalhos (25 artigos), ou seja, praticamente um em cada cinco artigos publicados nestas 

 
47 Foram omitidos artigos que abordavam séries de outras nacionalidades, séries que não eram de ficção e 

produções de animação. 
48 Os quatro periódicos são: Television and New Media, Journal of Popular Film and Television, New Review of 

Film and Television e o Critical Studies in Television. Todos pertencem as grandes editoras Sage e Taylor & 

Francis. 
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revistas na última década abordaram uma das cinco séries supracitadas que são consideradas 

como “extraordinárias”. Embora esse levantamento demonstre que existe literatura sobre várias 

séries que se enquadram dentro da categoria das Comfort Series, como, por exemplo, Friends 

(7 artigos) e CSI (3 artigos), dos 116 artigos apenas 15 (13%) analisaram sete das 20 produções 

mais vistas na televisão estadunidense na última década49. 

O que queremos demonstrar aqui é que o olhar acadêmico, embora abranja uma enorme 

variedade de produções, no caso 79 séries diferentes, tende a voltar-se para um mesmo conjunto 

de cinco ou seis produções consideradas “distintas”. Ao limitar o escopo de análise a este grupo 

em particular, os estudiosos de televisão perdem de vista a grande maioria das séries 

televisivas, particularmente aquelas mais próximas das normas e convenções consagradas do 

broadcasting e que, muitas das vezes, atingem elevadas audiências. No que tange as 

perspectivas e estratégias mais utilizadas nesses artigos, identificamos e categorizamos seis 

grupos: representação e identidades; estética e narrativa; espaço e lugar; memória e nostalgia; 

audiência e recepção; e outros50. A partir dos dados levantados no Apêndice B, elaboramos a 

Tabela 1 que demonstra a quantidade de trabalhos que acionam cada perspectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Com os dados do Apêndice A é possível identificar as 20 séries mais vistas na última década com base na 

quantidade de vezes em que aparecem listadas entre 2009-2018. As séries são: NCIS (10 vezes), Criminal Minds 

(9 vezes), Grey's Anatomy (9 vezes), NCIS: Los Angeles (9 vezes), The Big Bang Theory (9 vezes), Blue Bloods 

(8 vezes), Two and a Half Men (7 vezes), The Good Wife (7 vezes), Modern Family (7 vezes), CSI (6 vezes), The 

Mentalist (6 vezes), Castle (6 vezes), Hawaii Five-O (5 vezes), CSI: Miami (4 vezes), CSI: NY (4 vezes), Person 

of Interest (4 vezes), The Walking Dead (4 vezes), NCIS: New Orleans (4 vezes), Desperate  Housewives (3 vezes) 

e Bones (3 vezes). 
50 A categoria “outros” consiste em abordagens raramente utilizadas, que individualmente somadas resultam em 

menos de cinco artigos. São elas: música (4), instrumental (3), sociologia (3), política (2), cultura das celebridades 

(1), marketing (2) e estudos de televisão (3).  
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TABELA 1 

ABORDAGENS UTILIZADAS NA ÁNALISE DA FICÇÃO SERIADA 

TELEVISIVA ESTADUNIDENSE ENTRE 2009-2018 EM QUATRO PERIÓDICOS 

 

Revista 

(Sigla) 

Representaçã

o e 

identidades 

(gênero,  

raça,  

orientação 

sexual e religiosa) 

Estética e 

Narrativa 

(análise 

estética, 

gênero 

narrativo, 

narrativa e 

formatos) 

Espaço e 

Lugar 

Memória e 

nostalgia 

Audiência 

e Estudos 

de 

Recepção 

Outros  

TVNM51 27 6 5 4 5 7 

JPFT52 10 8 1 1 1 6 

NRFT53 4 6 0 0 0 0 

CST54 5 10 1 0 3 6 

TOTAL 46 30 7 5 9 19 

FONTE: Autoria própria (2019)  

 

Nota-se que, dos 116 trabalhos publicados entre 2009-2018, um total de 76 artigos, ou seja, 

aproximadamente 65%, se dedicaram a apenas duas perspectivas diferentes: a da representação 

e identidades e a de estética e narrativa. Na tentativa de entender a invisibilização das Comfort 

Series na literatura especializada, iremos examinar ambas as perspectivas enfatizando suas 

potencialidades para os estudos da televisão, porém também indicando suas limitações para a 

pesquisa de séries ficcionais televisivas em geral e das Comfort Series em particular.   

 
51 Television and New Media. 
52 Journal of Popular Film and Television. 
53 New Review of Film and Television. 
54 Critical Studies in Television. 
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A perspectiva da representação e identidades55 busca explorar como determinados 

grupos são representados nas séries televisivas e qual a visibilidade/presença deles nesses 

programas. A perspectiva é embasada no princípio de que a televisão e seus produtos culturais 

contribuem para moldar as estruturas e as normas identitárias dentro de uma nação. Embora 

seja impossível identificarmos um único grupo sendo representado de modo exclusivo na 

televisão estadunidense, podemos encontrar determinados padrões de categorias identitárias 

que surgem em momentos históricos específicos (MITTELL, 2009). Atualmente, um padrão 

de identidade dominante56 é a do homem adulto, branco e heterossexual.  

Identificamos que dentre os trabalhos da perspectiva da representação nas séries 

televisivas estadunidenses se convencionou três principais eixos norteadores das pesquisas. 

Primeiro, o de gênero57, que engloba pesquisas focadas na representação da feminilidade, nos 

papéis desempenhados pelas personagens femininas nos programas televisivos e, também, na 

forma como a representação se dá, não necessariamente na visibilidade do gênero feminino, 

visto que a maioria dos programas apresenta personagens mulheres. Alguns exemplos incluem 

os trabalhos de Davis (1990), Dow (1990; 1996; 2005), Lotz (2001; 2006) e Spigel e Mann 

(1992). Segundo, o de raça e etnia58, com as pesquisas sobre representação racial, que são 

pautadas pela lógica da visibilidade. No caso da visibilidade racial isto implica na presença de 

atores pertencentes aos grupos subordinados59 da sociedade estadunidense, como, negros e 

amarelos. Já a visibilidade étnica está relacionada a representação da cultura e da herança étnica 

 
55 A perspectiva da representação é fortemente ligada a ascensão dos Estudos Culturais britânicos, principalmente 

a discussão sobre representatividade e políticas identitárias (HALL, 2002; 2003). 
56 Existem diversas razões culturais e sociais que explicam a representação desse padrão, contudo gostaríamos de 

chamar a atenção para um dos fatores que é de ordem estrutural relacionado a própria organização da indústria 

televisiva nos Estados Unidos. Essa indústria, como muitas outras, é dominada por homens de meia-idade, brancos 

e heterossexuais. Existe, portanto, certa predominância masculina sobretudo em cargos de importância, como 

escritores, diretores, produtores, showrunners e executivos de grandes emissoras (SMITH, et al., 2018). 
57 Deve-se ter em mente, no entanto, que os termos “sexo” e “gênero” possuem significados distintos. O termo 

“sexo” é utilizado para designar a identidade biológica que diferencia o masculino do feminino, enquanto o termo 

“gênero” está intimamente relacionado a cultura e práticas sociais que determinam os papéis e as características 

que distinguiriam o homem da mulher, ou a feminilidade da masculinidade (BUTLER, 1990). 
58 Da mesma forma como “sexo” e “gênero” são termos distintos, “raça” e “etnia” também são conceitos diferentes 

que temos que entender antes de nos aprofundarmos na discussão sobre a representação racial nas séries 

estadunidenses. Para Munanga, “o conteúdo da raça é morfo-biológico e o da etnia é sociocultural, histórico e 

psicológico.” (2003, p. 12). Dessa maneira, enquanto “etnia” se refere a um grupo que possui afinidades culturais, 

religiosas, linguísticas, dentre outras em uma determinada região, a ideia de “raça” se aproxima de uma construção 

social em que diferenças biológicas, como, a cor da pele, tipo de cabelo, entre outras características fenotípicas, 

simbolizariam “diferentes” raças. 
59 De acordo com o censo realizado em 2010, os chamados “brancos americanos” (61,3%) são a maioria racial e 

étnica do país, enquanto os negros ou African Americans são a maior minoria racial (12,7%) e os latinos são a 

maior minoria étnica (17,8%). Para mais informações, ver: 

https://www.census.gov/newsroom/releases/archives/2010_census/cb11-

cn125.html#:~:text=Three%20quarters%20of%20multiple%20race,Alaska%20Native%20(1.4%20million) 

Acesso em 21 de dezembro de 2020. 

https://www.census.gov/newsroom/releases/archives/2010_census/cb11-cn125.html#:~:text=Three%20quarters%20of%20multiple%20race,Alaska%20Native%20(1.4%20million)
https://www.census.gov/newsroom/releases/archives/2010_census/cb11-cn125.html#:~:text=Three%20quarters%20of%20multiple%20race,Alaska%20Native%20(1.4%20million)
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de um grupo, como, os latinos – alguns exemplos desta abordagem podem ser encontrados nos 

trabalhos de Luisi, Jones e Luisi (2019), Mastro e Greenberg (2000), Oh (2020) e Rivero 

(2005). Por fim, o terceiro é o de orientação sexual, com pesquisas que também são pautadas 

pela lógica da visibilidade focando em personagens e representações para além da 

heteronormatividade. Alguns exemplos podem ser evidenciados nas pesquisas de Becker 

(2006), Branfman (2020), Fouts e Inch (2005), Levine (2007) e Tropiano (2002). 

Embora muito empregada nos estudos das séries estadunidenses, existem limitações à 

perspectiva da representação. Essa abordagem é baseada no estudo do “outro”, ou seja, ela 

direciona seus esforços em compreender temas como gênero, raça e orientação sexual 

examinando os grupos subordinados destas relações, como por exemplo, a mulher, o negro e o 

homossexual. No entanto, a falta de estudos que abordem e problematizem o masculino, o 

branco e o heterossexual favorecem, assim, que essas identidades sejam dotadas de um certo 

aspecto de universalidade.  

No caso da representação racial, Mittell identificou que o branco na televisão 

estadunidense já se tornou a identidade default60, com muitos dos espectadores “nem mesmo 

percebendo a maioria dos personagens brancos como tendo qualquer designação racial” (2009, 

p. 315, tradução nossa). No que se refere à representação de gênero, observa-se como a 

indústria televisiva continuamente rotula determinadas produções como “drama feminino” 

aqueles apresentam uma mulher protagonista, como Grey’s Anatomy, mas não rotula como 

“drama masculino” séries com um homem protagonista, como Breaking Bad (CASTELLANO; 

MEIMARIDIS; FERREIRINHO, 2019). Paralelos similares podem ser encontrados no âmbito 

da raça e da orientação sexual, como, por exemplo, a própria categorização da “black sitcom”61, 

em comparação com as outras produções rotuladas apenas como “sitcoms”.  

Alternativamente, a perspectiva estética e narrativa tem avançado nos estudos das séries 

ficcionais seriadas estadunidenses desde as décadas de 1980 e 1990. Isso se deve por conta dos 

avanços tecnológicos que permitiram que os produtos televisivos se tornassem mais 

aprimorados esteticamente. Por permitirem aos telespectadores rever os episódios múltiplas 

vezes, os avanços tecnológicos também possibilitam uma maior complexificação das narrativas 

(MITTELL, 2006). Embora algumas produções de canais de televisão aberta foram apontadas 

 
60 De certo modo, essas produções acabam por reforçar a equivocada concepção de que o sujeito branco não é 

racializado (RIBEIRO, 2017). 
61 O termo black sitcom se popularizou no fim dos anos 1980 e início dos 1990 e se refere a uma comédia que 

apresenta um elenco principal negro, comumente utilizado para se referir às comédias em torno de famílias negras, 

como The Cosby Show, The Jeffersons Fresh-Prince of Bel-air e Family Matters. Mais recentemente, o termo foi 

atribuído às comédias My wife and Kids, Everybody Hates Chris e Black-ish. Para mais informações, ver:  Haggins 

(2008), Morgan (2017) e Zook (1999). 
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como emblemáticas de uma inovação estética televisiva da época, caracterizada como “TV de 

qualidade”62, como o drama policial Hill Street Blues (THOMPSON, 1997), foram as 

produções vindas de canais a cabo que começaram a ser elevadas ao patamar cobiçado das 

“séries de qualidade”, como o drama The Sopranos (JARAMILLO, 2002; LAVERY, 2002; 

NELSON, 2006). As “séries de qualidade” são reiteradamente associadas a uma linguagem 

(supostamente) “cinematográfica”63 e/ou uma estrutura narrativa mais densa que se aproxima 

dos romances literários64. Ambos os discursos servem como um selo distintivo atrelado a uma 

“não televisão”. 

A estratégia por trás da “não televisão” deve ser considerada no mínimo problemática. 

Quando diretores cinematográficos associados mais aos filmes de arte e/ou produções 

independentes (indie) querem se afastar da imagem da indústria hollywoodiana, eles criticam 

lógicas e práticas massivas como forma de elevar o status de suas obras. Todavia, esses 

profissionais não negam o meio, não dizem estar fazendo um “não cinema”. Já os canais da 

televisão a cabo estadunidense recorreram a estratégia da “não televisão” como forma de 

atribuir valor distintivo às suas obras. Sintomático nesse movimento é o controverso slogan da 

HBO, “It’s not TV. It’s HBO”, que deixa claro a tentativa de afastamento da “televisão 

tradicional” (MCCABE; AKASS, 2007; SANTO, 2008).  

 
62 A discussão sobre a “televisão de qualidade” no que se refere às produções estadunidenses é, no mínimo, 

controversa. A atribuição do conceito se popularizou na década de 1980 e 1990 em trabalhos como MTM: Quality 

Television (FEUER; KERR; VAHIMAGI, 1984) e Television's Second Golden Age: From Hill Street Blues to ER 

(THOMPSON, 1997). O “fator de qualidade” foi associado à diversas características, como a liberdade fornecida 

aos criadores e roteiristas (FEUER, 1984), inovações estéticas que se aproximavam com a linguagem 

cinematográfica (THOMPSON, 1997), a conquista de uma determinada faixa da audiência mais valorizada pelos 

anunciantes (STARK, 1997) e, ainda, a aproximação com uma programação mais liberal e progressista 

(NEWMAN, 2016). No entanto, ao conferirem um status de qualidade para produções como Lou Grant, Hill 

Street Blues e Twin Peaks a discussão se tornou pouco uniforme. Aqui, entendemos que avaliar a “qualidade” de 

uma obra audiovisual específica é uma tarefa árdua, uma vez que análises desse cunho serão perpassadas por 

questões subjetivas de gosto. Para mais informações, ver: Brembilla e Tralli (2015), McCabe e Akass (2007), 

Muanis (2015) e Newman e Levine (2012). 
63Jaramillo (2013) e Mills (2013) chamam atenção para o uso problemático do termo “cinematográfico”, pois 

perpetua uma hierarquia de mídia audiovisual que é inevitavelmente obsoleta, ao mesmo tempo em que não faz 

avançar nossa compreensão sobre questões ligadas a uma “estética televisiva” de qualquer maneira significativa.  
64 O criador de The Sopranos, David Chase, já relatou sua intenção de vender a história da família Soprano como 

um filme e que, para ele, cada episódio deve ser considerado um “pequeno filme” (LAVERY; THOMPSON, 

2002). Recentemente, uma retórica análoga apareceu nas falas dos produtores executivos de Game of Thrones que 

indicam que a série, em sua totalidade, deveria ser vista como um filme de 73 horas. Já no segundo caso, The Wire 

é tido como um romance que possui estrutura narrativa semelhante às obras literárias de Charles Dickens. 

Consequentemente, para o criador da série, cada episódio representaria um capítulo de livro, (supostamente) 

rompendo com as lógicas tradicionais da serialização televisiva (NANNICELLI, 2009; SEPINWALL, 2012). 
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Concomitantemente às evoluções estéticas, as narrativas também passaram por um 

processo de sofisticação entrelaçando as lógicas episódicas65 e seriadas66 no panorama da 

complexidade narrativa proposta por Mittell (2006; 2015). Embora existam exceções67, grande 

parte das narrativas complexas são produzidas por canais a cabo e por serviços de streaming. 

Essas produções são utilizadas por esses veículos como uma forma de legitimação (BRINKER, 

2015; MITTELL, 2007; SEGUNDO, 2019), sendo direcionadas a um público mais elitizado 

que pode pagar pela assinatura do canal/serviço e que, supostamente, demandaria narrativas 

mais “sofisticadas”. Observa-se, portanto, uma veia elitista intrínseca na associação entre 

“complexidade narrativa” e “séries de qualidade” que precisa ser desnaturalizada.  

Para isso, nos será útil a discussão de gosto e distinção proposta por Bourdieu (2007 

[1979]). O ataque à televisão aparenta ser uma forma das elites intelectuais e culturais 

racionalizarem o seu desgosto pela televisão. Logo, se utilizam de uma lógica de distinção 

positiva ao rebaixarem o conteúdo televisivo, afirmando dar preferência ao consumo de livros, 

filmes e até mesmo teatro. Similarmente, Bourdon (2018) também enxerga uma dimensão de 

“distinção negativa” em afirmações como “não assisto TV”, “não tenho televisão em casa”, ou 

ainda que “só vejo os noticiários” (gênero mais respeitável por sua ligação à lógica da 

informação). No que se refere às séries estadunidenses, nota-se essa dimensão no consumo de 

produções pertencentes à categoria das “séries de qualidade”. Assim, muitas vezes o “selo de 

qualidade” é atribuído aos produtos televisivos como forma de “explicar” a atenção que eles 

recebem de grupos com capital (econômico, cultural ou intelectual) mais elevado 

(JARAMILLO, 2013). Em suma, as produções exaltadas por serem as de “qualidade” de certa 

forma servem para distinguir seus espectadores ao acionar códigos específicos de gosto.  

Por outro lado, existe uma questão de gênero também presente no cerne dos discursos 

sobre as “séries de qualidade” que deve ser mencionada. Observa-se que as produções 

indicadas como sendo emblemáticas do estado da qualidade das séries estadunidenses são 

 
65 As formas episódicas se referem às séries, narrativas onde os mesmos personagens aparecem em todos os 

episódios, porém as histórias são independentes e possuem fechamento ao fim de cada episódio. Ver Aronson 

(2000), Newman (2006) e Porter, et al. (2002). 
66 As formas seriadas se referem ao seriado, narrativas em que as tramas resistem ao fechamento, os mesmos 

personagens possuem tramas que continuam a cada episódio. Ver Mittell (2006; 2015). 
67 Os canais da televisão aberta estadunidense também se esforçaram para aproveitar do interesse lucrativo em 

torno das narrativas complexas, sendo bem-sucedidos em algumas produções como This is Us e How To Get Away 

With Murder. O caso mais emblemático foi o sucesso do drama Lost. A produção misturava elementos de ficção 

científica com fantasia, tinha como uma de suas maiores qualidades a capacidade de elaborar enigmas e construir 

mistérios, que engajavam os espectadores. Porém, após o seu fim, executivos das emissoras abertas têm 

encontrado certa dificuldade em produzir novas narrativas complexas de sucesso. Já os canais da televisão a cabo, 

com maior liberdade na produção e com a possibilidade de temporadas mais curtas, têm conseguido lançar mais 

produções consideradas densas e complexas. 
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protagonizadas e/ou criadas por homens (em sua maioria brancos), como The Sopranos, 

Breaking Bad, Mad Men, dentre tantas outras. Até mesmo as produções protagonizadas por 

mulheres que são exaltadas pela crítica e pela literatura acadêmica continuam sendo, muitas 

das vezes68, aquelas que foram criadas por homens, como Homeland, Veep e, mais 

recentemente, The Handmaid’s Tale e Outlander69.  

Essa relação entre “séries de qualidade” e gênero, já exposta em trabalhos como os de 

Newman e Levine (2011), Lotz (2014) e Battles (2019), também está relacionada à própria 

construção da TV como uma mídia “menor”, devido a associação do consumo de massa com 

o gênero feminino. Petro indica que, enquanto as discussões sobre a arte tendem a ser 

acompanhadas por “metáforas de gênero que ligam valores ‘masculinos’ de produção, 

atividade e atenção”, o debate sobre a cultura de massa aciona valores “‘femininos’ de 

consumo, passividade e distração” (1986, p. 6, tradução nossa). No caso das séries 

estadunidenses, aquelas protagonizadas e criadas por mulheres, como Gilmore Girls, Jane the 

Virgin e Grey’s Anatomy, são sistematicamente rebaixadas por serem “melodramáticas” ou 

“emotivas” demais, comumente referidas de forma pejorativa como séries de “mulherzinha”. 

No entanto, as séries protagonizadas por homens não recebem classificação similar como séries 

de “homenzinho” (CASTELLANO; MEIMARIDIS; FERREIRINHO, 2019). Assim, observa-

se como hierarquias culturais são acionadas para valorizar determinadas formas e experiências 

televisivas, principalmente aquelas associadas ao gênero masculino e/ou ao gosto das elites 

(LEVINE, 2016). 

Evidencia-se, assim, uma tendência70 de privilegiar as produções televisivas vindas da 

televisão fechada ou de serviços de streaming, atribuindo a elas um “status de qualidade” 

superior as produções ditas “massivas” e “repetitivas” da televisão aberta (BUONANNO, 

2018; LEVERETTE; OTT; BUCKLEY, 2008; MCCABE; AKASS 2007). Ademais, os 

 
68 Reconhecemos a existência de produções criadas e protagonizadas por mulheres que foram aclamadas e 

inseridas na categoria de prestígio, como Girls e Orange is the new Black. Porém, evidencia-se uma forte 

tendência em associar qualidade e prestígio às produções que se centram na vivência de homens (brancos) e que 

foram criadas por homens. Ver Castellano, Meimaridis e Ferrerinho (2019), Lotz (2014) e Nygaard e Lagerwey 

(2016). 
69 Observa-se que The Handmaid’s Tale e Outlander, apesar de serem baseadas em livros escritos por mulheres, 

têm homens como showrunners. 
70 Uma evidência de que esse processo ainda está em curso é a recente chamada para o dossiê da revista Canadian 

Review of American Studies, intitulado “New Television”, que limita os objetos a um grupo seleto de treze 

produções que representariam essa “nova televisão”. Notadamente, todas são séries que aderem à categoria das 

“séries de qualidade”, sendo a maioria produções dramáticas advindas de canais da televisão fechada, com 

protagonistas homens, com a exceção de Veep e Weeds que possuem mulheres como protagonistas. Ambas as 

produções, juntamente de Transparent e High Maintenance, podem também ser classificadas como comédias e 

dramédias. Para acessar a chamada: https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/2019/06/06/special-issue-of-

canadian-review-of-american-studies-on-new-television Acessado em 20 de janeiro de 2021. 

https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/2019/06/06/special-issue-of-canadian-review-of-american-studies-on-new-television
https://call-for-papers.sas.upenn.edu/cfp/2019/06/06/special-issue-of-canadian-review-of-american-studies-on-new-television
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discursos de qualidade que são acionados se desdobram em questões de gênero71 (IMRE, 2009; 

NYGAARD; LAGERWEY 2017) e de gosto (BOURDON, 2018), ao mesmo tempo em que 

rebaixam as produções ditas mais convencionais (NEWMAN; LEVINE, 2012) e 

melodramáticas (SAYEAU, 2007). Isto posto, entendemos que tanto a perspectiva da 

representação e identidades quanto a da estética e narrativa, são insuficientes para identificar o 

fenômeno das Comfort Series. Ademais, essas perspectivas tendem a se basear no estudo de 

determinadas produções em sua excepcionalidade e individualidade em comparação com o 

restante da programação. Para isso, a literatura com frequência foca no estudo do “novo” ou 

“singular”. Nesse processo, os pesquisadores acabam por “subestimar o significado do velho, 

do contínuo, repetitivo, sempre presente” (MILLS, 2010. p. 7, tradução nossa) na programação 

televisiva. 

Em contrapartida, gostaríamos de também indicar outra perspectiva utilizada no estudo 

da ficção seriada estadunidense, mas que apareceu pouco em nosso levantamento. A 

perspectiva instrumental foi acionada apenas três vezes nos trabalhos listados no Apêndice B. 

No entanto, devido ao nosso foco em séries institucionais, optamos por problematizar o uso 

dessa perspectiva, visto que ela é amplamente empregada no estudo e na análise de séries 

centradas em instituições ficcionais, como nos trabalhos sobre os usos instrumentais das séries 

médicas de Hether, et al. (2008) e de Hoffman, et al. (2018), das séries policiais de Beavers 

(2011) e Donovan e de Klahm IV (2015), das séries jurídicas de Klein (1997) e de Robson 

(2017), e das séries políticas de Journell e Buchanan (2013) e de Jester (2020). 

A perspectiva instrumental é embasada na visão de que a televisão e suas séries de 

ficção são capazes de disseminar conteúdo educativo/científico. Neste sentido, entende-se que 

determinados produtos, principalmente aqueles mais próximos ao campo da informação 

(telejornalismo, documentários e conteúdo educativo) seriam merecedores de análises mais 

sistemáticas. A televisão, dessa maneira, só seria redimível quando se utilizasse de seu espaço 

para transmitir informações e conteúdo científico. A principal limitação da perspectiva 

instrumental, no entanto, é que a televisão como um todo não é legítima, apenas um grupo 

muito restrito de produtos podem ser considerados dignos de reflexões “sérias”.  

A ficção seriada televisiva estadunidense é um dos produtos que tradicionalmente ficou 

à margem dessas discussões por conta de sua associação com a lógica do entretenimento e o 

 
71 Deve-se ter em mente que “discursos de qualidade são inerentemente perpassados por questões de gênero. Eles 

articulam o melhor do meio com o masculino acima do feminino e a elite acima da massa, reforçando assim as 

hierarquias culturais que sugerem que as mulheres, seus interesses e suas histórias carecem de importância” 

(NYGAARD; LAGERWEY, 2017, p. 106, tradução nossa). 
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seu afastamento da lógica da informação. Contudo, nas últimas décadas, algumas séries 

começaram a ser enxergadas como “produtos redimíveis”, quando lançavam luz sobre temas 

de importância para a sociedade estadunidense, como o uso das comédias The Office, Parks 

and Recreation72, The Big Bang Theory e The Simpsons para o ensino de princípios econômicos 

(CONAWAY; CLARK, 2015; DEAL; HEGDE, 2013; HALL, 2014; LUCCASEN; THOMAS, 

2010; KUESTER; DIRK MATEER; YOUDERIAN, 2014). Outros estudos abordaram o 

impacto de storylines sobre doação de órgãos no drama policial Numb3rs e nos dramas médicos 

House M.D. e Grey’s Anatomy (MORGAN; MOVIUS; CODY, 2009). 

O ethos instrumental está por trás da concretização da estratégia comunicacional do 

Entertainment-Education73 (E-E) (BRODIE et al., 2001; CHORY-ASSAD; TAMBORINI, 

2001; KELLER; BROWN, 2002; MOVIUS et al., 2007; SHARF; FREIMUTH, 1993; 

WHITTIER, et al., 2005), que tem como principal objetivo provocar mudanças 

comportamentais e sociais. Majoritariamente influenciada pela Teoria Social Cognitiva74 

(BANDURA, 1986; 2001; 2002), a premissa básica do E-E é que o entretenimento pode ser 

utilizado como um veículo para a transmissão de mensagens educativas/informativas às 

massas. Enfatiza-se a capacidade das narrativas ficcionais seriadas televisivas de transmitirem 

de forma econômica mensagens educativas a um grande número de pessoas em uma única 

exposição (HETHER; MURPHY, 2010).  

Neste sentido, o E-E busca redimir o entretenimento dotando-o de um valor 

informacional por meio da customização de determinados produtos. Alguns trabalhos já 

indicaram as potencialidades de influenciar significativamente tanto o conhecimento, bem 

como as atitudes e práticas dos indivíduos por meio da estratégia do E-E (HETHER, et al., 

2008; ROSENTHAL; BUFFINGTON; COLE, 2018), enquanto que outros delinearam os 

possíveis efeitos negativos da disseminação de conteúdos imprecisos nessas narrativas 

(BURZYŃSKA; BINKOWSKA-BURY; JANUSZEWICZ, 2015; MOELLER, et al., 2011). 

 
72 Esse potencial é reforçado por projetos como o Bazinganomics72 (http://www.bazinganomics.com/), ligado a 

sitcom The Big Bang Theory e o Economics of Parks and Recreation 

(https://economicsofparksandrec.com/about/). Acessado em 28 de abril de 2019. 
73 Inicialmente surgiu na década de 1960 como “Entertainment with a proven social benefit”, proposto pelo 

produtor mexicano Miguel Sabido. No fim da década de 1970, Everett Rogers mudou para “Entertainment and 

Education”. Já na década de 1980, Patrick Coleman consolidou o campo como “Entertainment-Education”. 

Atualmente é definido como: “o posicionamento intencional de conteúdo educacional em mensagens de 

entretenimento”. O campo tem como propósito “divulgar ideias para promover mudanças comportamentais e 

sociais” (SINGHAL; ROGERS, 2002, p. 117, tradução nossa). Para mais informações, ver: 

https://ccp.jhu.edu/2018/04/30/miguel-sabido-entertainment-education-pioneer/ Acessado em 28 de abril de 

2019. 
74 Inicialmente referida como “Teoria da Aprendizagem Social”. 

http://www.bazinganomics.com/
https://economicsofparksandrec.com/about/
https://ccp.jhu.edu/2018/04/30/miguel-sabido-entertainment-education-pioneer/
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A perspectiva instrumental, no entanto, tem certas limitações. Primeiramente, deve-se 

considerar as críticas ao Entertainment-Education e, principalmente, as direcionadas à Teoria 

Social Cognitiva, embasadas no questionamento da visão simplista da esfera da recepção 

televisiva associada a este panorama teórico. Especificamente, a noção de que a recepção de 

um determinado produto/informação ocorre de forma igual por seu público. Ignora-se, 

portanto, o fato de que o espectador nem sempre interpreta da mesma forma o conteúdo que 

recebe e, ademais, constroem de formas distintas suas interpretações e significados a partir de 

uma mesma obra (HALL, 1999; LIVINGSTONE, 1998). Embora outros panoramas teóricos 

mais recentes também sejam acionados dentro da perspectiva instrumental, como a discussão 

sobre Media Literacy75, a abordagem do E-E ainda é recorrentemente aplicada na análise das 

séries institucionais (CHORY-ASSAD; TAMORINI, 2001; MOVIUS, et al., 2007; SHEN; 

HAN, 2014).  

Em segundo lugar, entendemos que o foco em educação e a preferência pelos produtos 

da informação em detrimento daqueles associados ao entretenimento tem limitado a 

perspectiva instrumental, condenando os trabalhos a se centrarem na disseminação de conteúdo 

informativo/educacional ou em análises sobre como essas instituições e seus profissionais são 

representados na ficção. De outro modo, argumentaremos ao longo da presente tese que as 

Comfort Series cumprem um papel que vai além da disseminação da informação, mas que 

reside no potencial dessas produções contribuírem nos processos de como imaginamos o 

mundo a nossa volta, principalmente no que se refere aos processos de construção simbólica 

das próprias instituições sociais. Por conseguinte, escapa à perspectiva instrumental o processo 

recorrente de ficcionalização de instituições nas séries televisivas. 

Antes de avançarmos, gostaríamos de ressaltar que não estamos questionando a 

validade ou a importância das perspectivas expostas acima. As descrições não são de maneira 

nenhuma totalizantes e nem dão conta da infinidade de maneiras distintas em que cada uma 

pode ser acionada para contribuir com o estudo de uma determinada série ou da própria 

televisão. São, portanto, breves relatos que buscam apresentar alguns dos principais 

argumentos de cada perspectiva e suas limitações. O que objetivamos nesta seção foi esclarecer 

que o foco nessas perspectivas não permitiu que pesquisadores: 1) identificassem as Comfort 

 
75 O conceito de Media Literacy pode ser definido como “a capacidade de acessar, analisar, avaliar e criar 

mensagens em vários contextos” (CHRIST; POTTER, 1998, p. 7, tradução nossa). Neste sentido, parte-se de um 

ponto de vista mais completo do processo comunicacional. Para mais informações, ver: Borges (2013) e 

Livingstone e Van Der Graaf (2008). 
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Series como um problema de pesquisa, e 2) enxergassem o potencial sociológico das 

instituições sociais ficcionais nas narrativas seriadas televisivas estadunidenses.  

 

1.2.2 Comfort Series como parte do cotidiano dos sujeitos 

 

“Uma das maiores funções da televisão é reunir, dia a dia, o estranho e o não familiar 

e traduzir isso para o modo do público perceber o mundo”  

Richard White (1994, p. 51). 

 

A televisão tem sido definida como parte fundamental do cotidiano (GAUNTLETT; 

HILL, 2002; MOORES, 2000; MORLEY, 1986; SILVERSTONE, 1994). O aparato e seus 

programas recebem atenção diária dos sujeitos, seja ela dedicada ou dispersa. Sua programação 

dita as rotinas domésticas, como o horário do jantar ou do lazer. De acordo com o instituto 

Nielsen (2016) o estadunidense médio assiste mais de trinta e cinco horas de televisão por 

semana, com um terço das famílias nos Estados Unidos possuindo quatro ou mais aparelhos 

televisivos em casa (SODANO, 2012, p. 28). A presença cotidiana das tecnologias da mídia, 

neste caso a da televisão, é diferente dos outros aparelhos domésticos, visto que “através do 

som e da imagem, a transmissão serve para conectar a esfera privada da casa com vários 

mundos públicos para além da porta da frente, mediando nossos sentidos de identidade pessoal 

e coletiva” (MOORES, 2000, p. 45, tradução nossa). Por causa da presença significativa da 

televisão no cotidiano dos sujeitos, Silverstone afirma que “estudar televisão é o mesmo que 

estudar o cotidiano” (1989, p. 77, tradução nossa). Contraditoriamente, essa presença diária 

também contribuiu para que o fenômeno das Comfort Series passasse majoritariamente 

despercebido pela literatura acadêmica. 

A vida na contemporaniedade é construída em grande parte por momentos banais que 

passam, por muitas das vezes, despercebidos. Isso ocorre porque as ações da ordem do banal 

chamam menos atenção do que as ações da ordem da execpcionalidade ou da singularidade. 

Desde a espera diária no trânsito ou no ponto de ônibus, até as atividades mais banais da 

existência humana, como a hora do banho, da refeição ou de dormir, a vida é um compilado de 

momentos centrados em ações rotineiras. No entanto, existem fenômenos sociologicamente 

relevantes presentes no cotidiano banal e rotineiro dos sujeitos que são pouco explorados.  

De certa forma, a televisão e grande parte de seus produtos fazem parte deste cotidiano 

ignorado, banal, rotineiro, repetitivo e, mais importante, familiar. Por conta de seu intenso 

consumo diário, a televisão acaba por se tornar invisível (DEUZE, 2011). As Comfort Series, 
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portanto, devem ser enxergadas como produções que fazem parte deste cotidiano banal, porém 

com um papel fundamental na forma como os sujeitos enxergam e experimentam as instituições 

sociais na sociedade estadunidense, visto que a presença cotidiana da televisão e de outras 

mídias acaba por ocultar justamente o que mais “molda” as nossas vidas (KITTLER, 2009). 

A relação íntima da televisão com o cotidiano já foi delineada nos trabalhos de Roger 

Silverstone (1989, 1993, 1994). Embasado nas discussões sobre o cotidiano apresentadas por 

Michel de Certeau (1988), Silverstone propõe uma integração da mídia no cotidiano no 

panorama da sociologia da mídia. Para Silverstone, a televisão faz parte do tecido da vida diária 

(everyday life) e conquistou este lugar não pela imposição do meio, mas pela “ocupação de 

espaços e temporalidades particulares de um nível básico de realidade social” (1993, p. 594-

595, tradução nossa). Silverstone, assim, foca sua análise em duas categorias importantes: o 

tempo e o espaço. O autor embassa sua discussão nos trabalhos de Anthony Giddens, 

perspectiva  ontológica, e Winnicott, perspectica fenomenológica, visto que as preocupações 

de Giddens são de uma ordem temporal, enquanto que as de Winnicott são espaciais.  

Baseado na discussão de Giddens (1984, 1989, 1990, 1991a), Silverstone (1993, 1994) 

argumenta que a televisão é um importante mecanismo de proteção para os indivíduos, por 

meio do reforço da segurança ontológica dos sujeitos. Giddens (1990) indica que no contexto 

da modernidade tardia os indivíduos vivem em uma sociedade marcada pelo risco. Para o autor, 

as mudanças proporcionadas à sociedade pelas revoluções industriais e tecnológicas 

contribuíram para um ambiente repleto de perigos, ansiedades e riscos. Assim, embora as 

instituições modernas tenham criado a oportunidade para os indivíduos desfrutarem de uma 

vida em um ambiente estável, contribuíram também para diversos efeitos indesejáveis, como, 

por exemplo, o aumento da violência, as crises financeiras e a desigualdade social.  

É nesse contexto que se tornam necessários mecanismos para que os indivíduos possam 

enfrentar e lidar com a ansiedade e as crises. Os sujeitos, assim, precisaram encontrar maneiras 

de se sentirem bem e, mais importante, se sentirem seguros. Giddens denomina esse sentimento 

de “segurança ontológica” 76. O conceito é definido pelo autor como:  

 

 
76 O conceito de segurança ontológica foi inicialmente apresentado por Robert David Laing (1960) em suas 

pesquisas sobre doenças mentais, especificamente, a esquizofrenia. Para Laing, segurança ontológica pode ser 

definida como “um homem pode ter uma noção de sua presença no mundo como uma pessoa real, viva, inteira e 

num sentido temporal, uma pessoa contínua. Como tal, ele pode viver no mundo e conhecer os outros: um mundo 

e outros experimentados como igualmente reais, vivos, inteiros e contínuos. Basicamente, tal pessoa 

onlogicamente segura encontrará todos os perigos da vida, social, ético, espiritual, biológico, a partir de um senso 

centralmente firme de sua própria realidade e identidade de outras pessoas” (1960, p. 39, tradução nossa). Em 

outras palavras, uma pessoa ontologicamente segura não tem sua existência colocada em risco pelas circunstâncias 

cotidianas da vida. 



56 

 

A crença que a maioria dos seres humanos têm na continuidade de sua autoidentidade 

e na constância dos ambientes de ação social e material circundantes. Uma sensação 

da fidedignidade de pessoas e coisas, tão central à noção de confiança, é básica nos 

sentimentos de segurança ontológica; daí os dois serem relacionados 

psicologicamente de forma íntima (GIDDENS, 1991a, p. 84). 

 

Apesar de estarem regularmente em risco, os indivíduos modernos não estão constantemente 

em um estado elevado de insegurança ontológica porque, de acordo com Giddens, eles 

“recebem uma ‘dose’ básica de confiança na primeira infância que elimina ou neutraliza estas 

suscetibilidades existenciais”. (1991a, p. 86). Na maioria dos casos, esse processo está ligado 

à “figura protetora” da mãe durante a infância e na reprodução de rotinas, processo que 

contribui na busca pela estabilidade e serve contra as ansiedades em potencial. Essa 

“inoculação emocional” protege o indivíduo contra as ansiedades ontológicas. 

 Em um processo mutuamente reflexivo, Giddens estabelece que para se ter confiança no 

outro é primeiro necessário que exista confiança em si mesmo, de tal forma que a confiança 

depositada em outros se desenvolve juntamente com a “formação de um senso interno de 

confiabilidade” (1991a, p. 86), este será a base para uma autoidentidade estável. A insegurança 

ontológica coloca em risco a continuação da autoidentidade dos sujeitos ou o seu senso de “ser” 

(self). Questionamentos existenciais como, por exemplo, “eu realmente existo?” ou “eu sou 

hoje a mesma pessoa que era ontem?” (1991a, p. 84), marcam o que Giddens descreve como 

uma “crise psicológica” em que o “tempo, espaço, continuidade e identidade estão em 

constante questionamento” (1991b, p. 37, tradução nossa). Entende-se que, ao reproduzir as 

rotinas do cotidiano, os sujeitos recebem apoio e, de certa forma, respostas na busca pela 

estabilidade contra ansiedades e riscos em potencial. Portanto, tanto a rotina quanto a confiança 

básica (basic trust), podem ser entendidas como mecanismos que nos ajudam a sentir 

ontologicamente seguros. 

 Sustentado por essa discussão, Silverstone considerava a televisão, suas narrativas e 

diferentes gêneros de programação, um elemento significativo no estabelecimento da 

segurança ontológica dos sujeitos. A televisão “nos acompanha quando acordamos, tomamos 

café da manhã [...] nos conforta quando estamos sozinhos. Isso nos ajuda a dormir. Nos dá 

prazer, nos aborrece e às vezes nos desafia. (SILVERSTONE, 1994, p. 3, tradução e grifo 

nossos). Para o autor, os indivíduos da sociedade de risco se utilizam da programação televisiva 

para aliviar as tensões e ansiedades cotidianas, seja assistindo um telejornal, uma soap opera 

ou até mesmo um programa meteorológico. Dessa maneira, os programas televisivos são 

capazes de nos conceder um sentido de identidade pessoal e, mais que isso, reforçar a 
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continuidade dessa identidade (ibid). Através desse processo, o meio é capaz de fomentar a 

segurança ontológica dos indivíduos.  

Em alternativa, com base na “crença de que qualquer análise da cultura deve levar em 

consideração processos inconscientes, individuais e coletivos” (1988, p. 41, tradução nossa), 

Silverstone se vale da discussão fenomenológica de Donald Winniccott (1965, 1974, 1975) 

sobre “objetos transicionais” para propor que a televisão, assim como o cobertor de uma criança 

ou o seio de uma mãe, possa ser considerada um objeto transicional. Em sua pesquisa, 

Winniccott sugere que o sentido de identidade (self) do indivíduo é construído por meio de suas 

experiências e seus relacionamentos com outros durante a infância, em um processo que aciona 

dimensões do social e do simbólico.  

A construção do sentimento de segurança e de confiança interna começa no 

relacionamento entre o bebê e sua mãe, mais precisamente no relacionamento da criança com 

os seios da mãe. Nos processos de desenvolvimento da criança, ela aprende a se desvencilhar 

de sua mãe e começa a adquirir seu senso de autoidentidade. Para isso, a criança se utiliza de 

objetos que ocupam o lugar da mãe, como a mamadeira que substitui os seios ou um brinquedo, 

cobertor que substitui a presença física da mãe em determinados momentos, como na hora de 

dormir. Por meio desta ação a criança consegue fazer a transição do relacionamento oral com 

sua mãe para um relacionamento com um objeto material. O objeto se torna um “conforto e um 

consolador” (SILVERSTONE, 1993, p. 582, tradução e grifo nosso) para o bebê enquanto ele 

faz a mediação entre a realidade e a criança iniciando seu “envolvimento [...] na cultura” 

(SILVERSTONE, 1988, p. 42, tradução nossa).  

Embasado nesta discussão, Silverstone (1993) argumenta que a televisão pode ser 

considerada um objeto transicional. Para o autor o meio é capaz de preencher a ausência da 

mãe, como, por exemplo, quando a mãe deixa a criança sozinha vendo TV para ir preparar uma 

refeição. Nesse processo, a televisão recebe da criança um valor atribuído especial e 

desempenha uma função de “babá” (ibid, p. 587), perpetuando algumas funções que a mãe 

representa. A este respeito, Castle (2019) reforça que: 

 

Fundamentalmente, as pessoas precisam de conforto para manter ou restaurar seu 

senso de segurança no mundo. Aprendendo em uma idade jovem como se proteger, 

investindo mental e emocionalmente energia no previsível e familiar, em objetos e 

rotinas confiáveis, elas buscam tais catalisadores para conforto sempre que se 

encontram sob “ameaça” (2019, p. 15, tradução e grifo nossos). 

 

Silverstone destaca a presença constante da televisão, o que fortalece a sua capacidade 

de ser um objeto transicional até mesmo para os indivíduos que podem ter crescido sem acesso 
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ao meio. Além de sua disponibilidade constante, a televisão é marcada pela continuidade “do 

som e da imagem, das vozes ou da música, [que] podem ser facilmente apropriadas como 

conforto e segurança, simplesmente porque estão lá” (ibid, p. 587, tradução e grifo nossos). O 

fluxo televisivo (WILLIAMS, 1974), por outro lado, contribui para a indestrutibilidade da 

televisão. Embora o fluxo possa ser interrompido, quando um indivíduo desliga o aparelho, a 

televisão continua disponível quando o indivíduo necessita, característica esta que atende às 

demandas por segurança ontológica do indivíduo. Por fim, Silverstone ressalta a capacidade do 

meio de estabelecer padrões temporais por meio de sua programação e de sua presença 

organizadora do espaço doméstico, tendo em vista sua posição central na sala de estar.  

Apesar de o modelo analítico de Silverstone sobre a televisão ter sido por vezes 

criticado como reducionista e generalizante (HILLS, 2007), acreditamos que a capacidade de 

regulação temporal da televisão é um elemento chave para entender a importância da 

cotidianidade das Comfort Series. Silverstone ressalta em sua pesquisa que a vida cotidiana 

não pode existir sem “ordem” e esta é manifestada através das “várias tradições, rituais, rotinas 

e atividades corriqueiras” (SILVERSTONE, 1993, p. 573, tradução nossa) que investimos 

tanto tempo, energia e esforço ao longo dos dias. Dentre as diversas formas de ordenamento, 

optamos por chamar atenção para a capacidade da televisão de influenciar nos processos de 

estruturação temporal da vida cotidiana por meio do panorama da sociologia do tempo, 

proposto por Eviatar Zerubavel (1979, 1985).  

A história da televisão é marcada pela tentativa de amarrar as produções televisivas às 

rotinas domésticas (ELLIS, 1982). Isso significa que tornou-se necessário elaborar uma 

programação televisiva em torno de uma grade que fosse dividia em blocos de programas. Estes 

eram direcionados ao público que estaria disponível para o seu consumo em um determinado 

horário do dia. Os canais da televisão estadunidense reproduzem, semanalmente, suas grades 

de programação que intercala programs ao vivo, como jornais e reality shows, e programas 

pré-gravados, como talk shows, filmes e, principalmente, séries de ficção. Ao repetidamente 

reproduzir suas grades, esses canais são capazes de fornecer o que Zerubavel chama de 

“regularidade temporal” (1981).  

O autor argumenta que a regularidade temporal é “uma pré-condição para o 

estabelecimento da maioria das rotinas, e da rígida padronização da vida” (ZERUBAVEL, 

1980, p. 157, tradução nossa). Dessa forma, a regulação temporal deve ser considerada um 

importante fenômeno sociológico que contribui aos processos de estruturação da vida moderna. 

Em sua busca por identificar os padrões temporais responsáveis pela ordenação temporal e 

estruturação da vida social (sociotemporal order), Zerubavel identifica quatro parâmetros 
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distintos que podem ser considerados formas de regularidade temporal. São eles: as estruturas 

sequenciais (reponsável por nos informar a ordem em que determinados eventos sociais 

ocorrem), a duração (quanto tempo duram), a localização temporal (onde e quando ocorrem) e 

as taxas de reocorrência (com que frequência ocorrem). Zerubavel defende que o planejamento 

diário dos sujeitos é marcado por determinadas expectativas que estes possuem “quanto à 

regularidade da localização temporal e das taxas de reocorrência de eventos” (1981, p. 13, 

tradução nossa).  

No que se refere à televisão, o meio foi por muito tempo determinado por sua 

especificidade temporal. A televisão linear77, aquela distribuída pela radiodifusão ou sistema 

de transmissão a cabo, tem seus produtos organizados em uma grade que divide as 24 horas 

diárias em faixas de programação. Por esse motivo, a televisão linear tem capacidade de 

conteúdo limitada, o que contribuiu para a popularização da prática de reexibição de produtos 

bem-sucedidos na lógica do rerun (KOMPARE, 2006). Zerubavel (1981) indica que, por meio 

da grade de programação, a televisão cria expectativas dentro das rotinas cotidianas, como o 

horário do jornal ou da série. É necessário destacarmos que, a despeito das mudanças 

tecnológicas que afetaram a experiência de consumo televisivo, principalmente a possibilidade 

de consumir produtos on demand, os espectadores ainda escolhem quais programas querem 

assistir e nesse processo elaboram suas próprias rotinas de consumo televisivo. 

Dentre os diversos programas presentes na grade dos canais da televisão estadunidense, 

queremos chamar atenção para os padrões temporais presentes nas narrativas ficcionais 

seriadas. As séries são produções com rígidas estruturas sequenciais, tanto dentro da narrativa  

(há uma ordem para se consumir um determinado episódio) quanto pela própria ordenação dos 

programas na grade. As séries possuem, também, uma duração fixa, sendo as produções da 

televisão aberta e da basic cable comumemente de 22 minutos para comédias e de 42 minutos 

para dramas78. Além disso, essas produções podem ser localizadas temporalmente, ou seja, são 

 
77 Embora os avanços tecnológicos tenham permitido o surgimento das tecnologias de timeshifting  (o consumo 

de programas televisivos fora do horário de exibição) e da televisão distribuída pela internet fornecendo, assim, 

mais liberdade da grade para os espectadores, a programação televisiva ainda é muito importante no consumo 

televisivo, visto que a prática do timeshifting é ainda dependente da primeira exibição de um programa na televisão 

linear. Naturalmente, isso não se refere à algumas séries originais da Netflix, que são disponibilizadas no modelo 

one-drop (todos os episódios de uma temporada são disponibilizados de uma vez no serviço), mas engloba as 

outras produções do catálogo, como, por exemplo, The Good Place que era exibido às quintas-feiras no canal de 

televisão linear NBC e no dia seguinte disponibilizado no catálogo estadunidense do Hulu. No Brasil, a série era 

disponibilizada na sexta-feira pela manhã para os assinantes da Netflix. 
78 As produções dos canais de premium cable têm durações maiores, com comédias de aproximadamente 30 

minutos e dramas de 1 hora. No entanto, nota-se que as grades desses canais são mais flexíveis, com produções 

que ultrapassam esse limite, como, por exemplo, o finale de Game of Thrones que teve duração de 1 hora e 20 

minutos (8x06) 
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exibidas no mesmo canal e horário na grade a cada semana79, como, por exemplo, o drama 

policial Chicago P.D., que há sete anos é exibido às quartas-feiras no horário das 22-23h na 

emissora NBC. Essa reprodução de uma mesma grade de programação ao longo da semana 

ajuda na orientação do ciclo semanal dos espectadores. Essa rotina televisiva é capaz de gerar 

certo sentido de familiaridade e continuidade para os espectadores (MOORES, 2005). Ellis 

ressalta essa ligação entre uma programação fixa na televisão e a rotina cotidiana da vida, ao 

afirmar que “a programação televisiva sustenta a familiaridade e o conforto da televisão como 

meio” (2007, p. 177, tradução e grifo nossos). 

Gostaríamos de propor aqui que as Comfort Series são um modelo narrativo eficaz na 

regulação temporal. Para nós, essas produções fazem parte das rotinas do cotidiano, podendo 

ser exibidas no horário nobre (faixa das 20-23h) ou reexibidas ao longo do dia como reruns. 

As demandas econômicas dos canais de televisão aberta e de basic cable fazem com que as 

emissoras busquem criar uma rotina de consumo dessas produções, ou seja, garantir que 

espectadores serão fidelizados e irão acompanhar os novos episódios a cada semana na prática 

do appointment viewing80. Sob outra perspectiva, por serem produções bem-sucedidas, muitas 

Comfort Series são reexibidas na lógica do rerun e posicionadas na grade ao longo do dia. A 

presença e disponibilidade cotidiana das Comfort Series possibilita que essas produções 

perdurem na grade televisiva criando, assim, seu próprio sentido de passado e futuro, como é 

o caso de Law & Order: SVU, seriado que está no ar há 22 anos, ou até mais impressionante é 

a comédia Cheers, que, embora tenha sido encerrada em 1993, continua sendo reexibida 

semanalmente nos Estados Unidos pelo canal Hallmark81, ou seja, 26 anos após o seu fim.  

Para nós, ambos os posicionamentos na grade contribuem para que essas produções 

sejam consumidas rotineiramente e façam parte do cotidiano diário dos sujeitos. As Comfort 

Series são, portanto, as produções que estão passando ao fundo enquanto o indivíduo toma seu 

café, se arruma para o trabalho, organiza sua casa, prepara o jantar ou até mesmo trabalha no 

notebook na frente da televisão. Considerando a permanência dessas produções na grade 

televisiva e a capacidade de ordenação temporal e estruturação da vida social da televisão, 

 
79 Devido às demandas estratégicas da grade de cada canal, podem existir modificações nos horários de exibição 

de uma determinada série de uma fall season para outra. Como, por exemplo, Grey’s Anatomy que começou sendo 

exibida aos domingos e só mudou para as quintas-feiras à noite em sua terceira temporada. Desde então a produção 

ocupa esse timeslot. 
80 Appointment viewing é a prática na qual os espectadores separavam tempo dentro de suas agendas diárias para 

verem seus programas favoritos (CASTLEMAN; PODRAZILK, 2010). Essa prática foi muito popular até os anos 

1980, quando o surgimento dos videocassetes (VCR) revolucionou a necessidade de estar em casa assistindo à 

programação durante o horário de exibição. Atualmente, outras tecnologias surgiram que também possibilitaram 

a prática do “timeshifting”, como o DVD e o DVR. 
81 https://www.tvguide.com/tvshows/cheers/tv-listings/100083/  Acessado em 18 de dezembro de 2020. 

https://www.tvguide.com/tvshows/cheers/tv-listings/100083/
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entendemos que as Comfort Series podem ser exploradas pelo viés da segurança ontológica, 

tendo em vista a relação direta entre a rotinização e a segurança ontológica delimitada por 

Giddens (1984, 1991) e Silverstone (1993, 1994). Por rotinização estamos considerando “o 

caráter habitual e desvalorizado da grande maioria das atividades do dia a dia da vida social; a 

prevalência de estilos familiares e formas de conduta, tanto apoiando quanto sendo apoiado por 

uma sensação de segurança ontológica” (GIDDENS, 1984, p. 376, tradução nossa). Apesar da 

presença rotineira dessas produções ter contribuído na desvalorização do fenômeno das 

Comfort Series como um problema de pesquisa, compreendemos que essas produções são 

elementos sociologicamente relevantes na construção dos ritmos e das rotinas cotidianas que 

proporcionam o senso de continuidade e sustentam a segurança ontológica dos sujeitos.  

 

1.3 A Franquia Chicago 

 

“As pessoas estão se aproximando delas porque querem acreditar que existem pessoas 

fazendo coisas heroicas para levantar a sociedade e ajudar os outros”. 

   Jennifer Salke82 

 

A epígrafe acima, pronunciada pela então presidente de entretenimento da emissora 

aberta NBC, se refere ao sucesso alcançado pelas produções pertencentes à franquia Chicago, 

especificamente, as séries Chicago Fire, Chicago P.D., Chicago Med e Chicago Justice. As 

quatro produções são focadas no trabalho de socorristas e funcionários públicos pertencentes, 

respectivamente, ao corpo de bombeiros, à polícia, ao hospital e à promotoria da cidade. 

Acreditamos que esses dramas institucionais são exemplos quintessenciais de Comfort Series, 

isto é, são produções construídas em torno de fórmulas já consagradas e previsíveis, são 

centradas em instituições ficcionais funcionais, e são capazes de forjar uma ligação com o 

público por meio do acionamento de mitos enraizados na sociedade estadunidense e no 

Ocidente de maneira mais geral. 

Cada uma das séries da franquia é construída em torno de instituições distintas, todas 

compartilhando o mesmo espaço/tempo: a cidade de Chicago no tempo presente. Mais do que 

estudar apenas como as diferentes instituições proporcionam soluções narrativas distintas para 

as Comfort Series, este corpus de análise também nos possibilita um olhar institucional da 

cidade televisual de Chicago, visto que as quatro séries consumidas em conjunto contribuem 

 
82 Frase retirada e traduzida da entrevista com Ileane  Rudolph em 2016: https://www.tvinsider.com/71718/why-

dick-wolfs-chicago-franchise-is-raising-the-bar-on-tv/ Acessado em 08 de junho de 2019. 

https://www.tvinsider.com/71718/why-dick-wolfs-chicago-franchise-is-raising-the-bar-on-tv/
https://www.tvinsider.com/71718/why-dick-wolfs-chicago-franchise-is-raising-the-bar-on-tv/
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para a construção do imaginário da localidade. Neste sentido, as séries se separam por meio 

das instituições representadas, no entanto se unem por meio da representação da cidade de 

Chicago.  

As séries da franquia Chicago foram idealizadas pelo showrunner Richard (Dick) Wolf. 

O produtor teve seu início na televisão na década de 1980 como parte da equipe de roteiristas 

dos renomados dramas Hill Street Blues, St. Elsewhere e Miami Vice. No início da década de 

1990, assinou sua primeira produção como produtor executivo em um drama policial-jurídico 

em que cada episódio acompanhava uma investigação criminal diferente e os esforços da 

polícia e promotores em encontrar e processar os culpados. O drama se chamava Law & Order. 

Apesar de mudanças no elenco original da série ao longo dos anos, a produção ficou no ar por 

20 temporadas entre 1990 e 2010, com 452 episódios exibidos e seis séries derivadas83. Com a 

produção, Wolf encontrou uma fórmula não só bem-sucedida, mas que era facilmente 

reproduzida a cada episódio fornecendo, assim, longevidade à produção. Paralelamente, Wolf 

também é autor de três romances policiais84, mostrando, dessa forma, certa predileção e 

domínio do gênero policial.  

O produtor, no entanto, inovou em 2012 ao produzir Chicago Fire, drama que focava 

no trabalho e nas vidas de bombeiros e paramédicos (first responders). Dessa maneira, 

supostamente, deixando de lado a lógica policial e também a cidade televisual de Nova Iorque. 

Wolf defende que, ao propor Chicago Fire para a NBC, ele se inspirou nas soap operas, não 

necessariamente pelo exagero melodramático, mas pela longevidade destas produções e sua 

capacidade de permanecer no ar por décadas85. Assim, Wolf afirma que ele considera Chicago 

Fire “uma soap opera direcionada ao público ‘blue-colar86’” (WOLF, citado em CHAVEZ, 

2018, s/p, tradução nossa). Alguns paralelos podem ser traçados entre ambos os modelos de 

 
83 A primeira spin-off foi Law & Order: Special Victims Unit, série que foca em crimes sexuais ou cometidos 

contra crianças, mulheres e idosos. Em seguida, Wolf tentou focar mais na intenção dos criminosos e lançou Law 

& Order: Criminal Intent, a série que focava em casos de grande relevância, incluía cenas de flashback para 

revelar a intenção e as motivações do criminoso para o crime. Encontrando sucesso com sua fórmula, Wolf criou 

Law & Order: Trial by Jury, série que focava no preparo dos casos jurídicos, tanto da promotoria quanto da defesa, 

no entanto essa produção não obteve elevados índices de audiência, sendo cancelada em sua primeira temporada. 

Em 2010, Wolf criou Law & Order: LA, série que mais se assemelhava à produção original com a mudança de 

localidade de Nova Iorque para a também movimentada Los Angeles, a produção encontrou dificuldades de 

assegurar público a cada semana. Já em 2017, Wolf propôs Law & Order: True Crime, uma série antológica que 

acompanha a investigação de um caso notório por temporada. Por fim, a NBC divulgou a criação da série Law & 

Order: Organized Crime, série que focará na atuação do Organized Crime Control Bureau da polícia de Nova 

Iorque (NYPD). A produção está prevista para estrear em 2021. 
84 Os três romances são centrados no detetive do NYPD Jeremy Fisk e são intitulados: The Execution (1984), The 

Intercept (2012) e The Ultimatum (2015). 
85 Como mencionado anteriormente, as soap operas estadunidenses, quando bem-sucedidas, são exibidas por 

décadas na televisão, como, por exemplo, Guiding Light (CBS, 1952-2009), que foi transmitida por 57 anos. 
86 O termo “blue-colar” se refere à classe dos trabalhadores que se utilizam mais de sua força física e habilidade 

manual, sendo, assim, uma mão de obra pouco especializada.   
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produção. Chicago Fire tem elenco com atores e atrizes atraentes, característica fundamental 

das soap operas estadunidenses. Em contrapartida, a ambientação da série é mais cotidiana e 

decididamente mais operária, se centrando em bairros residenciais e nas próprias instalações 

do batalhão, em oposição às mansões palacianas das soap operas estadunidenses. Embora 

Chicago Fire se utilize da linguagem melodramática, observa-se que esta é subjugada à lógica 

profissional da instituição ficcional sendo representada na série, como veremos melhor no 

capítulo três. 

Devido as características profissionais do trabalho dos bombeiros e paramédicos, os 

personagens de Chicago Fire frequentemente entravam em contato com policiais e médicos. 

Essa possibilidade abriu espaço para o desdobramento do universo narrativo focado em outras 

instituições. Em 2014, a NBC lançou a série Chicago P.D. agora com o foco no departamento 

de polícia. Dando continuidade à expansão do universo ficcional de Chicago e ao 

entrelaçamento das narrativas, em 2015 a emissora lançou Chicago Med série que foca no 

departamento de emergência do Gaffney Chicago Medical Center e acompanha as vidas de 

médicos, enfermeiras e outros profissionais de saúde do hospital. Em 2017, a fusão das tramas 

possibilitou que a emissora lançasse outra série da franquia, a Chicago Justice, focada no 

departamento do procurador do estado e nos seus promotores assistentes. Com a estreia de 

Justice, o universo narrativo de Chicago chegou a compor uma grande fatia da programação 

do horário nobre da NBC, porém a série não foi bem recebida pelo público e acabou sendo 

cancelada após sua primeira temporada. 

Nos últimos anos, Wolf retornou a suas raízes com a produção FBI, drama policial que 

acompanha as investigações do escritório do FBI em Nova Iorque. A produção foi lançada em 

2018 pela CBS e, além de ter sido renovada, já conta com uma spin-off intitulada FBI: Most 

Wanted, que foca na divisão do FBI que é encarregada de rastrear e capturar os criminosos 

mais notórios da lista dos mais procurados da agência. Com ambas as produções, Wolf deseja 

criar outro universo narrativo, da mesma forma como fez com Chicago e Law & Order.  

A seguir apresentaremos brevemente cada uma das produções da franquia Chicago 

individualmente, daremos foco especial para as tramas da primeira temporada de cada 

produção. 

 

1.3.1 Chicago Fire 

 

Otis Zvonecek “Muitas pessoas por aí provavelmente estão se perguntando por quê  

fazemos esse trabalho. Procuramos em zero visibilidade, esperando 

agarrar um braço ou uma perna e levar alguém para a segurança. Às 
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vezes, você pode procurar em uma sala inteira e sair sem nada. Aí 

você ouve sobre o garoto que você não viu debaixo da cama. [...]Você 

pensa consigo mesmo: ‘Como eu não vi isso? Como é que eu não 

cheguei apenas alguns metros adiante’? Sem dúvida, há dias em que 

você quer pegar seu capacete e jogá-lo no lago. Outros dias, você vê 

coisas que ninguém vê. Uma esposa agradecida por você ter arrastado 

o marido para a segurança, um homem adulto chorando como uma 

torneira porque você salvou o filho dele. [...] Aqueles são bons dias. 

Você quer saber pelo que eu estou agradecido? Sou grato porque 

tenho duas famílias” (Two Families”, 1x07). 

 

O drama Chicago Fire estreou em 10 de outubro de 2012 no horário nobre da NBC. A 

produção foi pitched (proposta) para a emissora como sendo “ER em um quartel de 

bombeiros”87 A série criada por Michael Brandt e Derek Haas acompanha os bombeiros e 

paramédicos do 51º quartel de bombeiros (Firehouse 51) da cidade de Chicago. O quartel é 

liderado pelo chefe do batalhão Wallace Boden (Eamonn Walker) e seus dois tenentes Matthew 

Casey (Jessie Spencer), Kelly Severide (Taylor Kinney). A equipe era composta inicialmente 

pelas duas paramédicas e melhores amigas, Gabriela Dawson (Monica Raymund) e Leslie Shay 

(Lauren German), outros bombeiros experientes e um candidato (bombeiro novato).  

A produção explora os dramas pessoais e profissionais dos membros do quartel que, 

devido às demandas da profissão, têm que tomar decisões de vida ou morte diariamente. O 

impacto da pressão profissional colocada sobre os membros da equipe diariamente permite que 

a narrativa se utilize da lógica da coletividade posicionando os personagens como uma família, 

cada um cuidando e protegendo o outro. Por esse motivo, a morte do bombeiro experiente 

Andrew Darden (Corey Sorenson) no episódio piloto da série tem um grande impacto na equipe 

e sua perda será reverberada ao longo dos episódios da primeira temporada, causando fissuras 

nas lealdades e na confiança dos profissionais. 

Para entendermos a organização do quartel, é necessário examinarmos as quatro 

viaturas que compõem a Firehouse 51. A Engine Company 51 (chamada também só de Engine 

51) é a principal viatura no combate de incêndios. Ela é dotada de bomba para recalque de água 

no combate às chamas e equipada com mangueiras, esguichos e outros equipamentos 

hidráulicos. A partir da 7ª temporada a viatura é liderada pelo tenente Christopher Herrmann. 

Dentre todos os veículos, a Engine 51 é a mais característica dos bombeiros. A Truck Company 

81 (chamada também só de Truck 81) é a viatura secundária do quartel e possui uma escada 

aérea de 30 metros e capacidade para até oito bombeiros. A viatura é liderada pelo tenente 

Matthew Casey. A Rescue Squad Company 3 (também chamada só de Squad 3) é a viatura de 

 
87 https://www.nytimes.com/2012/10/07/arts/television/chicago-fire-and-the-changing-dick-wolf.html Acessado 

em 05 de dezembro de 2020. 

https://www.nytimes.com/2012/10/07/arts/television/chicago-fire-and-the-changing-dick-wolf.html
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resgate equipada com uma variedade de ferramentas especializadas para grandes resgates. A 

Squad 3 é acionada apenas em grandes incêndios ou chamadas que necessitam de um resgate 

técnico, como afogamento ou desabamento. Por ser menor que a Truck 81, a equipe é composta 

por até cinco bombeiros. A viatura é liderada pelo tenente Kelly Severide. Já a Ambulance 61 

é a ambulância do quartel. Ela é do tipo Advanced Life Support (ALS) e, por conta disso, conta 

com dois paramédicos e é liderada inicialmente88 por Gabriela Dawson. Por fim, a Firehouse 

51 também possui o veículo do Batalhão 25 atribuído ao Chefe do Batalhão de Bombeiros, 

Wallace Boden. A viatura é acionada apenas em caso de situações graves. 

Nota-se que cada viatura é responsável por cumprir determinadas funções que seus 

membros são treinados a executar. Durante uma chamada, pode-se acionar uma ou mais 

viaturas. Em grandes incêndios ou acidentes, acionam-se as cinco. Ao longo das temporadas, 

os personagens passam por treinamentos e podem subir de escalão trocando suas funções e, 

por conseguinte, mudando de viatura (“Spartacus”, 3x23; “This Isn't Charity”, 7x04). A 

divisão entre os profissionais e suas funções causa, ocasionalmente, divergências nas 

perspectivas sobre a melhor forma de apagar um incêndio ou socorrer uma vítima, no entanto 

todos estão hierarquicamente abaixo do chefe do batalhão. 

A série apresenta o cotidiano desses profissionais, desde seus conflitos pessoais, como 

as dificuldades em seus relacionamentos familiares (“Nazdarovya!”, 1x15; “When They See Us 

Coming”, 6x18) ou amorosos (“Forgiving, Relentless, Unconditional”, 3x18; “Superhero”, 

4x23), até os problemas de saúde causados pelas demandas da profissão (“It Ain't Easy”, 1x09; 

“The Chance to Forgive”, 6x15) e seus vícios (“Two Families”, 1x07; “All Hard Parts”, 4x14).  

Embora a série frequentemente apresente os membros do quartel como heróis corajosos que 

colocam suas vidas em risco diariamente, eles também são representados como pessoas comuns 

que possuem sonhos, projetos individuais e ambições. Buscam a realização amorosa e 

profissional (“Warm and Dead”, 1x13; “Spartacus”, 3x23), querem construir uma família 

(“Two Families”, 1x07; “Your Day Is Coming”, 4x04; “One for the Ages”, 6x22) e prover 

financeiramente para suas famílias (“God Has Spoken”, 1x11; “My Miracle”, 5x22). No 

entanto, esses sonhos e projetos pessoais são colocados em risco toda vez que eles atendem 

uma chamada, entram em um prédio em chamas ou colocam suas vidas em perigo para 

socorrerem uma vítima (“A Hell of a Ride”; 1x24; “Not Like This”, 2x10; “Nobody Else is 

Dying Today”, 5x04; “The Unrivaled Standard”, 6x21).  

 
88 Gabriela ao longo da segunda temporada de Chicago Fire começa a treinar para ser bombeira. No início da 3ª 

temporada a personagem se torna a candidata da Firehouse 51. Após seu período de treinamento, Gabriela entra 

para a equipe da Truck Company 81. 
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A primeira temporada da série é marcada pela entrada de Peter Mills (Charlie Barnett) 

como o candidato do quartel. O personagem é filho de um bombeiro que faleceu enquanto 

trabalhava com Boden há muitos anos atrás. A narrativa aproveita para se utilizar do 

personagem como um ponto de entrada para que o telespectador leigo acompanhe e aprenda 

junto com Mills sobre os procedimentos seguidos pelos bombeiros, como, por exemplo, o 

conhecimento sobre os tipos de fumaça, as condições de pressão e as medidas de ventilação, 

dentre outras técnicas que podem ser decisivas para o resultado das operações da equipe. Por 

outro lado, Peter tem que aprender a lidar com as dificuldades enfrentadas pelos profissionais 

diariamente.  

Ao longo da primeira temporada, observa-se que membros do 51º quartel lidam, 

majoritariamente, com incêndios (acidentais e propositais) e acidentes de trânsito, no entanto 

os profissionais também atendem a chamadas envolvendo variados tipos de resgates (“Hanging 

On”, 1x05; “God Has Spoken”, 1x11), brigas em bares (“Mon Amour”, 1x02), tentativas de 

suicídio (“It Ain’t Easy”, 1x09; “Better to Lie”, 1x17) e indivíduos que passam mal e precisam 

do socorro de paramédicos (“Leaving the Station”, 1x08). Por conta disso, os personagens 

recorrentemente têm que lidar com policiais (“Professional Courtesy”, 1x03; “Hanging On”, 

1x05; “A Coffin That Small”, 1x19), médicos (“Pilot”, 1x01; “Mon Amour”, 1x02), advogados 

(“One Minute”, 1x04; “Retaliation Hit”, 1x21), representantes do sindicato (“Rear View 

Mirror”, 1x06; “Retaliation Hit”, 1x21) e órgãos reguladores que visam proteger os cidadãos 

de possíveis excessos dos bombeiros e paramédicos, como a Internal Affairs Division (IAD) 

(“Merry Christmas, Etc.”, 1x10). Esses contatos geram, frequentemente, tensões institucionais 

entre os deveres e os interesses de cada instituição. Em contrapartida, por causa desses conflitos 

foi possível expandir o universo de Chicago para além dos bombeiros e paramédicos da cidade. 

 

1.3.2 Chicago P.D. 

 

Halstead: “Voight é corrupto?”  

Dawson: “Não é o meu departamento.”  

Halstead: “Então isso é um sim.”  

Dawson: “Eu quase desanuviei quando estava no [esquadrão] Vice, que foi 

exatamente quando  

eu parei de julgar outros policiais.”  

Halstead: “Não estou procurando julgamento, apenas uma definição. Aprendo com  

ele ou mantenho distância?”  

Dawson: “Ambos.” 

(Diálogo entre os detetives Halstead e Dawson no episódio “Thirty Ballons”, 1x05) 
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O drama Chicago P.D. estreou em 08 de janeiro de 2014 no horário nobre da NBC. A 

série, criada Dick Wolf e Matt Olmstead, acompanha os detetives da Unidade de Inteligência 

do 21º Distrito do departamento de polícia de Chicago e seus policiais uniformizados. À frente 

da Unidade de Inteligência está o sargento Henry “Hank” Voight (Jason Beghe), primeiramente 

apresentado em Chicago Fire no episódio “Professional Courtesy” (1x03), como um policial 

corrupto que entra em conflito com o tenente Matthew Casey após o filho do policial causar 

um acidente de trânsito enquanto estava embriagado. Casey, identificando a embriaguez do 

rapaz, relata o caso e pretende testemunhar no julgamento. Voight, então, começa a assediar o 

bombeiro e sua noiva, Hallie Tomas (Teri Reeves). Após diversos episódios de assédio policial, 

Voight é finalmente preso no episódio “Rear View Mirror” (Chicago Fire, 1x06) pelo detetive 

Antonio Dawson (Jon Seda), irmão da paramédica Gabriela, porém é liberado e reintegrado à 

força policial nos últimos episódios da primeira temporada de Chicago Fire (1x21; 1x23). 

 O drama Chicago P.D. teve seu início durante o episódio “Let Her Go” (1x23) de 

Chicago Fire. No backdoor pilot89 da série, a equipe de inteligência corre contra o tempo para 

resolver o assassinato de Hallie Thomas e o incêndio na clínica onde ela trabalhava. Por conta 

de seu relacionamento com a vítima, Casey se oferece para ajudar nas investigações. Ao longo 

do episódio descobrem que a clínica estava sendo usada para o tráfico de medicamentos e 

Hallie foi morta pelo traficante que ateou fogo na clínica na tentativa de encobrir as 

ilegalidades. Ao fim do episódio, o traficante é preso e é revelado ao telespectador que Voight, 

na realidade, faz parte de uma operação secreta da Internal Affairs, se passando por um policial 

corrupto para capturar criminosos e outros policiais corruptos.  

O primeiro episódio da série, “Stepping Stone” (1x01), apresenta a equipe da Unidade 

de Inteligência liderada por Voight. A equipe é inicialmente composta pelos detetives Antonio 

Dawson, Erin Lindsey (Sofia Bush), Jay Halstead (Jesse Lee Soffer), Alvin Olinsky (Elias 

Koteas), Julie Willhite (Melissa Sagemiller), o técnico Sheldon Jin (Archie Kao) e pelo novato 

Adam Ruzek (John Fluger). Por fazerem parte de uma Unidade de Inteligência, os detetives 

são responsáveis por solucionar grandes delitos envolvendo tráfico de drogas, assassinatos e o 

crime organizado da cidade. Para isso, eles têm acesso facilitado a informações de outras 

agências policiais. Esse acesso é utilizado como explicação para a rapidez e agilidade da equipe 

em solucionar grandes casos a cada episódio. No entanto, o histórico corrupto de Voight é, 

 
89 Backdoor pilot é o episódio de um programa que já existe e é utilizado para apresentar um spin-off da produção 

original. Esse tipo de piloto comumente se concentra em um ou mais personagens da série original lidando com 

os personagens da nova produção. Outros exemplos de backdoor pilots podem ser observados em “The Other Side 

of This Life” (Grey’s Anatomy, 3x22 e 3x23), que introduziu Private Practice e “The Scientist”, e “Three Ghosts” 

(Arrow, 2x08 e 2x09), que introduziu The Flash. 
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muitas das vezes, questionado por policiais e detetives de outros departamentos da Polícia de 

Chicago, visto que o posto de Voight, à frente da Unidade, é considerado um grande privilégio.  

Alternativamente, a série também acompanha os policiais uniformizados do 21º distrito, 

dentre eles, Kevin Atwater (LaRoyce Hawkins) e Kim Burgess (Marina Squerciati) são 

frequentemente acionados nas chamadas que envolvem a Unidade de Inteligência. Os policiais 

uniformizados são responsabilidade da sargento Trudy Platt (Amy Morton) e se ocupam, 

majoritariamente, de resolver pequenos delitos e infrações, fazer patrulhas e responder às 

outras chamadas de emergência. Muitas vezes os policiais uniformizados dão apoio para a 

equipe da Firehouse 51. 

Por focar em grandes organizações criminosas, cartéis e as gangues de Chicago, a série 

recorrentemente lida com questões envolvendo a confiança dos membros da equipe. Porém, 

muitas vezes os princípios morais defendidos pelos detetives da Unidade se chocam com os 

métodos questionáveis empregados por Voight. A série então apresenta que a linha entre 

“seguir os protocolos” e “salvar uma vida”/“impedir um criminoso” é facilmente violada por 

Voight e seus detetives. Nesse sentido, Chicago P.D. justifica e normaliza a má conduta e a 

brutalidade policial apresentando-as como necessárias para a obtenção da justiça (“Wrong Side 

of the Bars” 1x02; “Army of One”, 4x22; “Sisterhood”, 5x15). Observa-se também certo 

alinhamento conservador no drama policial no qual os criminosos são apresentados como 

vilões e o trabalho dos policiais na manutenção da ordem na cidade de Chicago é 

recorrentemente exaltado (“A Shot Heard Around the World”, 4x08; “Reform”, 5x01).  

A série também apresenta a vida cotidiana desses profissionais, focando nas 

dificuldades em seus relacionamentos familiares (“Chin Check”, 1x03; “You Wish”, 4x11; 

“Snitch”, 5x04) ou amorosos (“Thirty Balloons”, 1x05; “Disco Bob”, 2x12; “Rabbit Hole”, 

5x10). De modo similar em Chicago Fire, a série é marcada por profissionais que possuem 

ambições e projetos pessoais que são colocados em risco diariamente em confrontos armados 

com criminosos (“Stepping Stone”, 1x01; “Shouldn't Have Been Alone”, 2x10; “Life is Fluid”, 

3x01 “Home”, 5x05). Os riscos que estes personagens correm rotineiramente também 

contribuem para as intrigas familiares (“A Beautiful Friendship”, 1x15; “Big Friends, Big 

Enemies”, 4x04).  

Em contrapartida, diferentemente do que ocorre em Chicago Fire em que raramente as 

famílias dos bombeiros estão envolvidas em incêndios ou acidentes (“Leaders Lead”, 1x22), 

os familiares dos membros da Unidade de Inteligência são recorrentemente alvejados por 

criminosos como uma forma de barganhar com os detetives (“Wrong Side of the Bars”, 1x02; 

“An Honest Woman”, 2x05; “A Little Devil Complex”, 2x13; “All Cylinders Firing”, 4x03). Os 
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membros familiares dos detetives podem, também, serem cúmplices das ilegalidades (“The 

Price We Pay”, 1x07) ou apenas testemunhas (“A Material Witness”, 1x09; “Snitch”, 5x04). 

Os episódios da 1ª temporada seguem majoritariamente a mesma estrutura, a Unidade 

de Inteligência é acionada para investigar alguma organização ou ação criminosa que 

interrompe a ordem do cotidiano e os membros da equipe devem intervir para prender os 

responsáveis e restaurar a ordem impedindo que esses criminosos voltem a ameaçar a cidade. 

Ao longo dos episódios, explora-se a violência em Chicago e as diversas gangues e 

organizações criminosas, muitas das quais estão ligadas a grupos étnicos como “The Latin 

Prists” (“A Material Witness”, 1x09) e “The Latin Kings” (“Turn the Light Off”, 1x11).  

A adição do novato Ruzek à equipe no episódio piloto é, como em Chicago Fire, uma 

forma da narrativa explicar diversos procedimentos para o público por meio do personagem. 

No entanto, diferente do candidato a bombeiro Peter Mills, Ruzek é inexperiente e impulsivo, 

qualidades que colocam em risco diversas operações da equipe e ameaçam as vidas dos 

membros ao longo da temporada (“Wrong Side of the Bars”, 1x02; “Thirty Balloons”, 1x05). 

A presença dos policiais uniformizados é importante para a série, pois eles cuidam de infrações 

menores e rotineiras de uma cidade grande, como pequenos furtos, brigas em bares e acidentes 

de trânsito. Essas tramas menores dão mais concretude para a produção, que tenta equilibrar 

esses pequenos delitos com os grandes casos que a Unidade de Inteligência lida a cada semana.  

Por outro lado, a primeira temporada também é marcada pela presença de Erica 

Grandishar (Robin Weigert), agente da Internal Affairs (IA) e responsável por monitorar e 

controlar as ilegalidades de Voight. A personagem regularmente cria intrigas dentro da equipe, 

principalmente revelando para Antonio as ações ilícitas de Voight (“Thirty Balloons”, 1x05). 

Após Grandishar perder seu emprego (“The Price We Pay”, 1x07), sua função é assumida por 

Edwin Stillwell (Ian Bohen), também agente da IA, que pressiona Voight por informação e 

dinheiro. A temporada também lança luz sobre diversas intrigas entre as agências e unidades 

específicas da polícia de Chicago, como a unidade de Crimes Violentos (Violent Crimes) (1x01, 

1x02; 1x13) e a Unidade de Gangues (Gang Unit) (1x08, 1x09) interferindo nas investigações 

da Unidade de Inteligência. Essas unidades frequentemente entram em disputas de jurisdição, 

compartilhamento de informações e até mesmo uma unidade “roubando” o caso da outra. 
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1.3.3 Chicago Med 

 

Dr. Czerny90 “Qual é a diferença entre Deus e um médico? 

Deus sabe que ele não é médico” (“iNO”, 1x02). 

 

O drama Chicago Med estreou em 17 de novembro de 2015 no horário nobre NBC. A 

série criada por Dick Wolf e Matt Olmstead acompanha a equipe de médicos e enfermeiros do 

departamento de emergência do Gaffney Chicago Medical Center, enquanto eles se esforçam 

para salvar as vidas de seus pacientes. Por girar em torno do cotidiano de uma sala de 

emergência, um ambiente muitas vezes caótico, os médicos tomam decisões de vida ou morte 

rotineiramente. Esse ambiente desordenado proporciona ritmo acelerado à trama, que ganha 

agilidade e diversas tensões narrativas, enquanto os profissionais de saúde buscam melhor 

atender seus pacientes.  

A série acompanha Will Halstead (Nick Gehlfuss), médico residente de emergência e 

irmão do detetive Jay Halstead de Chicago P.D., April Sexton (Yaya DaCosta), enfermeira e 

amiga de infância do bombeiro Kelly Severide, Natalie Manning (Torrey DeVitto), pediatra 

fazendo especialização em medicina emergencial, Ethan Choi (Brian Tee), chefe dos 

residentes, Daniel Charles (Oliver Platt), chefe do departamento de psiquiatria que auxilia 

outros profissionais com casos complexos e com as nuances da medicina psiquiátrica, Connor 

Rhodes (Colin Donnell), cirurgião cardíaco realizando uma especialização em traumatologia, 

Margaret Lockwood (Marlyne Barrett), enfermeira chefe da emergência, Sharon Goodwin 

(Sharon Epatha Merkerson), chefe administrativa do hospital,  Sarah Reese (Rachel DiPillo), 

estudante de medicina fazendo seu internato em medicina de emergência, e além de outros 

médicos e enfermeiras que trabalham no hospital e aparecem ao longo dos episódios.  

A série teve seu backdoor pilot no episódio “I Am the Apocalypse” (3x19) de Chicago 

Fire. No episódio, a equipe de bombeiros e paramédicos resgatam vítimas após um vazamento 

químico e as transportam para o hospital. Enquanto a sala de emergência se encontra lotada 

com pacientes doentes, um terrorista ameaça a todos dizendo que está contaminado com um 

vírus pior que o Ebola e se explode usando uma granada. Na explosão, o tenente Severide é 

gravemente ferido. Após a explosão, todos são obrigados a permanecerem no que restou do 

pronto-socorro. Para isso, os membros do quartel 51º se esforçam para controlar as pessoas que 

tentam deixar o hospital. Ao mesmo tempo, a explosão causou um incêndio no forro da sala de 

 
90 Cardiologista do Chicago Med que aparece somente no episódio “iNo” (1x02). Personagem interpretado por 

Phillip Earl Johnson. 
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emergência, que os bombeiros precisam apagar enquanto a equipe médica do hospital tenta 

cuidar dos feridos, incluindo o bombeiro Severide, e descobrir qual foi o vírus que o terrorista 

expôs a todos. 

Com 18 episódios de aproximadamente 42 minutos cada, a primeira temporada se inicia 

com a reinauguração da emergência do hospital (“Derailed”, 1x01), que foi projetada para 

melhor atender seus pacientes e dar conta das necessidades da cidade em caso de desastres. O 

centro possui uma sala de operações que fornece um elevado nível de prontidão para 

emergências grandes, como um surto epidêmico ou um ataque terrorista. O centro também 

possui atendimento cardíaco especializado, realizando cirurgias cardiotorácicas e transplantes. 

Embora casos clínicos complexos possam aparecer no decorrer dos episódios, o fato da 

narrativa se passar em um centro de emergência significa que as patologias tratadas são, muitas 

das vezes, corriqueiras e diversas, variando entre uma mulher que caiu e quebrou o braço 

(“iNO”, 1x02) e um homem que foi envenenado pela esposa (“Fallback”, 1x03). Os episódios 

são marcados pela grande presença e participação dos pacientes e seus familiares, visto que, no 

decorrer de um único episódio, os médicos atendem diversos enfermos que adentram as salas 

de emergência. Dependendo da gravidade do paciente, vários profissionais de saúde podem 

atender o mesmo paciente simultaneamente.  

Embora os episódios apresentem vários pacientes e vítimas que precisam ser atendidos 

pela equipe do centro de emergência, nota-se que a série dedica muita atenção aos profissionais 

de saúde e a busca destes personagens por um equilíbrio entre suas vidas pessoais e 

profissionais. Este tão cobiçado equilíbrio é apresentado como um objetivo praticamente 

inatingível, visto que as demandas profissionais obrigam os médicos e enfermeiros a seguirem 

uma rotina exaustiva e muitas vezes caótica, marcada pela pressão de tomar decisões de vida e 

morte em poucos segundos. Os profissionais do hospital são frequentemente acusados de 

colocarem suas carreiras acima de seus relacionamentos familiares (“Timing”, 1x18).  

Em contrapartida, devido à constante presença desses profissionais no ambiente 

hospitalar, eles também se utilizaram da lógica da coletividade para firmarem laços familiares 

com outros médicos/as e enfermeiros/as dentro do hospital (“Derailed”, 1x01; “Forever Hold 

Your Peace”, 4x21). Ademais, essa presença também possibilita que esses personagens se 

relacionem romanticamente, o que proporciona sua própria parcela de complicações e tensões 

dramáticas para a narrativa (“Love Hurts”, 2x22; “Speak Your Truth”, 3x01; “In the Name of 

Love”, 5x18). 

Enquanto alguns episódios da primeira temporada se iniciam fora do hospital com 

pessoas comuns se envolvendo em algum tipo de acidente, seja um tiroteio no cinema 
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(“Mistaken”, 1x04) ou um lustre que cai e esmaga um homem (“Fallback”, 1x03), outros 

episódios se iniciam no hospital com os médicos começando a sua rotina diária de plantão e 

aguardando alguma vítima chegar para ser atendida (“Saints”, 1x07; “Intervention”, 1x11). A 

temporada revela diversas tensões profissionais, como desentendimentos no método de 

tratamento ou uma briga por algum recuso clínico escasso (“iNO”, 1x02). Há também disputas 

com superiores hierárquicos, marcadas pelo embate entre um médico menos experiente, no 

caso o residente Will Halstead, e um médico mais experiente, como o cirurgião Connor Rhodes 

(“Malignant”, 1x05).  

As disputas hierárquicas também estão presentes nas interações dos profissionais de 

saúde com a personagem da interna Sarah Reese. Ao longo dos episódios, Reese precisa ajudar 

em procedimentos considerados “simples” pelos outros profissionais e tratar pacientes não 

emergenciais. No entanto, a personagem ainda encontra dificuldades, tendo que lidar com sua 

própria inexperiência. Isso faz com que os outros médicos experientes, às vezes, a admoestem. 

A estrutura hospitalar é um ambiente propício para esse tipo de disputa, uma vez que 

anualmente novos internos e residentes chegam ao hospital para realizarem seus processos de 

internato e residência, respectivamente. Na série, essa lógica obriga médicos experientes a se 

tornarem “professores” dos novatos recém-formados, muitas das vezes criando atrito entre 

esses personagens, já que normalmente o profissional mais experiente reclama da inabilidade 

dos novos médicos. 

Em contrapartida, os médicos do centro de emergência recorrentemente possuem 

conflitos profissionais que precisam ser resolvidos por meio da mediação da Chefe 

administrativa do hospital, Sharon Goodwin. Surgem embates entre os médicos, profissionais 

de saúde e a própria instituição médica (representada na figura de Sharon) contra as queixas de 

pacientes e seus familiares. Em alguns casos, os médicos são questionados sobre suas 

intervenções nos corpos das vítimas e precisam justificar suas ações para Sharon (“iNO”, 

1x02). Essa lógica é levada ao extremo nos episódios “Clarity” (1x10) e “Intervention” (1x11), 

quando o médico Will Halstead é processado, juntamente do hospital, por ter ignorado o “Do 

Not Resuscitate” (DNR) de uma paciente. O documento legal obriga os médicos a respeitarem 

a vontade dos seus pacientes. Assim, caso o paciente sofra uma parada cardíaca, o médico é 

impedido de reanimá-lo ou de tomar outras medidas extraordinárias. Ao ignorar o documento, 

Halstead é processado pela paciente e sua família.  

Embora médicos percam pacientes ao longo dos episódios da primeira temporada, esses 

personagens são apresentados como profissionais comprometidos com a medicina e salvar 

vidas, mesmo que seja necessário quebrar algumas regras ou protocolos institucionais. Apesar 
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da construção dos médicos como heróis, no decorrer das temporadas de Chicago Med esses 

personagens também se mostram vulneráveis em determinados episódios ao se tornarem 

pacientes de seus colegas de trabalho (“Bound”, 1x06; “Never Going Back to Normal”, 5x01; 

“When Did We Begin to Change?”, 6x01). 

A cada episódio, os médicos capacitados do Gaffney Medical Center lutam para salvar 

a vida dos moradores de uma cidade extremamente violenta. Por este motivo, é rotineiro 

vermos policiais de Chicago P.D. no hospital conduzindo algum tipo de investigação (“Us”, 

1x13; “Alternative Medicine”, 2x06; “What You Don't Know”, 4x05). Ao mesmo tempo, é 

comum acompanharmos bombeiros e paramédicos que levam indivíduos feridos e acidentados 

para a emergência do hospital (“Fallback”, 1x03; “Disorder”, 1x16). Em alguns casos, os 

próprios bombeiros são vítimas e precisam ser atendidos pelos profissionais de saúde de 

Chicago Med (“Malignant”, 1x05; “When to Let Go”, 4x02). Nota-se que, desde a primeira 

temporada de Chicago Fire, o ambiente hospitalar sempre se fez presente por conta das 

demandas da ambulância que transportava as vítimas para algum hospital local. A criação de 

Chicago Med, assim, pode ser considerada um desdobramento natural do universo narrativo da 

franquia Chicago, amarrando as duas produções anteriores. 

 

1.3.4 Chicago Justice 

 

“Você já pensou no poder que temos como promotores? Eu não gosto de você, você 

me olha torto, posso arrastar você para a frente de um grande júri91 por algo. Qualquer 

coisa. E daí se não for indiciado? O mero ato de acusar você pode destruir sua vida” 

(Peter Stone, “Uncertainty Principle” 1x02, tradução nossa). 

 

 

O drama Chicago Justice estreou em 01 de março de 2017 no horário nobre da NBC. 

A série criada por Dick Wolf acompanha os promotores e investigadores da Promotoria do 

Estado de Cook County enquanto esses profissionais buscam justiça para alguns dos crimes 

mais notórios da cidade de Chicago. Nesse processo, os profissionais têm que lidar com a 

opinião pública, a cobertura da mídia e os diversos jogos de poder envolvidos na conturbada 

 
91 Atualmente os Estados Unidos é um dos poucos países a continuar com um sistema de grande júri. As regras 

variam de estado para estado, no entanto tradicionalmente os grandes júris não são responsáveis por determinar 

um veredito de culpado ou inocente, eles avaliam, apenas, se há provas suficientes para que seja realizado um 

julgamento. Assim, em vez de um juiz presidir o procedimento, é o promotor público que exerce este papel. Não 

há advogados de defesa nesses procedimentos e os processos ocorrem majoritariamente em segredo, de modo a 

incentivar a liberdade das testemunhas e preservar a imagem do réu, caso o júri opte por não indiciar. Para mais 

informações, ver: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-40823390 Acessado 23 de junho de 2019. 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-40823390
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arena política da cidade. A série gira em torno de Peter Stone (Philip Winchester) e Anna 

Valdez (Monica Barbaro), advogados assistentes do Procurador do Estado Mark Jefferies (Carl 

Wheathers), e de dois detetives responsáveis pelas investigações, Laura Nagel (Joelle Carter) 

e Antonio Dawson, este último que durante a 4ª temporada de Chicago P.D. recebe e aceita a 

proposta para se tornar o investigador chefe da promotoria do Estado (Chicago P.D., “300,000 

Likes”, 4x07; “A Shot Heard Around the World”, 4x08). Assim, Dawson deixa Chicago P.D. 

para aparecer em Chicago Justice. Diferentemente das outras produções do universo narrativo 

da franquia, Chicago Justice teve apenas uma temporada composta de 13 episódios de 

aproximadamente 42 minutos cada e foi cancelada em 2017. Após seu cancelamento, o detetive 

Dawson é reincorporado a equipe da Unidade de Inteligência de Chicago P.D. 

A série teve seu backdoor pilot no episódio “Justice” (3x21) de Chicago P.D. No 

episódio, a policial Kim Burgess é acusada pela promotoria do Estado de atirar em um jovem 

desarmado, Michael Ellis (Kevin Harrison Jr.). No entanto, Burgess relata que o jovem atirou 

contra seu veículo primeiro e atingiu seu parceiro de patrulha, o policial uniformizado Sean 

Roman (Brian Geraghty), que fica ferido. O procurador Peter Stone, que foi responsável pela 

prisão de Voight na primeira temporada de Chicago Fire, e sua equipe precisam recolher 

evidências para decidir o que realmente aconteceu naquela noite. Os perfis raciais dos 

envolvidos – Burgess uma policial branca e Ellis um adolescente negro – acrescentam camadas 

de complexidade e drama que fazem com que as tensões públicas e políticas em torno do caso 

se elevem. No decorrer do episódio, a equipe da promotoria, com ajuda dos bombeiros de 

Chicago Fire, encontra a arma utilizada no ataque e consegue provar que Michael Ellis foi 

realmente o responsável pelos disparos contra os policiais, inocentando, assim, Burgess pelas 

suas ações. 

O episódio piloto da série, intitulado de “Fake” (1x01), é a terceira parte de um 

crossover entre Chicago Fire (“Deathtrap”, 5x15), P.D. (“Emotional Proximity”, 4x16) e 

Justice. O crossover se inicia com a equipe da Firehouse 51 se esforçando para apagar um 

incêndio em um armazém. Dentre as múltiplas vítimas do incêndio está a filha do detetive 

Olinsky. Após os bombeiros determinarem que o incêndio foi proposital, os policiais de 

Chicago P.D. assumem a investigação. Ao longo do episódio de P.D., a filha de Olinsky falece 

devido aos seus ferimentos e os policiais conseguem capturar um suspeito. O episódio termina 

com eles entregando o caso para o assistente do procurador, Peter Stone. Quando a história 

finalmente chega no primeiro episódio de Justice, a trama já se mostra complexa e com o 

envolvimento pessoal de muitos personagens. Stone tenta comprovar a culpa de Dylan Oats 

(Peter Coventry Smith) no tribunal. No processo, o personagem sofre muita pressão não só do 
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público e da mídia, mas também dos policiais de P.D., que querem garantir justiça para a filha 

de Olinsky. O episódio se encerra com Stone conseguindo convencer o júri da culpa do 

incendiário. 

O drama jurídico proporciona ao universo de Chicago uma visão idealizada de justiça 

que, muitas das vezes, entra em choque com as ações e táticas dos policiais de Chicago P.D., 

principalmente, as ações de Hank Voight (“Fake”, 1x01; “Uncertainty Principle”, 1x02). Esse 

choque se dá majoritariamente por meio do personagem Antonio Dawson, em razão de sua 

proximidade com os membros da Unidade de Inteligência. Devido à natureza dos crimes, os 

procuradores e investigadores frequentemente entram em contato com outros personagens do 

universo narrativo de Chicago, como os médicos (“Judge Not”, 1x04; “Friendly Fire” 1x05), 

os bombeiros (“Fake”, 1x01; “See Something”, 1x03, “Dead Meat”, 1x06; “Tycoon”, 1x13), 

os paramédicos (“Uncertainty Principle”, 1x02; “AQD”, 1x11) ou os policiais (“Uncertainty 

Principle”, 1x02; “Drill”, 1x10), alguns dos quais são intimados a depor no tribunal (“Fake”, 

1x01; “See Something”, 1x03). Chicago Justice, assim, se encaixa muito bem ao lado dos 

programas “irmãos”, dominando uma faixa significativa do horário nobre da NBC, centrada 

em dramas sobre a responsabilidade cívica de diversos funcionários públicos da cidade de 

Chicago. 

Ao longo dos 13 episódios da primeira e única temporada de Chicago Justice, os 

procuradores e investigadores lidam com um caso de assassinato por episódio. O trabalho 

desses profissionais gira em torno de investigar os suspeitos levantados pela polícia e processá-

los no tribunal. Na maior parte das vezes a equipe de Stone é bem-sucedida em seu trabalho. 

Embora os personagens tenham alguns dilemas pessoais, como um relacionamento conturbado 

com um parente (“Uncertainty Principle”, 1x02) ou uma disputa por custódia (“Double Helix”, 

1x07), as vidas pessoais destes profissionais são pouco exploradas pela narrativa. Isso ocorre 

porque os episódios têm apenas 40 minutos para dar conta de apresentar o crime (ou sua 

acusação), a investigação, o julgamento e o veredito final. Dessa forma, diferentemente dos 

outros dramas da franquia Chicago, pouco tempo é dedicado para as vidas pessoais dos 

personagens.  

Em contrapartida, os conflitos profissionais dos personagens estão muito presentes ao 

longo da narrativa, principalmente no embate entre Peter e o Procurador do Estado, Mark 

Jefferies. Peter é filho de Benjamin Stone (Michael Moriarty), o renomado advogado assistente 

do procurador do Estado de Nova Iorque em Law & Order. Por conta do legado de seu pai, 

Peter se esforça para fazer prevalecer o que lhe parece ser a Justiça e defender a constituição 

dos Estados Unidos e do estado de Illinois. O personagem, assim como a produção, irradia 
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caráter e ética cívica. Todavia, nesse processo ele acaba por entrar em inúmeros atritos com o 

seu chefe, visto que Jefferies politiza todas as suas decisões. 

Não sabemos porquê Chicago Justice foi cancelada, visto que as outras três produções 

da franquia continuam sendo exibidas, todas ultrapassando a cobiçada marca de 100 episódios 

(cinco temporadas). A série reiterava as fórmulas dos dramas jurídicos, muitas das quais se 

consagraram nas outras produções de Wolf, como Law & Order e Law & Order: SVU. No 

entanto, podemos considerar alguns fatores como contribuintes para o insucesso da produção. 

O fato da série ter estreado durante o mid season garantiu que a produção tivesse um número 

reduzido de episódios, o que significa menos tempo para conquistar uma audiência. De outro 

modo, a escolha de tornar o episódio piloto a terceira parte do crossover fez com que o episódio, 

por si só, perdesse coesão e coerência narrativa. Ademais, a série era exibida aos domingos à 

noite, ficando separada das outras produções da franquia, que são exibidas às quartas-feiras 

entre às 20 e 23 horas. Além disso, podemos também considerar a possibilidade de um 

esgotamento do universo ficcional, que tentou se desdobrar em quatro produções distintas, 

convidando seus espectadores a consumirem as quatro produções semanalmente. Esses são 

apenas alguns dos fatores a se considerar sobre a baixa audiência da produção que levou ao seu 

cancelamento.  

 

1.4 Considerações 

 

Detalhar as principais razões pelas quais as Comfort Series ainda são um fenômeno 

inexplorado no campo dos estudos da ficção seriada televisiva estadunidense e propor uma 

definição para a categoria foram as principais finalidades deste capítulo. Nos utilizando de uma 

visão sociológica do fenômeno, propomos que o sucesso das Comfort Series está relacionado 

a uma narrativa padronizada que é exibida cotidianamente, apresentando assim certa 

capacidade de regulação temporal. A popularidade e a longevidade das Comfort Series 

demonstram o apelo massivo que essas produções possuem e, mais do que isso, revelam sua 

relevância social. No entanto, apontar que estes programas são populares não nos diz de 

maneira nenhuma porquê um número significativo de indivíduos escolhe consumir essas 

produções cotidianamente. 

Em contrapartida, identificamos certa predisposição para se estudar produções 

inovadoras, em detrimento de produções consideradas “mais tradicionais”. Seja por uma 

estética mais aprimorada, uma narrativa mais sofisticada ou masculina, um determinado grupo 

de produções começaram a receber grande parte da atenção acadêmica. Nesse processo, cria-
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se um vazio na teoria da ficção seriada televisiva (estadunidense). Aqui, entendemos que esse 

vazio é problemático porque é improdutível analisar apenas programas inovadores sem 

compreender verdadeiramente o que os torna excepcionais. Em outras palavras, primeiro 

precisamos apreender a mecânica básica de uma série de televisão para então analisar de que 

maneiras um programa pode ser inovador. Assim, para se entender a variação, é preciso ter um 

bom domínio da norma, uma vez que a variação só existe tendo em vista que ela transgrede 

uma norma.  Ao posicionar as Comfort Series como as produções “normativas” da televisão 

estadunidense, damos a essas produções a devida atenção, visto que elas estipulam as regras 

narrativas que serão seguidas em outras Comfort Series ou transgredidas em “séries 

inovadoras”. 

Reconhecemos que é polêmico afirmar que séries como Criminal Minds, drama policial 

focado em encontrar psicopatas e serial killers, e ER, drama médico que apresenta uma visão 

caótica da sala de emergência, podem se configurar como Comfort Series. Como entender 

produções movidas por tensão dramática, centradas em embates de vida e morte e que exploram 

as mais diversas camadas de perversidade humana como produções que promovem o 

sentimento de “conforto” e “segurança”? Compreendemos que, apesar dos conflitos e da tensão 

dramática presentes nessas produções, elas são capazes de não só fornecerem a sensação de 

conforto, mas também desempenharem um papel no reforço de que o mundo a nossa volta é 

ordenado. Mas como elas fazem isso?  
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2. A ESTRUTURA DAS COMFORT SERIES 

 

Em linhas gerais, as Comfort Series se revelam um modelo particularmente bem-

sucedido de ficção seriada televisiva. Esse modelo de narrativa manteve, por décadas, elevados 

índices de audiência alcançados e, não obstante todas as inovações recentes, ele não parece dar 

sinais de esgotamento. Uma análise das séries mais populares na última década (Apêndice A) 

revela certa predileção do público por produções que continuam reproduzindo fórmulas 

consagradas do passado. Exemplos notáveis incluem dramas policiais (Law & Order: SVU, 

The Blacklist, NCIS, Hawaii Five-O, Blue Bloods), médicos (Chicago Med, Grey’s Anatomy, 

House M.D., The Good Doctor), jurídicos (Bull, The Good Wife) e familiares (Parenthood, 

This is us), ou as comédias de amigos (How I Met Your Mother, The Big Bang Theory; 2 Broke 

Girls) e de família (Two and a Half Men, Modern Family, The Middle). Ao mesmo tempo, 

nota-se que determinadas produções já encerradas continuam muito populares, com serviços 

de streaming disputando pelos direitos de licenciamento de séries como Friends, The Office e 

Parks and Recreation, no contexto das chamadas streaming wars92. Como explicar o sucesso 

duradouro das Comfort Series e de suas fórmulas na era da abundância de conteúdo? 

Defenderemos ao longo deste capítulo que a popularidade e o sucesso atrelado às 

Comfort Series se explicam pela capacidade dessas produções de se configurarem como um 

“porto seguro” para seus espectadores. Nosso argumento se desdobra em duas frentes. Por um 

lado, essas produções se aproximam do conceito de reassistibilidade (BENTLEY; MURRAY, 

2016; MITTELL, 2011), sendo frequentemente (re)assistidas por telespectadores que buscam 

um conteúdo familiar e um “prazer seguro” (WEISPFENNING, 2003). Por outro lado, essas 

produções respondem às necessidades existenciais dos seus espectadores de modo que aquelas 

mais “sofisticadas” não são capazes de fazer, na medida em que fornecem a percepção de que 

vivemos em um mundo social ordenado. 

Em particular, sugerimos que as Comfort Series possuem características que as 

aproximam dos mitos. Duas delas nos interessam especificamente aqui. A primeira é 

relacionada ao que elas oferecem aos espectadores: uma experiência ordenada do mundo. Esse 

aspecto já foi destacado por diversos autores, no que diz respeito à televisão. Segundo eles, a 

televisão, junto de outros meios de comunicação, como os jornais e o rádio, ocupa um lugar 

importante na formação do cotidiano de seus consumidores, principalmente devido a sua forte 

 
92 https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/seinfeld-friends-big-bang-how-sky-high-can-massive-tv-deals-

fly-1243065 Acessado em 01 de novembro de 2019. 

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/seinfeld-friends-big-bang-how-sky-high-can-massive-tv-deals-fly-1243065
https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/seinfeld-friends-big-bang-how-sky-high-can-massive-tv-deals-fly-1243065
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presença caseira, que a torna inseparável da rotina dos sujeitos contemporâneos. A maior parte 

dos trabalhos que exploram essa perspectiva têm focado a análise na televisão entendida de 

maneira geral (COULDRY, 2005; SILVERSTONE, 1994), em eventos cerimoniais 

transmitidos pela televisão (DAYAN; KATZ, 1994), no telejornalismo (GAUNTLETT; HILL, 

2002) e nos reality shows (CAMPANELLA, 2012; COULDRY, 2002). Aqui levamos esse 

argumento um passo adiante e sugerimos que ele também se aplica às narrativas ficcionais 

seriadas televisivas. As Comfort Series apresentam um mundo imaginado que compartilha 

elementos com o cotidiano dos espectadores. Dessa maneira, elas são uma representação do 

social, porém de forma ordenada, e se configuram como um tipo de “porto seguro” para seus 

consumidores ao incessantemente reassegurarem que o mundo ficcional – por meio de suas 

instituições sociais ficcionais – é organizado e contínuo. 

Para entendermos como essa lógica opera no contexto específico das Comfort Series, 

temos que considerar um segundo aspecto do fenômeno, relativo à natureza da narrativa mítica. 

Como muitos autores já ressaltaram, a narrativa mítica se configura por uma lógica 

caracterizada pela circularidade (ELIADE, 1991) e repetição (BARTHES, 2001; LÉVI-

STRAUSS, 2008) de temas fundamentais que se apresentam em uma determinada sociedade. 

Por outro lado, a repetição também tem sido destacada como uma característica intrínseca da 

televisão (KOMPARE, 2006), devido as imposições do seu modelo de economia política 

(grade de programação) e, também, por conta das demandas de formato e/ou narrativas de seus 

produtos. Embora originadas na lógica da televisão aberta, autores têm observado que essa 

lógica ainda se conserva nas produções oriundas dos serviços de streaming, como a Netflix 

(JENNER, 2018; TRYON, 2015). Para além disso, cabe destacar que a dimensão mítica da 

televisão tem sido recorrentemente sublinhada por diversos pesquisadores, que indicam a 

presença de mitos em uma variedade de produtos, gêneros e formatos televisivos, desde os 

noticiários até as novelas e séries (KELLNER, 1982; SILVERSTONE, 1994; WHITE, 1994, 

1995). 

Tendo isso em vista, sugerimos que as Comfort Series podem ser proveitosamente 

investigadas como narrativas míticas. Essas produções são elaboradas a partir da estrutura da 

narrativa dramática, que é organizada em torno de uma dinâmica repetitiva intercalada de 

momentos de equilíbrio, desequilíbrio e reequilíbrio da ordem existente (TODOROV, 2006). 

Ao passo em que esta repetição fornece à narrativa certa previsibilidade (característica 

menosprezada pelo olhar estético direcionado às produções televisivas), essa qualidade 

possibilita que as Comfort Series apresentem histórias embasadas em controvérsias, anseios 

existenciais ou conflitos cotidianos, como a busca pela felicidade, amor e sucesso profissional, 
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por meio de mitos e as encaminhe para uma pseudorresolução a cada episódio. Dessa maneira, 

essas produções são capazes de traduzir sentimentos e anseios mais complexos de uma forma 

simplificada e familiar a cada semana.  

Iniciamos o capítulo examinando as Comfort Series como produções reassistíveis por 

meio do acionamento de elementos de familiaridade e de nostalgia. Em ambos os casos, 

evidenciaremos a importância da repetição como característica intrínseca da televisão 

estadunidense. Em seguida, recuperamos a discussão sobre mito, objetivando problematizar as 

dimensões mítica e ritualística da televisão. Apresentamos a estrutura da narrativa dramática e 

ressaltamos que os mitos apresentam uma solução interessante para sua demanda por conflito 

e resolução. Encerramos o capítulo nos utilizando de alguns exemplos pontuais para 

demonstrar como as Comfort Series resolvem, narrativamente, o caos e a ansiedade, 

transformando-os em ordem e segurança para seus espectadores. Identificamos que neste 

processo as instituições sociais ficcionais são uma parte essencial da estrutura das Comfort 

Series. 

 

2.1. A reassistibilidade das Comfort Series  

 

Pesquisadores interessados nas motivações que conduzem os espectadores a 

consumirem mais de uma vez um mesmo produto cultural, seja um filme, livro, série ou música, 

teorizaram sobre a prática de “reconsumption” (RUSSELL; LEVY, 2012). Em linhas gerais, o 

debate gira em torno de três principais motivações: ritualística, habitual e viciante (KNIGHT, 

1999). No que se refere as séries televisivas estadunidenses, Mittell propôs o conceito de 

reassitibilidade para a capacidade de uma obra audiovisual ser consumida repetidamente sem 

que o telespectador se canse. O autor indica quatro principais motivações por trás da prática: a 

analítica93 (reassistir para compreender melhor sua estrutura, trama e construção narrativa); a 

emocional94 (reassistir para reviver a experiência da primeira vez em que consumiu uma 

determinada obra); a social (reassistir como forma de tomar parte de uma experiência social) e 

a experiência lúdica (reassistir para encontrar padrões e desvendar os quebra-cabeças 

narrativos).  

 
93 A motivação analítica pode estar associada a um “prazer intelectual” presente no consumo televisivo, observado, 

por exemplo, no consumo minucioso de obras televisivas por pesquisadores de televisão e áreas afins. 
94 A motivação emocional pode estar relacionada a um “prazer nostálgico”, uma vez que promove a recuperação 

de um passado, que é muitas das vezes romantizado. Como, por exemplo, reassistir desenhos animados e relembrar 

da infância.  
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A despeito do grande potencial das Comfort Series de serem reassistidas95, essas 

produções não parecem se enquadrar na visão de reassistibilidade tal qual proposta pelo autor. 

As Comfort Series não possuem obrigatoriamente uma narrativa complexa que demanda do 

espectador serem assistidas diversas vezes para a sua total compreensão (dimensão analítica). 

Não convidam, necessariamente, os seus espectadores a desvendar mistérios encontrando 

pequenas pistas ao longo dos episódios (experiência lúdica). Embora possam ser consumidas 

como uma forma de reviver uma experiência anterior com a obra (dimensão emocional) ou até 

de compartilhar uma experiência social, acreditamos que a categoria da reassistibilidade, no 

que se refere ao consumo televisivo, pode ser expandida para englobar uma maior variedade 

de produtos96. Enxergamos que o argumento de Mittell (2011) é ainda muito pautado pela 

noção de que a reassistibilidade estaria ligada ao atual momento da produção ficcional seriada 

televisiva, marcado pelo surgimento das narrativas complexas, processo que demandaria que 

os espectadores assistissem mais de uma vez os episódios. Entretanto, precisamos desvincular 

a qualidade da reassitibilidade das séries complexas e compreendê-la, também, como uma 

característica das Comfort Series.  

Para sustentar nosso argumento é preciso enxergar a televisão estadunidense, 

principalmente a TV comercial, como um meio propenso a repetição. Durante as primeiras 

décadas da televisão linear nos Estados Unidos, os canais não possuíam conteúdo que desse 

conta de preencher todos os horários da programação, já que se tratavam de exibições ao vivo 

(HILMES, 2011). Todavia, com os desenvolvimentos tecnológicos, a grade televisiva começou 

a ser preenchida por uma variedade de programas ao vivo e gravados. A indústria televisiva, 

no entanto, acreditava que os espectadores não aceitariam uma segunda exibição de uma 

mesma obra audiovisual (WILLIAMS, 1994). O presidente da NBC na década de 1930, Lenox 

R. Lohr, enfatiza essa preocupação quando diz que “parece desaconselhável transmitir a 

maioria dos programas mais de uma vez. Na segunda transmissão, é provável que o público se 

torne hipercrítico e perca o interesse” (LOHR, citado em BODDY, 1993, p. 67, tradução 

nossa).  

 
95 De acordo com Ben Sherwood, co-presidente da Disney Media Networks e presidente do Disney/ABC 

Television Group, o drama médico Grey’s Anatomy tem seu piloto (re)assistido por 200 mil pessoas ao redor do 

mundo mensalmente na Netflix. Disponível em: https://www.thewrap.com/netflix-ratings-leak-200000-start-

greys-anatomy-episode-one-month-says-abc-chief/ Acessado em 14 de novembro de 2019. 
96 Em comparação, no Brasil, devido a falta de recursos para a produção de uma programação que preenchesse a 

grade inteiramente, se popularizou a importação de produtos vindos de outros países, como as telenovelas 

mexicanas e as séries estadunidenses (STRAUBHAAR, 1984). Ao mesmo tempo, também se utilizaram da prática 

das reprises  através da reexibição de novelas bem-sucedidas na Globo, com a faixa do “Vale a pena ver de novo”, 

ou de produções mexicanas de sucesso no SBT, como a reexibição das novelas La Usurpadora (Canal de las 

Estrellas, 1998) e a trilogia das Marias (NANTES, 2018). 

https://www.thewrap.com/netflix-ratings-leak-200000-start-greys-anatomy-episode-one-month-says-abc-chief/
https://www.thewrap.com/netflix-ratings-leak-200000-start-greys-anatomy-episode-one-month-says-abc-chief/
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Contudo, esse pensamento se provou equivocado com a popularização dos reruns, a 

reexibição de um produto audiovisual que, muitas das vezes, foi previamente bem-sucedido. 

Dessa maneira, os programas que haviam conquistado sucesso em suas primeiras exibições 

(first run) se tornaram, então, peças centrais de uma indústria que queria obter um retorno 

lucrativo após um grande investimento inicial e minimizar os riscos por meio da inclusão de 

reruns na grade televisiva. Em alguns casos, as reprises são capazes de obter uma audiência 

significativa por um baixo investimento, mesmo quando comparada a audiência do horário 

nobre (LAMUDE; SCUDDER, 1990). Destacamos que algumas reprises dos dramas policiais 

NCIS e NCIS: LA e do drama policial-jurídico Law & Order: SVU chegam a atingir audiências 

maiores do que produções exibindo episódios inéditos97. 

Com a popularização do sistema de transmissão a cabo e o surgimento de novos canais 

nas décadas de 1980 e 1990, a televisão estadunidense se viu em um cenário de escassez de 

produtos inéditos que dessem conta de preencher as grades desses canais, levando ao uso 

frequente do rerun. O crescimento da televisão a cabo contribuiu para a criação de um “museu 

vivo da história dos programas de televisão” (HIMMELSTEIN, 1994, p. XIV), em que o 

passado da TV estadunidense se tornou cada vez mais incorporado ao seu presente 

(BUONANNO, 2008). Assim, uma marca dessa indústria televisiva é a reexibição de produtos 

exitosos do passado. O rerun, apontado como um subproduto pouco valorizado da cultura de 

massa, tem recebido limitada atenção da academia não obstante suas enormes contribuições 

econômicas e culturais (GRAY; LOTZ, 2012; KOMPARE, 2005; WILLIAMS, 1994).  

Em seu livro Rerun Nation, Kompare (2005) historiciza o lugar da reprise e da prática 

de syndication98 na televisão estadunidense. Para o autor, o desinteresse acadêmico pelas 

reprises ocorre por diversos motivos, dentre os quais ele chama atenção para o fato de que a 

repetição coloca em xeque a qualidade da liveness (característica do ao vivo) do meio 

televisivo. A essência da televisão foi por muito tempo associada à sua capacidade de transmitir 

programas ao vivo, ou seja, exibir eventos em tempo real a milhões de indivíduos em um país 

ou até mesmo ao redor do mundo. Entretanto, o autor defende que a repetição é uma qualidade 

indissociável da televisão estadunidense, pensando nela como “uma máquina de repetição, 

 
97https://www.vox.com/2014/5/5/5682974/the-most-viewed-game-of-thrones-ever-got-fewer-viewers-than-an-

ncis Acessado em 22 de dezembro de 2020. 
98  Syndication se refere à comercialização de programas gravados para outras emissoras, sejam elas de alcance 

local ou nacional. No caso da ficção seriada, convencionou-se que para uma série ser vendida em syndication ela 

tem que atingir a marca de 88 episódios, aproximadamente quatro temporadas de 22 episódios. Para mais 

informações, ver: Chan‐Olmsted (1991). 

https://www.vox.com/2014/5/5/5682974/the-most-viewed-game-of-thrones-ever-got-fewer-viewers-than-an-ncis
https://www.vox.com/2014/5/5/5682974/the-most-viewed-game-of-thrones-ever-got-fewer-viewers-than-an-ncis
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voltada para a constante recirculação de eventos gravados e já vistos” (KOMPARE, 2005, p. 

XI, tradução nossa). 

Alternativamente, o estigma associado à qualidade da repetição de produtos televisivos 

também encontra suas raízes nas críticas à indústria cultural. De acordo com a teoria crítica, os 

produtos massivos, baseados em torno de fórmulas, prejudicam a experiência estética do 

indivíduo ao lhe proporcionar um “encontro textual facilitado [...] passivo e cooptado pela 

ideologia dominante” (KLINGER, 2006, p. 153, tradução nossa). Na lógica da indústria 

cultural, o conteúdo televisivo seria criado de forma industrial, em outras palavras, os 

programas seriam elaborados através de modelos pré-estabelecidos produzidos em série para 

uma grande audiência, que eles consideravam uma “massa” monolítica (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1985, [1947]). Essa homogeneização da produção acarretaria em 

consequências na natureza artística dessas obras, que perderiam elementos fundamentais das 

obras de arte, como a “autenticidade” e a “originalidade”. No que se refere às séries televisivas, 

nota-se que a repetição foi construída como “inimiga da qualidade” (ELLIS, 2007, p. 15, 

tradução nossa). 

Todavia, Burke, se baseando na discussão sobre a psicologia da forma artística, propõe 

que, ao contrário da informação pura que não suporta muita repetição após o conhecimento ser 

transmitido, o valor estético da arte é capaz de oferecer “um prazer recorrente” (2014 [1931], 

s/p, tradução nossa) que é capaz de compensar a falta de novidade. Este aparenta ser o caso das 

séries televisivas em que a experiência da narrativa, ao que tudo parece, não perde sua 

atratividade após múltiplas exibições. O prazer não é dependente do ineditismo, mas pode se 

encontrar na previsibilidade ou familiaridade com uma determinada obra. Acreditamos que a 

reiteração de séries, de forma geral, e as reprises, de modo mais específico, são capazes de 

oferecer aos espectadores conforto e familiaridade por meio da repetição. Gitlin reforça esse 

sentimento ao afirmar que “as pessoas desejam repetir uma experiência agradável para torná-

la familiar, a indústria cultural atual montou um aparato para a produção em massa de artefatos 

autoimitantes (2005, [1983], p. 62, tradução nossa). Para o autor, a televisão fomenta uma 

“cultura da recombinação” em que os produtos televisivos recombinam elementos bem-

sucedidos que já foram testados em produções anteriores. No caso específico das séries de 

ficção:  

  

Os produtores precisam adaptar seus pitches às convenções padrão [...] os 

personagens devem ser simples e facilmente motivados, heróis familiares, histórias 

cheias de conflitos, finais com resolução, [em que há uma] melhora aparente, e cada 
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ato deve terminar com uma nota de suspense suficiente para conduzir o espectador 

pelo intervalo comercial (GITLIN, 2005, p. 144, nossa tradução). 

 

Nota-se que, em meio aos avanços tecnológicos e as mudanças na indústria televisiva 

estadunidense, a prática do rerun persiste, ganhando novos significados e valores. Em um 

cenário marcado pela proliferação das plataformas de streaming e o consequente aumento da 

demanda por conteúdo, Gilbert (2019) chama nossa atenção para como os produtos 

pertencentes a categoria da Legacy television (produções que foram exibidas em canais abertos 

e fechados [basic e premium] em um horário fixo e linear), têm encontrado um novo valor 

econômico e, até mesmo, um novo papel cultural compondo as bibliotecas de conteúdo da 

televisão distribuída pela internet. É o caso de séries como Friends, que mesmo 25 anos após 

sua estreia, ainda continua engajando fãs e conquistando novos públicos e fãs99. Razão pela 

qual a HBO Max (serviço de streaming da Warner Media) desembolsou 425 milhões ao 

adquirir os direitos das dez temporadas (236 episódios) da série. O contínuo acesso à Friends, 

seja em reprises, DVDs, plataformas de streaming e até em downloads ilegais, contribuiu para 

que a série tenha se tornado, em certa medida, atemporal.  

Entender a repetição como o modus operandi da televisão estadunidense nos ajuda a 

compreender uma das faces do sucesso das Comfort Series. Essas produções, além de 

fornecerem certa regularidade temporal (conforme argumentamos no primeiro capítulo), ao 

permanecerem anos e décadas nas grades televisivas contribuem para a reassitibilidade das 

mesmas. Para explorarmos como se dá esse processo, iremos examinar a reassitibilidade das 

Comfort Series por duas perspectivas distintas, porém complementares. São elas a 

familiaridade e a nostalgia.  

 

2.1.1. Familiaridade 

 

“Quando se trata de TV, a familiaridade gera contentamento, não desprezo.”  

Paul Monaco (1998, p. 5, tradução nossa) 

 

Compreendemos que a repetição de um produto cultural não é limitada à televisão. As 

crianças, por exemplo, gostam de ouvir/ler as mesmas histórias na hora de dormir ou assistir o 

mesmo filme/desenho todos os dias. Já os adultos releem o mesmo livro, colecionam os DVDs 

de filmes e séries favoritas, maratonam séries já vistas em plataformas de streaming, além de 

 
99 https://www.nytimes.com/2019/09/05/arts/television/friends-biggest-fans.html Acessado em 27 de novembro 

de 2019. 

https://www.nytimes.com/2019/09/05/arts/television/friends-biggest-fans.html
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consumirem reruns na televisão. O ser humano parece ter um certo prazer na repetição, sente 

contentamento na familiaridade, segurança em saber como a história irá terminar e até, talvez, 

um certo controle sobre a narrativa. A repetição e a familiaridade devem ser entendidas como 

mecanismos essenciais para o fomento da segurança ontológica. No que se refere à televisão e, 

em especial a sua ficção seriada100, observamos duas dimensões do problema: uma conjuntural, 

que considera a demanda da indústria estadunidense pela repetição, e uma estrutural, que 

compete a familiaridade no nível da estrutura narrativa das séries televisivas. 

No primeiro caso, entendemos que as Comfort Series, por conta das demandas da 

economia política da indústria televisiva estadunidense, se tornaram produções marcadas pela 

estética da repetição (KOMPARE, 2005) estando constantemente presentes nas grades 

televisivas, mesmo após o término da exibição original (first run). Por permanecerem décadas 

no ar, muitas dessas produções conseguem fornecer um sentimento de estabilidade e 

continuidade. Ademais, o posicionamento delas na grade proporciona mais previsibilidade ao 

cronograma de um determinado canal, como, por exemplo, as reprises diárias de Friends na 

TBS101. As Comfort Series, dessa maneira, são produções muito familiares, constantemente 

presentes e disponíveis no cotidiano dos sujeitos.  

A comédia Cheers é um bom exemplo a este respeito, pois permaneceu no ar por 11 

temporadas e pode ser consumida até hoje nos Estados Unidos, já que continua sendo exibida 

em reruns. A série girava em torno de um grupo de adultos desajustados que frequentam um 

bar e como eles se relacionam com o proprietário, Sam Malone (Ted Danson) e os funcionários 

do estabelecimento. A lógica da repetição é tão evidente na produção que, durante toda a 

primeira temporada, os personagens não saíram sequer uma vez do bar. Ademais, o próprio 

espaço do bar era construído como um espaço familiar em que os personagens poderiam 

esquecer seus problemas diários. Essa qualidade era reforçada pela música tema da série, 

“Sometimes you want to go where everybody knows your name” de Gary Portnoy e Judy 

Hart102:  

 

 

 
100 Destacamos, no entanto, que a familiaridade e a repetição já foram apontadas como características 

fundamentais das narrativas seriadas, desde peças teatrais commedia dell’arte até folhetins. Para mais 

informações, ver Barbero (2001) e Eco (1989). 
101 O canal TBS, na televisão estadunidense, exibe de segunda a sexta um bloco de episódios de Friends entre às 

10 da manhã e às 15:30h da tarde. São exibidos diariamente 11 episódios. Para mais informações, ver: 

https://www.tvguide.com/tvshows/friends/tv-listings/100168/ ; https://www.tvpassport.com/tv-

listings/stations/tbs-east/61/2019-11-21 Acessados em 18 de novembro de 2019. 
102 Para ouvir a música: https://www.youtube.com/watch?v=h-mi0r0LpXo Acessado em 04 de março de 2019. 

https://www.tvguide.com/tvshows/friends/tv-listings/100168/
https://www.tvpassport.com/tv-listings/stations/tbs-east/61/2019-11-21
https://www.tvpassport.com/tv-listings/stations/tbs-east/61/2019-11-21
https://www.youtube.com/watch?v=h-mi0r0LpXo
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“Trilhando seu caminho no mundo hoje 

Custa tudo que você tem 

Tire uma pausa de todas as suas preocupações  

Certamente irá ajudar bastante  

Você não gostaria de escapar?  

[...]Você quer estar onde pode ver 

Que nossos problemas são todos os mesmos 

Você quer estar num lugar onde todo mundo sabe seu nome”  

(Tradução nossa) 

 

A música, então, associa em sua letra que a série é sobre um lugar seguro, um espaço 

onde todo mundo se conhece. Para Hilmmelstein, “Sam Malone [...] (ou melhor o bar de 

Cheers) fornecia estabilidade para seus colegas de trabalho e clientes regulares, que preferiam 

estar no Cheers do que em qualquer outro lugar. Era realmente um ‘lar’ para eles”. (1994, p. 

155, tradução nossa). 

Mas não é só na letra da música que este sentimento é reforçado, quando algum dos 

personagens recorrentes da série entra pela porta do bar, todos os outros personagens o 

cumprimentam gritando seu nome. No bar, eles estão rodeados de amigos, bebendo, rindo e 

compartilhando seus problemas considerados “comuns” ao estadunidense médio, como a busca 

por um emprego (“Take My Shirt... Please”, 4x13), desentendimentos com o chefe (“The 

Bartender's Tale”, 3x23) ou envolvimentos amorosos (“Showdown, Part 2”, 1x22). 

Defendemos, assim, que a perspectiva da familiaridade nas Comfort Series também se refere à 

identificação dos telespectadores com uma experiência comum/banal em que a produção 

aborda um conjunto de preocupações generalizadas na sociedade, porém dentro da segurança 

da estrutura narrativa. Os espectadores, assim, sabem que ao término do episódio ou da 

temporada as coisas estarão bem.  

Por outro lado, existe também um prazer atrelado à segurança que a familiaridade 

proporciona ao se assistir uma produção repetidamente, visto que assistir algo novo seria 

“arriscado”, algo como “trocar o certo pelo duvidoso”. Em um cenário marcado pela 

proliferação103 de séries televisivas, a escassez de tempo tem levado a sentimentos de angústia 

e frustração por parte dos fãs e espectadores dessas produções. O relatório Conquering 

Content104, realizado em outubro de 2018 pela Hub Entertainment Research105, encontrou que 

 
103 Em 2018, foram exibidas 495 séries inéditas na televisão estadunidense. Para mais informações, ver: 

https://www.vulture.com/2018/12/peak-tv-scripted-originals-2018.html Acessado em 05 de abril de 2019. 
104 O survey foi realizado com 1699 consumidores de televisão dentro dos Estados Unidos, no qual os respondentes 

tinham entre 16 e 74 anos e consumiam pelo menos 1 hora de televisão por dia. 
105 Para mais informações, acessar o survey “2018 CONQUERING CONTENT”, que está disponível em: 

https://hubresearchllc.com/reports/ Acessado em 05 de abril de 2019. 

https://www.vulture.com/2018/12/peak-tv-scripted-originals-2018.html
https://hubresearchllc.com/reports/
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os telespectadores nos Estados Unidos estão cada vez mais incomodados com a quantidade de 

programas disponíveis e estão ficando mais exigentes (picky) na hora de escolher uma série 

para assistir. Em uma lógica de economia de tempo, a familiaridade com determinadas 

produções106 ou “tipos” de produções se torna valorizada. Reforça-se, então, símbolos 

valorativos que servem para atrair e tranquilizar espectadores sobre o investimento de tempo 

deles, como o uso de showrunners renomados107, atores conceituados e fórmulas já 

consagradas.  

Em contrapartida, essas produções se tornam familiares, não por serem consumidas 

repetidamente, mas por meio do reconhecimento de um mesmo grupo de elementos e 

convenções narrativas que se repetem em diversas produções e, dessa forma, se tornam 

familiares aos telespectadores. A dimensão estrutural se refere à natureza das Comfort Series, 

produções baseadas em fórmulas consagradas. Então, existe certa redundância na construção 

narrativa das Comfort Series que tecem elementos de repetição e, principalmente, 

familiaridade. Estes serão os responsáveis pela previsibilidade narrativa, como, por exemplo, 

a presença de um mesmo grupo de “tipos”: de personagens (mãe, pai, amigos, colegas de 

trabalho, herói, vilão), de conflitos (desentendimentos amorosos, necessidades financeiras, 

problemas de saúde), de cenários (cidades grandes – Nova Iorque, Chicago, Los Angeles – e 

cidades pequenas) e até mesmo de instituições (médica, policial, jurídica), que caracterizam 

alguns dos inúmeros elementos possíveis de gerarem reconhecimento e familiaridade no 

espectador.  

Entende-se que esses elementos proporcionam à narrativa certa previsibilidade. Ao 

consumir uma grande quantidade de séries, é possível começar a reconhecer esses elementos, 

entender os possíveis arranjos e desenlaces narrativos e, até mesmo, supor para onde a história 

está caminhando. Nesse sentido, o “saber o que vai acontecer” é também prazeroso e 

reconfortante, pois existe um grande “emotional payoff” ou uma “recompensa emocional” na 

familiaridade, uma segurança de ter o controle sobre a narrativa e saber como a história irá 

terminar.  

 
106https://www.bustle.com/p/can-you-be-addicted-to-watching-the-office-heres-why-you-actually-cant-get-

enough-8073956 Acessado em 18 de novembro de 2019. 
107 Nos últimos anos, um desses símbolos é o selo distintivo de um showrunner renomado (que é o produtor 

executivo e, muitas das vezes, o criador da série). Alguns exemplos atuais da indústria televisiva estadunidense 

são: Chuck Lorre (Two and a Half Men, The Big Bang Theory e Mom), Dick Wolf (franquia Law & Order e 

franquia Chicago) Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Scandal, How To Get Away With Murder e The Catch), 

Ryan Murphy (Nip/Tuck, Glee, American Horror Story e American Crime Story), Greg Berlanti (Arrow, The 

Flash, DC Legends of Tomorrow, Supergirl, You) e Michael Schur (Parks and Recreation, Brooklyn Nine-Nine, 

Master of None e The Good Place). Para mais informações, ver: Blakey (2017) e Cascajosa (2016). 

https://www.bustle.com/p/can-you-be-addicted-to-watching-the-office-heres-why-you-actually-cant-get-enough-8073956
https://www.bustle.com/p/can-you-be-addicted-to-watching-the-office-heres-why-you-actually-cant-get-enough-8073956
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Tomemos CSI como exemplo. Em um típico episódio do drama o telespectador sabe o 

que esperar da narrativa: um assassinato ocorrerá e a equipe de Gil Grissom (William 

Peterson), se apoiando na ciência forense, desvendará os mistérios por trás do crime. A 

produção, assim, além de reproduzir um modelo consagrado, no caso o procedural, é 

“familiar” por perpetuar um determinado grupo de temas e situações que podem ser 

encontrados em outras produções policiais, como Bones, NCIS, Cold Case, além das outras 

séries da franquia CSI. 

Os seriados procedurais, principalmente os dramas policiais, se beneficiam em grande 

parte dessa lógica, como The Mentalist e White Collar. Enquanto a primeira é um drama 

policial que acompanha Patrick Jane (Simon Baker), um ex-médium que se torna consultor do 

California Bureau of Investigation (CBI) após o assassinato de sua família, a segunda também 

é um drama policial que foca no trabalho do agente especial Peter Burke (Tim Dekay) com a 

ajuda do ladrão e estelionatário Neal Caffrey (Matt Bomer), que juntos investigam crimes de 

colarinho branco para o Federal Bureau of Investigation (FBI). Isso posto, nota-se que ambas 

giram em torno de crimes e de suas resoluções, tendo, portanto, uma estrutura narrativa 

repetitiva. A maioria dos episódios não fogem de uma lógica maniqueísta mais evidente e eles 

recorrentemente atendem às expectativas de gênero: policiais resolvendo crimes e capturando 

bandidos, vigaristas, assassinos e serial killers. Dessa forma, não são produções que 

questionam nem transgridem a moral ou ideais estabelecidos na sociedade estadunidense. 

Porém, ressaltamos que a previsibilidade estrutural proporcionada pelo modelo do procedural 

ou do sitcom não dá conta de outras produções em que a repetição não é tão facilmente 

perceptível e que a familiaridade é proporcionada pela presença organizadora das instituições 

sociais ficcionais, como veremos no próximo capítulo. 

Por fim, reconhecemos que a produção de séries nos Estados Unidos é marcada por 

uma natureza industrial (MCALLISTER, 1992; MITTELL, 2009). A repetição e a 

recombinação de elementos familiares podem ocorrer em dois âmbitos distintos, porém 

complementares. Primeiro, uma série é dividida em pequenos fragmentos, ou episódios, que 

não são idênticos uns aos outros, entretanto compartilham inúmeras características, como 

duração, estética, universo diegético, personagens, metas, objetivos (no caso dos procedurais), 

dentre outras (INNOCENTI; GUGLIELMO, 2008). Em contrapartida, a série em sua 

totalidade deve ser vista como um produto que, se for bem-sucedido, será reproduzido várias 

vezes se tornando mais familiar. Uma vez que uma série se torna um fenômeno de audiência, 

os executivos dos canais tentam recriá-la com pequenas variações ou recombinações 
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(GITLIN, 2005). A televisão estadunidense, assim, pode ser compreendida como um “negócio 

de imitação” (MAGDER, 2004, p. 144, tradução nossa).  

As séries da franquia Chicago, objeto empírico desta tese, são regidas por essa lógica, 

uma vez que, ao ver o sucesso de Chicago Fire, a emissora NBC continuou investindo no 

modelo, apenas variando a instituição central da narrativa. Todavia, essa estratégia nem 

sempre se mostra certeira, tomemos como exemplo o caso da série Lost. A produção focava 

nos sobreviventes de um acidente de avião em uma misteriosa ilha e misturava elementos de 

ficção científica com fantasia, construindo enigmas e mistérios que engajavam espectadores 

ao redor do mundo (PEARSON, 2007; GRAY; MITTELL, 2007). Após seu fim, as mais 

variadas redes de televisão tentaram lançar o “novo Lost”108, séries que teriam os mesmos 

“elementos” e “temas” da produção original, porém reinventados. Se inserem nessa categoria 

as produções FlashForward, Alcatraz e The Event, dentre tantas outras. Apesar das tentativas, 

a arte da imitação não é tão simples quanto produzir pequenas variações em cima de um 

mesmo tema ou gênero, todas as séries mencionadas acima foram canceladas na primeira 

temporada. 

Embora ausente da proposta de reassistibilidade endossada por Mittell109, a 

familiaridade desempenha um papel importante no processo do consumo repetitivo de uma 

determinada obra. Klinger enfatiza essa importância ao abordar a reassistibilidade de filmes: 

 

A familiaridade permite que os espectadores experimentem conforto e controle. O 

conhecimento prévio da história altera a experiência narrativa, diminuindo a tensão 

associada ao suspense. Os espectadores podem ficar mais relaxados, mudando suas 

prioridades para uma antecipação consciente dos eventos futuros. Em vez de 

amortecer a antecipação, a presciência a aprimora; depois que os espectadores 

conhecem as piadas de uma comédia, por exemplo, ficam ansiosos pelos risos que 

sabem que essas piadas trarão. O espectador também se deleita com o reconhecimento 

repetido de padrões e a entrega das emoções esperadas (2006, p. 154, tradução e grifo 

nossos). 

 

Porém, ressaltamos que a familiaridade, como característica das Comfort Series, possui certas 

limitações que nos impedem de realizar maiores generalizações. Tomemos como exemplo a 

supracitada Cheers. A série apresenta a experiência do homem branco, blue-collar e misógino 

 
108 Alguns exemplos de matérias jornalísticas que se referem a essas séries como “o novo Lost” são: 

https://istoe.com.br/188358_UM+NOVO+LOST+/; http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/10/considerada-

o-novo-lost-event-estreia-hoje-no-brasil.html; 

https://www.theguardian.com/culture/tvandradioblog/2009/sep/23/flashforward-channel-five-joseph-fiennes 

Acessados em 27 de novembro de 2019. 
109 O autor indica que a familiaridade parece não se adequar ao formato da ficção seriada televisiva, visto que 

reassistir uma série demandaria um compromisso e investimento de tempo muito maior do que rever um filme. A 

familiaridade, na visão de Mittell, se adequaria mais ao consumo de um episódio específico/favorito. 

https://istoe.com.br/188358_UM+NOVO+LOST+/
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/10/considerada-o-novo-lost-event-estreia-hoje-no-brasil.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2010/10/considerada-o-novo-lost-event-estreia-hoje-no-brasil.html
https://www.theguardian.com/culture/tvandradioblog/2009/sep/23/flashforward-channel-five-joseph-fiennes
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nas figuras dos personagens Sam Malone, Norm Peterson (George Wendt), Clif Clavin (John 

Ratzenberger), dentre outros. Já as personagens femininas desempenham, em sua maioria, 

papéis de submissão, são garçonetes, secretárias e esposas. A submissão no caso de Vera 

Peterson, esposa do personagem Norm, chega a tal ponto que a personagem é completamente 

invisibilizada, sendo apenas apresentada por meio das reclamações de Norm sobre os 

problemas em seu casamento (RITCHIE, 2012). Ao mesmo tempo, os personagens 

nãobrancos que possuem falas são raros na série. Assim, a forma como a série representa 

questões relacionadas a gênero e raça pode limitar a familiaridade e/ou identificação dos 

telespectadores com a produção. O mesmo já foi apontado na comédia Friends (COBB, 2018; 

HAMAD, 2018). Essa limitação, contudo, não se refere ao consumo repetitivo de uma 

determinada obra televisiva, e sim à identificação mais subjetiva e pessoal. 

Gostaríamos de encerrar este subitem apontando que a familiaridade é um elemento 

chave para compreendermos porque as Comfort Series são tão reassistíveis. Essa explicação 

parece nos ajudar a entender o sucesso de uma produção como How I Met Your Mother, que 

reproduzia o modelo da sitcom de amigos consagrado em séries duradouras, como Cheers e 

Friends. Todavia, a perspectiva da familiaridade não contempla totalmente as razões por trás 

da reassistibilidade das Comfort Series e da capacidade dessas produções de se configurarem 

como um “porto seguro”, visto que ela não esclarece o porquê deste modelo ter se consagrado 

inicialmente. 

 

2.1.2. Nostalgia 

 

A afeição da indústria televisiva pela repetição também pode ser relacionada à nostalgia 

e ao recente boom110 de narrativas nostálgicas na televisão estadunidense111. A última década 

foi marcada por uma proliferação de produções consideradas “nostálgicas”, sejam remakes112, 

 
110 Para mais informações, ver Castellano e Meimaridis (2018), Niemeyer (2014) e Pallister (2019). 
111 Já no Brasil, um movimento similar pode ser observado tanto na criação do canal Viva pela Globosat, que 

reexibe antigos sucessos da TV Globo, quanto na própria incorporação de novelas antigas ao catálogo da 

Globoplay em 2020. Para mais informações, ver: https://rd1.com.br/audiencia-do-viva-dispara-com-a-indomada-

baila-comigo-e-vale-tudo/; https://www.metropoles.com/entretenimento/televisao/novelas-antigas-viram-febre-

entre-jovens-assinantes-do-streaming Acessados em 22 de dezembro de 2020. 
112 De acordo com Dowd, et al., um remake é uma versão atualizada de uma obra a qual ainda permanece fiel “ao 

mundo, continuidade da série e cânon” (2015, p. 131, tradução nossa). 

https://rd1.com.br/audiencia-do-viva-dispara-com-a-indomada-baila-comigo-e-vale-tudo/
https://rd1.com.br/audiencia-do-viva-dispara-com-a-indomada-baila-comigo-e-vale-tudo/
https://www.metropoles.com/entretenimento/televisao/novelas-antigas-viram-febre-entre-jovens-assinantes-do-streaming
https://www.metropoles.com/entretenimento/televisao/novelas-antigas-viram-febre-entre-jovens-assinantes-do-streaming
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como Hawaii Five-O, reboots113, como Fuller House ou revivals114, como Will and Grace, 

além de narrativas ambientadas no passado, como o drama de ficção científica Stranger 

Things115 e o drama histórico The Crown.  Essas produções (re)contam histórias já conhecidas 

ou até mesmo continuam e/ou dão nova vida a produções que já são familiares aos 

espectadores. A nostalgia é considerada aqui como outro elemento que nos ajudará a 

compreender a reassistibilidade das Comfort Series.  

Se por um lado a nostalgia pode ser considerada uma modalidade estética que aparece 

para atender ao anseio por continuidade em determinados momentos de mudanças (DAVIS, 

2011), ela também surge em resposta ao desejo por se retornar a um passado que é, muitas 

vezes, romantizado (BOYM, 2001; HOLSWORTH, 2011). Dessa maneira, uma das principais 

características das narrativas nostálgicas é que elas são responsáveis por adulterarem a imagem 

do passado, fazendo parecer que as coisas eram melhores em décadas passadas (NIEMEYER, 

2014). O presente não consegue competir com esse imaginário romantizado, visto que 

“adoração do passado sempre triunfa sobre as lamentações do presente” (DAVIS, 2011, p. 

448).  A música de abertura da sitcom Full House é muito reveladora a esse respeito. A 

comédia, que aborda a história de um viúvo e seus dois amigos tentando criar suas três filhas 

pequenas, tem como música tema “Everywhere you look”116, de autoria de Jesse Frederick e 

Bennett Salvay. A música sublinha o anseio por continuidade ao afirmar: 

 

“O que aconteceu com a previsibilidade? 

O leiteiro, o jornaleiro, a tv da noite? 

Como eu fui parar aqui? Alguém me diga, por favor 

[..] 

O que aconteceu com os bons e velhos tempos? 

Conversando com amigos por horas, jurava que nunca ia acabar 

Agora estou me sentindo meio maluco, tentando me encaixar neste cenário” 

(Tradução nossa) 

 

 
113 Considera-se um reboot uma produção que tem uma menor ligação com a obra original no que se refere ao 

conceito, continuidade ou cânon (DOWD, et al., 2015). Assim, reboots podem ser considerados uma releitura de 

uma série original, porém com mudanças substanciais.  
114 A terminologia “revival” foi utilizada por muitos anos para se referir apenas a programas de “reunion”, em 

que o elenco de uma série já encerrada se reunia para discutir sobre a série original (DOWD, et al., 2015). No 

entanto, na última década a expressão tem sido empregada para descrever o retorno de programas anteriormente 

cancelados ou encerrados.  
115 O drama da Netflix se passa na década de 1980 na cidade fictícia de Hawkings. A produção dialoga com 

diversos filmes produzidos à época, como The Goonies (Warner Bros, 1985), Jaws (Universal, 1975) e 

Ghostbusters (Columbia Pictures, 1984), para citar somente alguns. Acredita-se que a produção foi influenciada 

pelas estratégias da Netflix de tentar capitalizar em cima da busca por produtos realizados em 1980 e que 

tematizassem essa década na plataforma, no contexto da chamada “Cultura do algoritmo” (HALLINAN; 

STRIPAS, 2014). 
116 Para ouvir a música: https://www.youtube.com/watch?v=d-OrHsG-03I Acessado em 04 de março de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=d-OrHsG-03I
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Embora a música apresente certos questionamentos e uma dificuldade de se adequar às 

mudanças do presente, ela também perpetua uma mensagem reconfortante de família e união 

ao sobrepor a letra da música com cenas dos personagens tomando parte de diversas atividades 

e rituais familiares, como piqueniques, passeios de carro e até jogos de bola.  

Entende-se que o atual momento da modernidade é marcado por uma série de valores 

morais que estão sendo transgredidos nas sociedades ocidentais, enquanto há uma percepção 

pública de que as instituições sociais estão passando por sérias crises epistemológicas117. Ao 

mesmo tempo, diversos grupos subordinados têm conquistado mais espaço de representação 

tanto dentro da indústria audiovisual estadunidense quanto em outras esferas de poder. Essas 

mudanças se referem a uma maior democratização do poder e do acesso a esferas antes restritas 

a esses grupos. Todavia, em paralelo a esse processo surge um anseio por uma produção 

audiovisual mais “reconfortante” e “segura” ou, melhor dizendo, produções menos 

transgressoras, que respeitem e atendam às expectativas de gênero já consagradas, que 

forneçam sentimento de estabilidade, pertencimento e, principalmente, de continuidade.  

Com isso em mente, compreende-se o porquê de séries como Friends continuarem 

populares mesmo após 25 anos desde a sua estreia118. A comédia apresenta uma visão de mundo 

de acordo com as estruturas e hierarquias de poder historicamente estabelecidas na sociedade 

estadunidense, ou seja, representava de forma favorável pessoas brancas de classe média, 

raramente questionava papéis tradicionais de gênero, os indivíduos não brancos eram 

personagens coadjuvantes, e todos os personagens eram heterossexuais (apesar de uma certa 

“qualidade” de Chandler). Assim, a série pode ser considerada uma “fantasia whitewashed119 

de Nova Iorque” (COBB; EWEN; HAMAD, 2018, p. 4, tradução nossa). Outras sitcoms, como 

Cheers, How I Met Your Mother e The Big Bang Theory, se estruturam de forma muito 

semelhante. O sucesso contínuo de todas essas produções pode ser utilizado para expor o 

 
117 Trata-se de uma crise tanto de ordem epistemológica quanto de confiança na sociedade moderna. Atualmente, 

é possível observar uma queda na confiança pública em instituições e nos saberes ligados a elas. Esse é um 

movimento que tem ocorrido globalmente e não é restrito ao Brasil ou aos Estados Unidos. A exemplo disso, 

paradigmas consolidados há séculos voltam a ser questionados, como o recente movimento dos terraplanistas ou 

as comunidades antivacinas, que colocam em xeque diversas instituições e suas áreas de conhecimento, como a 

geografia, as ciências médicas e biológicas. Nesse contexto de popularização das chamadas teorias de conspiração 

(HELLINGER, 2019), as instituições sociais, criadas por homens, têm se tornado alvo da paranoia e dos mais 

diversos questionamentos pelos sujeitos (AUPERS, 2012). Para mais informações, ver: Kaviraj (1984), Skolnick 

e Currie, (2010 [1970]), Van Zoonen (2012) e Wesley (1999). 
118https://www.livemint.com/Consumer/dDVVsqf2rxjIcyo7u24g8I/What-India-watched-in-English-

entertainment-between-January.html Acessado em 20 de novembro de 2019. 
119 O termo “whitewashing” se refere a escolha de atores brancos para papéis de personagens que deveriam ser 

interpretados por outras raças ou etnias. Para mais informações, ver: Andersen (2003). 

https://www.livemint.com/Consumer/dDVVsqf2rxjIcyo7u24g8I/What-India-watched-in-English-entertainment-between-January.html
https://www.livemint.com/Consumer/dDVVsqf2rxjIcyo7u24g8I/What-India-watched-in-English-entertainment-between-January.html
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racismo, machismo, patriarcalismo e heteronormatividade existentes na sociedade 

estadunidense até os dias de hoje (BAXTER-WRIGHT, 2017). 

No entanto, deve-se considerar que dentro da perspectiva da nostalgia as produções só 

podem se configurar como um “porto seguro” quando correspondem aos anseios de uma 

parcela específica de indivíduos, caso contrário se tornam motivo de “desconforto”, 

“preocupação” e “insegurança”. Nota-se que quando surge uma produção que não dialoga com 

os grupos hierarquicamente no poder, essas produções são enquadradas em uma lógica de 

“desconforto”. Pode-se observar isso no caso recente da série Dear White People. A produção 

da Netflix abriu espaço para a representação de vivências de alunos(as) negros(as) no espaço 

universitário, explorando os dilemas e confrontos dos personagens que estudam em uma 

faculdade majoritariamente branca. No entanto, alguns assinantes do serviço de streaming 

protestaram nas mídias sociais, ameaçando cancelar suas contas por causa da série120. Dear 

White People, dessa maneira, gerou certo “desconforto” para indivíduos que não se sentiram 

representados na produção. Contudo, membros da comunidade negra celebraram a conquista 

de um novo e importante espaço de representação.  

Alternativamente, é preciso compreender que a nostalgia tem uma relação particular 

com a repetição, pois ela está relacionada a um desejo por um momento temporal distinto:  

 

Nostalgia é a rebelião contra a ideia moderna de tempo, o tempo da história e do 

progresso. A nostalgia deseja obliterar a história e transformá-la em uma mitologia 

privada ou coletiva, para revisitar o tempo como o espaço, recusando-se a se render 

à irreversibilidade do tempo que atormenta a condição humana (BOYM, 2001, p. XV, 

tradução nossa). 

 

 

A nostalgia é, portanto, capaz de transformar o tempo em um espaço retornável. O sucesso 

duradouro de muitas séries e a repetição delas na grade de programação pode ser compreendido 

à luz de um desejo de retornar a um momento passado. Por outro lado, pode denotar a vontade 

de revisitar um mundo narrativo específico e retomar determinadas experiências e sentimentos 

associados ao consumo pregresso de uma série/episódio. Essa motivação se aproxima da 

categoria “emocional” da reassistibilidade das séries proposta por Mittell (2011). Ao destacar 

essa relação entre a repetição e a nostalgia, queremos enfatizar que as Comfort Series, por 

serem frequentemente reiteradas na televisão estadunidense, possuem certa qualidade 

 
120https://www.channel24.co.za/TV/News/dear-white-people-the-show-that-made-people-cancel-netflix-

20170709 Acessado em 04 de março de 2019.  

https://www.channel24.co.za/TV/News/dear-white-people-the-show-that-made-people-cancel-netflix-20170709
https://www.channel24.co.za/TV/News/dear-white-people-the-show-that-made-people-cancel-netflix-20170709
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atemporal (KOMPARE, 2005) e utilizam códigos da nostalgia para realizarem um apelo à 

memória. 

Com isso posto, acreditamos que os mecanismos de familiaridade e de nostalgia são 

características importantes para compreendermos como as Comfort Series conseguem se 

configurar como um “porto seguro”. Essas qualidades estão diretamente relacionadas a 

repetição presente na televisão estadunidense. No entanto, reconhecemos que são também 

pouco generalizáveis e/ou universalizantes, visto que inevitavelmente são perpassadas pela 

subjetividade e identificação pessoal do telespectador ou, até mesmo, por um reconhecimento 

de determinados códigos previamente estabelecidos. Por esse motivo, embora reconheçamos 

que a popularidade de muitas Comfort Series está relacionada à repetição desses elementos e, 

também, por um apelo à memória, tornou-se necessário continuarmos investigando a estrutura 

dessas produções. Nosso próximo passo será entender como elas se aproximam e se apropriam 

da fala mítica, processo em que a repetição também desempenha um papel significativo. 

 

2.2. Mito e televisão 

 

A necessidade de contar histórias, lendas folclóricas e mitos existe desde as sociedades 

mais antigas, todavia enquanto naquele momento os indivíduos sentavam em torno de uma 

fogueira e ouviam as histórias que eram contadas por anciãos, na atualidade encontramos novas 

formas de continuarmos esse processo, principalmente através dos meios de comunicação de 

massa, em especial da televisão e de seus produtos culturais. A este respeito, acreditamos que 

as Comfort Series cumprem um papel importante na propagação de mitos sobre a sociedade 

estadunidense.  

Existe um longo debate sobre mito e mitologia que aciona perspectivas de áreas 

distintas, como a antropologia, a semiologia, a sociologia, a comunicação, a narratologia, as 

ciências da religião, dentre tantas outras (BARTHES, 2001; CAMPBELL, 1988; ELIADE, 

1991; LÉVI-STRAUSS, 2008). Ao mesmo tempo, a relação entre o meio televisivo e os mitos 

já foi detalhada em inúmeros trabalhos que propõem, de modo geral, que a televisão e seus 

produtos culturais disseminam mitos (CAZENEUVE, 1975; FISCHER, 1993; KELLNER, 

1982; SILVERSTONE, 1980; WHITE, 1994, 1995). Gostaríamos de indicar que não temos a 

pretensão de sermos exaustivos em nossa revisão desta discussão e nos utilizaremos de uma 

perspectiva que se aproxima mais da tradição estruturalista.  
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2.2.1 Recuperando a discussão sobre mito 

 

Tradicionalmente o mito foi compreendido como a “narrativa dos começos”, ou seja, 

eram histórias relacionadas à origem da humanidade e/ou de um povo. Eram, também, as 

histórias que apresentavam às pessoas “uma norma, um modelo de comportamento, a 

orientação para momentos específicos da vida, como o nascimento, a morte, a viagem e o 

trabalho, ou até a exorcização de medos, angústias e males da humanidade” (FISCHER, 1993, 

p. 18). Consequentemente, os mitos são utilizados para estabelecer guias ou mapas de 

comportamento, os quais continuam funcionando mesmo em um mundo em constante mudança 

cultural. Mitos, assim, deslegitimam atitudes oposicionistas e que não se adequam a 

determinados conjuntos de ideais e valores. Os mitos nos revelam significados para a existência 

humana, respondem a nossas ansiedades mais perenes, papel antigamente associado à esfera 

religiosa e depois à Ciência.   

No entanto, ao passo em que o valor referencial das respostas científicas e religiosas 

tem perdido prestígio e legitimidade, no contexto das atuais crises enfrentadas por estas 

instituições, a cultura continua se utilizando dos mitos para responder como a vida deve ser e, 

mais do que isso, para responder a uma variedade de conflitos existenciais enfrentados pelos 

sujeitos, como, por exemplo, “qual o sentido da vida?”, “existe destino?”, “por que eu estou 

vivo?” e “qual o meu papel no mundo”. Por meio dos mitos, os sujeitos buscam respostas para 

tais questionamentos e, assim, creem em um mundo contínuo, racional e na existência de uma 

ordem cósmica. Os mitos, então, servem para amenizar as incertezas e angústias dos sujeitos. 

Inicialmente, os estudos sobre mitos, principalmente aqueles ligados à antropologia e 

aos estudos de religião, reiteravam certa visão etnocêntrica na qual pesquisadores buscavam 

conhecer e explorar os “mitos” de povos isolados, em outras palavras, dos povos que 

consideravam como “não civilizados”. Porém, Arens e Montangue (1976) problematizam essa 

oposição entre “nós” (povos civilizados) e “eles” (povos “bárbaros”). Os autores ressaltam a 

importância de um olhar acadêmico para os mitos que são construídos diariamente na nossa 

própria cultura, em vez de apenas olhar para as outras como “eles têm mito enquanto nós temos 

história, que eles têm superstição enquanto nós temos religião, que eles têm magia enquanto 

nós temos ciência” (ARENS; MONTANGUE, 1976, p. 220, tradução e grifo nossos).  

Dito isso, pesquisadores têm abordado a questão dos mitos em suas culturas nacionais 

por meio das mais diversas áreas de conhecimento. A literatura acadêmica sobre mito e 

mitologia é extensa e o conceito já foi definido de diversas formas, aqui iremos apresentar 
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brevemente três perspectivas em que os autores destacam elementos distintos dos mitos, são 

eles: Claude Lévi-Strauss (2008), Mircea Eliade (1991) e Roland Barthes (2001). Devido a 

extensão da discussão sobre o assunto, lançaremos luz apenas sobre alguns dos aspectos mais 

importantes que servirão como pano de fundo para a nossa análise das Comfort Series como 

narrativas míticas. 

O antropólogo Lévi-Strauss em “Antropologia Estrutural” afirma que o “o pensamento 

mítico provém da tomada de consciência de determinadas oposições e tende à sua mediação 

progressiva” (2008, p. 242). Para o autor, o mito é um mecanismo de redução de ansiedade que 

lida de forma imaginativa com as contradições de uma determinada cultura. Toda cultura 

possui um conjunto de contradições binárias, como, por exemplo, egoísmo e altruísmo, que 

precisam ser reconciliadas por meio do raciocínio lógico. Para isso, se utilizam de mitos, visto 

que eles servem para “fornecer um modelo lógico capaz de superar uma contradição” (2008, 

p. 247-248). Essas oposições binárias são frequentemente generalizações abstratas, como bem 

versus mal, humanidade versus deuses ou vida versus morte, e revelam as inseguranças 

culturais por trás dos significados desses embates.  

Neste sentido, um determinado tipo de mito social articula contradições binárias, das 

quais muitas são enraizadas no senso comum, conduzindo-as à resolução. O mito fornece 

maneiras de se viver com essas contradições por meio de metáforas e imagens que transformam 

essas oposições abstratas em representações concretas, processo denominado por Lévi-Strauss 

como “lógica do concreto” (1978, p. 22). Os mitos, embora não resolvam as inseguranças 

culturais, são responsáveis por fornecer uma estrutura imaginativa para os indivíduos refletirem 

sobre essas contradições. 

Enquanto que a visão de Lévi-Strauss sobre os mitos é perpassada por uma perspectiva 

racional em que os mitos são uma expressão de pensamento, Eliade (1991), ao contrário, se 

aproxima de uma visão emocional enxergando-os como uma expressão de sentimento. O autor 

destaca a qualidade da circularidade dos mitos em seu livro “Mito do Eterno Retorno” (1991), 

onde os mitos, por meio de rituais, são reiterados em uma estrutura cíclica de tempo. Para 

Eliade, “os mitos provinham do illud tempus – daqueles dias –, o outro tempo atemporal em 

que os deuses eram fortes e formaram o mundo, e quando os ‘gestos’ primordiais dos heróis 

estabeleceram os padrões para o que ainda é sagrado em nosso mundo ‘profano’ caído” 

(ELLWOOD, 1999, p. 6, tradução nossa). Dessa maneira, os mitos, na visão de Eliade, 

comunicam o sagrado por meio da “hierofania”, ao passo em que este será preservado pelos 

ritos por meio dos “gestos” que reiteram de modo simbólico aqueles do illud tempus. Essa 
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conexão dos mitos com o “sagrado” possibilita que eles forneçam respostas à dor, ao 

sofrimento e, principalmente, ao caos que se tornou a vida moderna. 

 Embora de diferentes maneiras, a visão de Lévi-Strauss e de Eliade são perpassadas 

pela noção de que as narrativas míticas possuem mensagens e significados mais simbólicos 

que, por meio da repetição, são capazes de reduzir a incerteza e a ambiguidade, oferecendo 

respostas a um conjunto numeroso de dilemas e conflitos existenciais da humanidade. Dessa 

maneira, ambas refletem certa visão comportamental da fala mítica em que: 

 

Os mitos preservam e transmitem os paradigmas, os modelos exemplares, para todas 

as atividades responsáveis a que o homem se dedica. Em razão desses modelos 

paradigmáticos, revelados ao homem em tempos míticos, o Cosmo e a sociedade são 

regenerados de maneira periódica. (ELIADE, 1991, p. 9) 

 

O trabalho de Eliade, focado nas sociedades “arcaicas” e “tradicionais”, aponta determinadas 

preocupações que foram incorporadas à fala mítica e que têm resistido às mudanças culturais. 

Ou seja, sua visão de mito e mitologia possui implicações para dilemas mais contemporâneos 

da humanidade.  

Ao abordar essa visão de mito, Silverstone chama atenção para o fato de que ela 

“encontra sua justificativa tanto no indivíduo quanto no social. O primeiro é aliviado de seu 

medo do caos e o segundo, a sociedade, cujas instituições podem ser concebidas como servindo 

a um propósito semelhante, são amparadas e apoiadas por ele” (1980, p. 110, tradução nossa). 

A este respeito Eliade enxerga que as instituições teriam tido seus modelos “‘revelados’ no 

começo dos tempos, e de que, consequentemente, eles seriam vistos como tendo origem sobre-

humana e ‘transcendental’ (1991, p. 9). Nessa perspectiva, é possível argumentar que os mitos 

desempenham um papel nos processos de manutenção dessas entidades. Entretanto, o autor 

não aprofunda essa discussão, pois se vê preso a uma associação inequívoca do mito ao sagrado 

e divino e, ademais, a uma visão de mitologia que é descontextualizada e simplificada 

(ALLEN, 1994; ELLWOOD, 1999; STIGLIANO, 2002). 

Diferente de Lévi-Straus e Eliade, o semiólogo francês Roland Barthes se interessa no 

papel que os mitos desempenham nas sociedades capitalistas industrializadas. O autor busca 

desmistificar diversas questões que ele classifica como mitos presentes no cotidiano da 

sociedade francesa na década de 1950. Em sua obra “Mitologias” (2001), o autor define mito 

da seguinte maneira: 

 

“mito é uma fala [...] Eis porque não poderia ser um objeto, um conceito, ou uma 

ideia: ele é um modo de significação, uma forma. [...] Já que o mito é uma fala, tudo 
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pode constituir um mito, desde que seja suscetível de ser julgado por um discurso. O 

mito não se define pelo objeto da sua mensagem, mas pela maneira como a profere: 

o mito tem limites formais, mas não substanciais. Logo, tudo pode ser mito? Sim, 

julgo que sim, pois o universo é infinitamente sugestivo” (2001, p. 131, grifo do 

autor) 

 

Para o autor, os mitos são um sistema de significação que, por meio do caráter ideológico das 

imagens e das histórias apresentadas, servem para camuflar a natureza de vários aspectos da 

realidade, dotando-os de uma justificativa natural. Barthes ressalta o papel dos meios de 

comunicação nesse processo. Dentre os vários aspectos explorados em seu livro Mitologias 

(2001), é importante ressaltar que os mitos também fazem que as instituições sociais se passem 

por algo natural, mascarando o fato de que estas entidades foram instituídas por homens. No 

processo da fala mítica, as contradições são reprimidas, em vez de resolvidas, e os ideais 

dominantes de uma sociedade são idealizados. 

Barthes nos alerta que o processo da naturalização torna os mitos quase que invisíveis 

para nós. Assim, o semiólogo francês convida os pesquisadores (chamados de mitólogos) a 

olharem para o que tem se tornado invisível em nossas culturas e sociedades, para os elementos 

que não valorizamos, mas que são extremamente significativos na construção sociocultural das 

sociedades contemporâneas. A dimensão ideológica dos mitos é exposta e destacada por 

Barthes que defende que os mitos camuflam e dissociam da esfera política os conflitos e as 

injustiças sociais em um processo desenhado para naturalizar e eternizar a sociedade burguesa. 

Logo, mitos exercem um papel na reificação de uma determinada cultura, ou seja, eles auxiliam 

na construção cultural da realidade desta cultura (BREEN; CORCORAN, 1982) e, mais do que 

isso, sustentam a ordem social estabelecida (KELLNER, 1982).  

Reconhecemos que as três perspectivas sobre os mitos são bem distintas. Enquanto que 

“os usuários dos mitos de Lévi-Strauss podem não conhecer os significados mais profundos 

deles, eles sabem que estão ouvindo ou contando um mito; o usuário dos mitos de Barthes, por 

outro lado, desconhece até mesmo que esteja lidando com um mito” (ELLIS, 1987, p. 132, 

tradução nossa). Ademais, o argumento de Eliade é construído em torno da negação do tempo 

histórico, ao passo em que Barthes, diferentemente, contextualiza sua análise tanto em termos 

históricos quanto culturais ao focar na sociedade francesa na década de 1950. Os autores, 

contudo, concordam que o mito só existe em sua repetição e destacam elementos distintos da 

discussão que utilizaremos em nossa análise.  

Compreendemos que para entender os significados mais profundos dos mitos de uma 

determinada sociedade, precisamos analisá-los sistematicamente em busca dos significados 

menos aparentes ou até mesmo invisibilizados. Colocar essas três perspectivas em diálogo nos 
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permitirá examinar as Comfort Series como narrativas míticas. Antes, porém, precisamos 

analisar a relação da televisão com os mitos. Para essa finalidade, tornou se necessário 

compreender duas dimensões distintas da TV: 1) a dimensão mítica; e 2) a dimensão 

ritualística. 

 

2.2.2 A dimensão mítica e ritualística da televisão 

 

Entender a televisão estadunidense como um meio propenso à repetição nos permite 

problematizar a dimensão mítica do meio e a sua capacidade de produzir e propagar mitos. A 

televisão, ao estruturar o seu conteúdo em torno de narrativas, tanto em programas de ficção, 

como as séries, quanto em programas informativos, como os noticiários, desempenha um papel 

no processo de reiteração de mitos dentro de uma determinada cultura. As narrativas televisivas 

rearranjam situações conflitantes, eventos preocupantes e angustiantes, todos em termos de um 

problema familiar. Um exemplo são as transmissões esportivas que constroem uma narrativa 

em termos de conflitos e resolução.  

Nos Estados Unidos, a televisão já foi muito utilizada para propagar mitos referentes a 

cultura nacional na tentativa de unir o povo atrás de um mesmo ideal de nação, como, por 

exemplo, a justificativa do envolvimento do país na guerra do Vietnã relatada no trabalho de 

McConnell (1979). No acionamento da fala mítica, a televisão é capaz de transformar 

elementos da vida cotidiana em mitologias, por exemplo, “os carros de polícia e as armas 

eliminam a violência; o lar da classe média se tona o lócus da felicidade familiar” (KELLNER, 

1982, p. 142, tradução nossa), dentre tantos outros. Dessa maneira, o meio, além de ser 

propenso a disseminação de mitos, também produz e propaga ideologias (ibid).  

A televisão, por meio da reiteração de mitos, é capaz de proporcionar ao espectador a 

“exorcização de seus medos em relação a anormalidade, ao desconhecimento do futuro” 

(FISHER, 1993, p. 10). Para isso, o meio se utiliza de símbolos familiares, ângulos de câmera 

e uma linguagem televisiva já consolidada. Nesse processo, o cotidiano, considerado pouco 

atrativo, é frequentemente preenchido de camadas de tensão, como em Chicago Fire, em que 

as vidas cotidianas dos bombeiros são deixadas de lado em benefício da atuação desses 

profissionais no combate de incêndios e resgate de vítimas. White argumenta que a televisão, 

por meio de sua dimensão mítica, é eficiente em sustentar “nossa crença e esperança de que, 

depois de tudo, há alguma ordem e significado no mundo” (WHITE, 1994, p. 49). Isso se reflete 

na capacidade do meio de reunir o dia a dia, o estranho e o familiar em uma estrutura repetitiva 

que irá reiterar mitos dominantes de uma determinada sociedade. 
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Para este fim, as narrativas televisivas definem as situações em termos vagos, como, 

por exemplo, disputas entre heróis e vilões ou, de forma mais abstrata, entre o bem e o mal. 

Opõem-se, dessa maneira, personagens na tentativa de conduzi-los à resolução de seus 

conflitos. Silverstone (1980) indica que ao longo desse processo a televisão irá mediar a 

dimensão do senso comum com a dimensão do conhecimento especializado. Para isso, serão 

necessários personagens mediadores que “representam uma sabedoria maior e uma síntese de 

valores acima do conflito bipolar” (WHITE, 1994, p. 52). Eles detêm o conhecimento 

especializado e irão mediar as duas esferas entre “nós” e “eles”. No telejornalismo isso ocorre 

por meio da ação de especialistas que explicam as causas dos conflitos e propõem soluções 

para as mesmas. Já se examinarmos a ficção seriada televisiva estadunidense, notamos que os 

mediadores mais comuns são médicos, advogados e detetives, figuras centrais nas séries 

institucionais como veremos no próximo capítulo.  

Em alternativa, o consumo televisivo pode ser considerado em sua dimensão ritualística 

devido a sua presença constante no dia a dia dos sujeitos (domesticidade) e sua capacidade de 

repetição e de estruturação temporal das rotinas cotidianas (MORLEY; SILVERSTONE, 1990; 

SCANELL, 1986; SILVERSTONE, 1994). A discussão sobre ritual já foi aplicada aos estudos 

da comunicação com teóricos se utilizando de trabalhos vindos da antropologia, principalmente 

de Émile Durkheim e de Vitor Turner. Na obra emblemática de Dayan e Katz, os autores 

propõem o conceito de “eventos midiáticos” para se referir ao que eles chamam de “momentos 

liminares” da programação televisiva (1992, p. 15), em que eventos “ao vivo” são 

transformados em eventos nacionais e, em alguns casos, mundiais. Esses eventos midiáticos 

são capazes de reunir pessoas, antes distantes espacialmente, por meio da transmissão 

televisiva. Alguns exemplos que os autores utilizaram foram o casamento real de Diana com 

Charles (1981), os enterros do presidente Kennedy (1963) e de Louis Mountbatten (1979), e os 

eventos esportivos mundiais, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo FIFA.  

Os argumentos trabalhados pelos autores têm sido objeto de críticas e de maiores 

problematizações e desenvolvimentos à luz das novas reavaliações sobre a imbricação do ritual 

com os meios de comunicação e da televisão em particular. Couldry (2005), diferente de Dayan 

e Katz, enfatiza as questões de poder associadas às instituições da mídia. O autor propõe o 

conceito de “ritual midiático” que é mais abrangente do que os “eventos midiáticos”, pois pode 

ser aplicado a uma maior variedade de situações, assim, não sendo limitado a apenas alguns 

eventos pontuais. Dessa forma, o autor resume o conceito como: “maneiras concentradas nas 

quais as instituições midiáticas estavam envolvidas na reprodução de crenças da mídia por 

meio de formas sociais organizadas que eram separadas do fluxo normal da vida comum: 
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formas como reality shows, talk shows e eventos midiáticos” (COULDRY, 2019, p. 411, 

tradução nossa). Para Couldry, as instituições midiáticas se utilizam desses rituais para 

naturalizar e legitimar “o status especial de ‘representantes do social’” e dessa maneira “ao 

invés de ter uma função integradora, as instituições midiáticas – redes de televisão, emissoras 

de rádio, jornais, entre outras – contribuem para a própria construção da sociedade 

(CAMPANELLA, 2010, p. 56). 

No que se refere à televisão, entendemos que o meio “não é simplesmente algo que 

assistimos quando estamos entediados, mas sim algo que apresenta uma ampla gama de 

propósitos ritualísticos muito íntimos em nossas vidas; ou melhor, suas muitas histórias e 

gêneros cumprem esses papéis” (GRAY; LOTZ, 2012, p. 82, tradução nossa). A televisão, 

assim, faz parte dos pequenos rituais diários de indivíduos e famílias ao redor do mundo e, 

nesse processo, o meio costura as esferas do público e do privado (SCANELL, 1986). Além de 

aprendermos com a televisão, sua programação é frequentemente a base de conversas com 

nossos familiares, no trabalho e, mais recentemente, nas mídias sociais (BERNABO, 2019). 

Enxergamos, portanto, que a televisão é capaz de criar certa dependência dos indivíduos com 

sua programação, pois nela eles encontram informação, entretenimento e, como veremos mais 

à frente, a segurança de que tudo está sob controle. 

Como mencionamos no primeiro capítulo desta tese, a televisão e as séries exercem um 

papel na regulação temporal da vida cotidiana. Para Scannell, “a radiodifusão sustenta a vida e 

as rotinas, de um dia para o outro, ano a ano, de populações inteiras” (1986, p. 3, tradução 

nossa). Esse processo, na visão do autor, é discreto e por certo tempo passou a margem dos 

estudos da radiodifusão (SCANNELL, 1986). Nesse segmento, Morley e Silverstone 

argumentam que precisamos desenvolver um “foco duplo” para que possamos entender a 

atividade do consumo televisivo como “simultaneamente, um ritual cuja função é estruturar a 

vida doméstica e proporcionar um modo simbólico de participação na comunidade nacional 

[...] e um modo ativo de consumo e produção, um processo que opera no âmbito da ideologia” 

(1990, p. 45, tradução nossa). Dessa maneira, partimos do ponto de vista de que a televisão e 

as séries, em particular, devem ser analisadas considerando a sua “inscrição nas rotinas da vida 

cotidiana e o entrelaçamento de discursos nacionais e públicos” (MORLEY; SILVERSTONE, 

1990, p. 33, tradução nossa). Sabendo que as Comfort Series são as produções do cotidiano, 

entendemos que elas podem proveitosamente serem analisadas pelo viés do ritual. 

Para além disso, as Comfort Series, também, são espaços para a representação e o 

reforço de uma variedade de rituais importantes, como nascimentos (Chicago Med “Bound”, 

1x06;  Chicago Fire, “A Hell of a Ride”, 1x24), mortes e enterros (Chicago P.D. “Wrong Side 
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of the Bars”, 1x02; Chicago Fire, “What Will Define You”, 7x07), ou até mesmo noivados, 

despedidas de solteiro e casamentos (Friends, “The One with the Proposal”, 6x23/24; “The 

One with the Stripper”, 8x08; “The One with Monica and Chandler's Wedding”, 7x23/24;). 

Representam também os rituais associados a datas comemorativas, como o Natal (Cheers, 

“Christmas Cheers”, Chicago Med “Naughty or Nice”, 3x04), o Halloween (Chicago Fire, “All 

the Proof”, 7x06; Grey’s Anatomy, “Whistlin' Past the Graveyard”, 16x06) e, particularmente, 

o Thanksgiving (Chicago Fire, “Two Families”, 1x07; Gilmore Girls “A Deep Fried Korean 

Thanksgiving”, 3x09). Por meio de todos esses rituais, essas séries engajam uma visão cíclica 

do tempo, presente na discussão de Eliade, e que, em última instância, denota certa 

circularidade presente na própria estrutura narrativa das séries televisivas estadunidenses. 

Nota-se que as narrativas televisivas também ritualizam determinadas ações cotidianas, 

conferindo-lhes certo valor simbólico, como, por exemplo, o primeiro encontro amoroso de um 

casal (Parks and Recreation, “Practice date”, 2x04; Chicago Fire, “Merry Christmas, Etc”, 

1x10), o primeiro dia de aula na faculdade (Gilmore Girls, “The Lorelai’s First day at Yale” 

4x02) ou no trabalho (Chicago P.D. “Stepping Stone”, 1x01; Chicago Fire, “The One that 

Matters the Most”, 6x16). A tempo, essas narrativas também são capazes de criar seus próprios 

rituais, tanto por serem exibidas semanalmente e, assim, proporcionarem um consumo 

ritualizado, mas, também, por meio de “episódios especiais”, como os episódios de Halloween 

em Brooklyn Nine-Nine, em que os policiais da 99ª delegacia no Brooklyn competem entre si 

para descobrir quem é o melhor “detetive/gênio” (“Halloween”, 1x6; “Halloween II”, 2x4; 

“Halloween III”, 3x5; “Halloween IV”, 4x5; “HalloVenn”, 5x4). Esses rituais televisivos, 

portanto, “agem como a interface entre os gêneros baseados em fórmulas e o consumo habitual 

dos espectadores” (KELLNER, 1982, p. 143, tradução nossa).  

As Comfort Series, dessa forma, reúnem o cotidiano diário, o estranho e o familiar em 

uma estrutura repetitiva, que continuamente perpetua um mesmo conjunto de mitos em uma 

repetição ritualística. Para Kellner (1982), essa repetição será responsável por proporcionar ao 

espectador o sentimento de prazer e de que tudo “lá fora” está sob controle. A discussão do 

autor em “Television, Mythology and Ritual” (1982) é em grande medida influenciada pela 

discussão de Barthes e do pensamento dos teóricos da escola de Frankfurt. Embora não 

compartilhemos de todo o pessimismo do autor, entendemos que devido à dimensão mítica e 

ritualística da televisão, o meio é capaz de se utilizar de mitos para ressignificar a realidade 

experimentada pelos sujeitos e, mais do que isso, manter o espectador ignorante à dimensão 

ideológica das produções televisivas. A televisão, então, pode transmitir mensagens, símbolos 

e discursos que diluem e/ou apagam conflitos e mascaram os interesses dos grupos 
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hegemônicos no poder. Para compreender como esse processo se dá nas Comfort Series, 

primeiro precisamos analisar a relação entre o mito e a estrutura dramática presente nessas 

séries.  

 

2.2.3 Mito e a estrutura narrativa das séries 

 

A ideia de que as séries possam ser espaços de construção de mitos não é nova. Kellner 

(1982) e White (1994; 1995) se utilizam de diferentes produtos televisivos na elaboração de 

suas análises sobre a relação entre o mito e a TV, principalmente no que se refere à ficção 

seriada. É importante ressaltar que não temos aqui a ambição de aprofundar os estudos da 

narratologia, muito menos de sermos exaustivos em nossa apresentação deste tema, mas apenas 

fazer uma reflexão em torno de alguns pontos pertinentes que servirão para a presente 

discussão. 

 É da natureza da narrativa dramática a demanda por conflito e no caso das Comfort 

Series essa necessidade se torna ainda mais importante para a longevidade da produção. Para 

atender a essa demanda, os mitos apresentam uma solução interessante pois possibilitam que 

as Comfort Series reorganizem eventos preocupantes e angustiantes em termos de um problema 

familiar, refletindo sobre as incertezas e medos atuais da sociedade estadunidense. Assim, essas 

produções traduzem dilemas e conflitos sociais – muitos dos quais aparecem constantemente 

nos noticiários – em histórias míticas, principamente por meio de embates entre o bem e o mal, 

na tentativa de nos entreter, divertir e relaxar. Desse modo, ao examinarmos o modelo narrativo 

dessas séries, enxergamos que o potencial para propagar mitos reside na própria estrutura 

narrativa destes produtos.   

Os estudos da narrativa se iniciam com as análises de Aristóteles em sua obra “Poética” 

(ARISTÓTELES, 2000). Nela, o autor afirma que a epopeia, as fábulas e a tragédia “devem 

apresentar estrutura dramática; devem compor-se de uma única ação, inteira e completa, com 

começo, meio e fim” (XXIII). Com isso posto, foi possível dividir as histórias em sequências 

narrativas. A tentativa de entender como os personagens e as ações são construídas nessas 

sequências deu origem a um extenso debate sobre a organização e a estrutura das narrativas.  

Partindo de uma perspectiva estruturalista, narratologistas propuseram que a narrativa 

dramática é construída em torno de uma fórmula em que um estado de estabilidade inicial é 

interrompido por um evento traumático, que acaba com o equilíbrio, introduzindo 

provisoriamente um estado de desordem e caos que os personagens procurarão resolver, 



104 

 

restaurando, dessa forma, a situação de estabilidade anterior (BREMOND, 1966; PROPP, 

1958; TODOROV, 2006). Todorov define a narrativa ideal da seguinte forma: 

 

“Começa por uma situação estável que uma força qualquer vem perturbar. Disso 

resulta um estado de desequilíbrio; pela ação de uma força dirigida em sentido 

inverso, o equilíbrio é restabelecido; o segundo equilíbrio é semelhante ao primeiro, 

mas os dois nunca são idênticos” (TODOROV, 2006, p. 137).  

 

Em outras palavras, um mundo estável é interrompido por um evento traumático, que rompe 

com o equilíbrio, introduzindo provisoriamente um estado de desordem. Em seguida, os 

personagens buscam restaurar a situação de estabilidade anterior. Essa estrutura pode ser 

encontrada por toda parte, na literatura, no cinema e na televisão, mas apresenta problemas 

particularmente desafiadores em relação as séries de televisão, visto que essas produções 

precisam manter a atenção do espectador durante longos períodos de tempo, exigindo da 

narrativa uma constante oferta de caos e desordem.  

No caso específico das séries televisivas estadunidenses, essa dinâmica se adapta aos 

formatos da narrativa seriada e episódica. Considerando que a estrutura seriada compete às 

narrativas que “resistem a um fechamento” no fim do episódio (NDALIANIS, 2005, p. 84), 

pode-se analisar a série de fantasia Once Upon a Time. O drama gira em torno das vidas de 

personagens de contos de fadas que foram amaldiçoados pela Rainha Má (Lana Parrilla) a 

viverem na pequena cidade de Storybrook, uma terra sem magia. A protagonista, filha da 

Branca de Neve e do Príncipe Encantado, Emma Swan (Jenifer Morison), é profetizada como 

a salvadora que quebrará a maldição. A protagonista leva diversos episódios para restaurar o 

equilíbrio, no entanto novos desequilíbrios são introduzidos ao longo das temporadas na 

tentativa de proporcionar mais “fôlego” à narrativa.  

Já nas séries episódicas, em que “todos os problemas levantados no início de um 

episódio são resolvidos ao término do mesmo” (NEWMAN, 2006, p. 18, tradução nossa), essa 

dinâmica pode ser observada em séries duradouras como Law & Order. Nessa produção, os 

episódios são estruturados em torno de um ou dois crimes, que os detetives e promotores devem 

solucionar até o fim do episódio. A lógica de repetição é uma qualidade intrínseca a essas 

produções que possuem uma estrutura capaz de ser reproduzida semanalmente “para que a 

equipe de roteiristas possa ‘assar o mesmo bolo’ a cada semana” (ARONSON, 2000, p. 3).  

Tanto Law & Order quanto seu spin-off, Law & Order: SVU, são bons exemplos da 

“infinidade” de arranjos e recombinações de elementos narrativos possíveis, a primeira tendo 

456 episódios enquanto a segunda já conta com 481 (atualmente a série live-action de maior 
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duração da história da televisão estadunidense121). Apesar de entendermos que as séries 

episódicas são comumente construídas em torno da mesma lógica de equilíbrio e desequilíbrio, 

gostaríamos de propor que nessas produções a lógica é tripla, sendo dividida em pontual, 

prolongada e estrutural. 

O desequilíbrio pontual se caracteriza por ser um incidente que ocorre, geralmente, no 

início do episódio e que será resolvido ao fim do mesmo. Em linhas gerais, são pequenas 

dificuldades e obstáculos que são familiares aos espectadores. Alguns exemplos são as 

dificuldades de se iniciar um novo relacionamento, como em How I Met Your Mother (“Spoiler 

Alert”, 3x08; “The Wedding Bride”, 5x23), desentendimentos amorosos, como em Cheers 

(“Power Play”, 2x01; “Rebound, Part 1”, 3x01) ou familiares, em Modern Family (“Benched”, 

1x20; “When Good Kids Go Bad”, 3x02). Independentemente do tipo de conflito apresentado, 

esses incidentes esporádicos ocorrem como uma forma de fornecer tensão à narrativa e 

movimentar o cotidiano dos personagens.  

Já o desequilíbrio prolongado se refere às instabilidades mais longas, em outras 

palavras, dificuldades que acompanham os personagens principais durante o curso de uma 

temporada inteira ou, até mesmo, ao longo de múltiplas temporadas, como a busca de Patrick 

Jane pelo assassino em série Red John entre a primeira e a sexta temporada de The Mentalist. 

Similarmente, nas sitcoms episódicas este prolongamento pode estar associado a um arco de 

algum evento futuro, como o casamento de Mônica (Courtney Cox) e Chandler (Mathew Perry) 

na sétima temporada de Friends. O grande dia dos personagens é a força motriz por trás dessa 

temporada. De igual modo, séries diversas se utilizam da gravidez de uma personagem como 

forma de introduzir um estado de desequilíbrio prolongado em uma dada temporada, como ao 

longo de toda a quinta temporada de Mad About You, sitcom sobre o dia a dia de um casal 

recém-casado que vive em Manhattan. A quinta temporada da série se inicia no episódio “Dr. 

Wonderful” (5x01), com Jamie Buchman (Helen Hunt) descobrindo que está grávida, e termina 

em “The Birth” (5x23; 5x24), com a personagem dando à luz a sua filha. Essa estrutura pode 

ser encontrada em outras produções, como Friends (8ª temporada), Jane the Virgin (1ª 

temporada), One Tree Hill (4ª temporada), dentre outras. 

Por fim, o desequilíbrio estrutural é caracterizado pela presença constante de conflitos 

e/ou controvérsias que surgem diariamente nas vidas dos personagens. Dessa forma, ao invés 

de desequilíbrios esporádicos, existem desequilíbrios constantes relacionados à presença e 

 
121 https://news.avclub.com/law-order-svu-is-now-officially-tv-s-longest-running-1833678675 Acessado em 15 

de abril de 2019. 

https://news.avclub.com/law-order-svu-is-now-officially-tv-s-longest-running-1833678675
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organização de instituições sociais ficcionais, como a delegacia de polícia em CSI, o hospital 

em ER, ou, até mesmo, a família em Full House. Esses desequilíbrios podem ocorrer em um 

episódio ou, em alguns casos excepcionais, em um número limitado de episódios, como um 

paciente que é admitido ao hospital e permanece ao longo de alguns episódios recebendo 

tratamento, por exemplo o caso de Cece Calvin (Caroline Clay) durante o início da 15ª 

temporada de Grey’s Anatomy. O desequilíbrio estrutural complementa os dois recursos 

anteriores, oferecendo desequilíbrios semanais e, dessa forma, fornecendo fôlego à narrativa. 

Embora as características pontuais e prolongadas sejam mais óbvias, a terceira é menos 

chamativa e passou relativamente ignorada pelos pesquisadores, apesar de seu papel 

fundamental no sucesso das Comfort Series, em geral, e nas séries institucionais, em particular.  

Sob outra perspectiva, devemos ressaltar que existem gêneros narrativos que podem 

facilitar o fornecimento destes desequilíbrios constantes, como a fantasia e a ficção científica, 

gêneros em que a lógica do extraordinário tende a se impor no mundo comum dos personagens. 

Entretanto, ao explorarmos Comfort Series que lidam com o cotidiano de profissionais como 

médicos, policiais, bombeiros e advogados, pautados pela lógica do ordinário, enxergamos que 

eles também perpetuam fielmente o modelo descrito acima. Uma situação extraordinária, por 

exemplo, um crime, interrompe a ordem da vida cotidiana e os personagens principais devem 

intervir para restaurá-la. Para isso, identificam os culpados, prendem, julgam e impedem que 

possam ameaçar a sociedade novamente. Do ponto de vista dos detetives, por exemplo, a 

resolução de crimes não é uma situação excepcional, mas o seu sustento diário, assim como 

para os médicos que salvam pessoas doentes ou bombeiros que apagam incêndios, essas 

situações fazem parte de suas rotinas diárias e, mais do que isso, são necessárias para a 

manutenção do funcionamento da instituição. Acreditamos, portanto, que a lógica do ordinário 

é capaz de proporcionar determinados conjuntos de conflitos, isso ocorre por meio do 

acionamento de mitos que serão organizados pelas instituições sociais ficcionais. 

Por causa das demandas da narrativa dramática por conflito, identificamos que as 

Comfort Series suprem essa necessidade por meio de ciclos repetitivos de contradição e 

resolução. Esses ciclos se caracterizam por ser embates binários que são resolvidos, na maioria 

das vezes, por meio de uma pseudorresolução ou uma resolução simplista para um problema 

muito mais complexo. A circularidade desses embates na dimensão narrativa pode ser 

proveitosamente observada em Mad About You. A sitcom apresenta um modelo fixo que sofre 

pequenas variações ao longo dos seus 164 episódios. Cada um começa com um pequeno teaser, 

geralmente uma situação que espelha a vida cotidiana e as rotinas diárias (equilíbrio), como ler 

o jornal de domingo na cama (“Sunday times”, 1x03), jogar um jogo de tabuleiro (“The late 
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show”, 2x14), ou até mesmo aprender a dançar a macarena (“The grant” 5x02). Após a 

sequência de abertura, o episódio apresenta um conflito (desequilíbrio) que o casal, Jamie e 

Paul Buchman (Paul Reiser), terá que resolver durante o episódio, como a escolha de um sofá 

novo (“Sofa’s choice”, 1x02) ou as dificuldades de engravidar e as opções de fertilidade para 

o casal (“Fertility”, 4x14). Os conflitos introduzidos na narrativa levam os personagens a 

discutir e buscar conselhos de como devem resolver a situação com seus amigos e/ou parentes. 

Ao fim do episódio, eles fazem as pazes, resolvem seus problemas e reestabelecem o equilibro 

(reequilíbrio) em seu casamento.  

Embora o modelo descrito acima seja muito funcional na série, devemos ter em mente 

que devido à natureza da fala mítica se encontra em jogo mais do que apenas os pequenos 

problemas matrimoniais do casal, mas sim todo um reforço da própria instituição do casamento 

e da família como pilares da sociedade estadunidense. Por outro lado, a série ao expor os 

conflitos do casal e apresentá-lo conversando com seus amigos e familiares aciona a dimensão 

comportamental da fala mítica ao contribuir para o imaginário de como a vida a dois deve ser.  

Isto posto, entendemos que a estrutura narrativa dramática das ficções seriadas 

televisivas se adapta à fala mítica e é potencializada por ela, tendo em vista a visão de mitos 

delimitada por Lévi-Strauss. Considerando o sucesso e o consumo duradouro de Comfort Series 

nos Estados Unidos (e ao redor do mundo) e que essas produções são, muitas das vezes, 

reprisadas por anos, chamamos a atenção para a necessidade de se abordar o papel sociológico 

desempenhado por elas. Para isso é necessário examinar como essas produções reforçam 

determinados mitos da sociedade estadunidense e como elas camuflam conflitos ou injustiças 

sociais de suas narrativas.  

Defendemos que, para que essas produções se configurem como um “porto seguro”, 

elas precisam entrelaçar elementos de caos com ordem ou de insegurança com segurança. Este 

processo, embora pareça complexo, é mais facilmente observado se dividirmos as histórias 

apresentadas em duas dimensões: 1) narrativa e 2) metanarrativa. O elemento fundamental 

dessa estrutura e que une as duas dimensões são os mitos. Enquanto as narrativas das Comfort 

Series focam no caos e nos problemas diários e/ou existenciais, as metanarrativas reforçam a 

ordem por meio das instituições sociais ficcionais. Assim, a narrativa dessas produções lidará 

com as controvérsias e suas resoluções reforçando valores e ideais da sociedade estadunidense. 

Já a metanarrativa é o pano de fundo que frequentemente passa despercebido, contudo é nesta 

dimensão que as produções revelarão algo sobre a natureza da sociedade e nela será 

naturalizado certo sentido de ordem por meio da ação das instituições sociais ficcionais. Para 
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melhor explicar essa estrutura, optamos por focar na dimensão da narrativa neste capítulo, para, 

então, no próximo nos centrarmos na dimensão da metanarrativa. 

  

 

2.3 Comfort Series como narrativas míticas 

 

As Comfort Series são analisadas aqui como poderosos instrumentos para a propagação 

de mitos, pois são capazes de reduzirem conflitos e controvérsias em símbolos e mitologias 

mais simplificadas que reforçam valores e ideais da sociedade estadunidense. Entender essas 

produções como narrativas míticas nos possibilita a oportunidade de examiná-las pelo viés 

sociológico, que tem como propósito ir além de suas “qualidades” e características estéticas. 

De maneira geral, ao examinarmos produções distintas pertencentes à categoria das 

Comfort Series encontramos um modelo narrativo que se repete, os telespectadores 

semanalmente acompanham personagens que enfrentam controvérsias, conflitos, dilemas, 

muitos dos quais compartilham semelhanças com suas próprias vidas. Eles acompanham 

também como estes mesmos personagens superam dificuldades, muitas das vezes comuns e 

familiares, encontrando resolução para os seus conflitos. Os personagens sobrevivem em meio 

a dificuldades financeiras e amorosas, buscam empregos melhores, passam tempo com amigos 

e/ou a família, cometem erros e se redimem, sofrem injustiças e dolorosas perdas, mas as 

superam, como pode-se observar na fala da crítica televisiva Emily Vanderwerff: 

 

A televisão de conforto traz a promessa de que, no final da cena, do episódio ou da 

temporada, essas pessoas estarão fundamentalmente bem e isso ressoa mais do que 

nunca agora. Nós não estamos com disposição para dramas cheios de medo 

existencial; em vez disso, as pessoas estão respondendo a programas que dizem “sim, 

alguém que você ama pode morrer amanhã, mas vamos passar por isso juntos e tudo 

ficará bem (VANDERWERFF, citado em HUGHES 2016, s/p, tradução e grifo 

nossos). 

 

Seja após a demissão de um emprego (Grey’s Anatomy, “Nothing Left to Cling To”, 16x01; 

Parks and Recreation, “The Comback Kid”, 4x11), dificuldades financeiras (Chicago Fire, 

“Sixty Days”; Modern Family, “Message Received”, 5x22), o término de um relacionamento 

(Gilmore Girls, “Say Something”, 5x14; Chicago Fire, “You Choose”, 7x11) ou até mesmo a 

morte de um ente querido (How I Met Your Mother, “Last Words”, 6x14; Chicago P.D. 

“There's My Girl”, 2x21; “Start Digging”, 3x23), a dimensão mítica das Comfort Series conduz 

as dificuldades enfrentadas pelos personagens a uma resolução bem definida. Para 
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Himmelstein, por meio das resoluções, as séries televisivas estadunidenses forneceriam “um 

sentido de ordem que é sobreposto ao caos da vida cotidiana” (1994, p. 114, tradução nossa). 

Destacamos, no entanto, que essas soluções serão pseudorresoluções ou resoluções simplistas 

que “magicamente harmonizam fenômenos conflitantes” (KELLNER, 1982, p.136, tradução 

nossa). Sob outra perspectiva, se examinarmos o argumento de Lévi-Strauss, os mitos 

apresentam contradições que irão resolver oposições binárias. No caso das Comfort Series, as 

contradições mais comumente trabalhadas são de cunho social e serão resolvidas de forma 

mítica. 

Como forma de ilustrar este argumento, iremos examinar a trajetória de Rachel Green 

(Jennifer Aniston) em Friends. A personagem começa a série se mudando para Nova Iorque 

após deixar seu noivo no altar e ela, sem grandes habilidades profissionais e dependente 

financeiramente do pai, consegue um emprego quase que imediatamente no Central Perk 

(“Pilot”, 1x01). Embora Rachel reclame do seu baixo salário (“The One with George 

Stephanopoulos”, 1x04), a personagem não sofre grandes consequências, continua morando no 

apartamento estiloso com Mônica e saindo com seus amigos. Em duas ocasiões a questão é 

levantada novamente, porém sua dificuldade financeira nunca a impossibilita de continuar 

vivendo seu estilo de vida, apenas afeta determinadas atividades custosas que ela gostaria de 

fazer caso tivesse recursos suficientes, como uma viagem de ski com sua família (“The One 

Where Underdog Gets Away”, 1x09) e ir a um show da banda Hootie and the Blowfish com 

seus amigos (“The One with Five Steaks and an Eggplant”, 2x05).  

Cansada de seu trabalho humilhante e das gorjetas baixas, Rachel pede demissão (“The 

One Where Rachel Quits”, 3x10), porém no mesmo episódio já consegue outro emprego por 

meio da indicação de seu amigo Joey (Matt Leblanc). O novo trabalho também é degradante, 

todavia no episódio seguinte (“The One Where Chandler Can't Remember Which Sister”, 3x11) 

Rachel conhece por acaso Mark (Steven Eckholdt), um funcionário da Bloomingdale's que 

consegue pra ela um emprego na empresa, mesmo a personagem não tendo nenhuma 

experiência profissional ou formação no ramo da moda, apenas um interesse pessoal por 

compras. Desse momento em diante, ela se estabiliza profissionalmente indo da 

Bloomingdale's para um emprego na reconhecida Ralph Lauren em que, eventualmente, é 

promovida para a gerência (“The One With Rachel's Assistant”, 7x04). 
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Imagem 1: Rachel trabalhando como garçonete no 

Central Perk. 
Imagem 2: Rachel trabalhando com Mark na 

Bloomindale’s  

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshot do episódio The Dozen Lasagnas” 

(1x12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshot do episódio “The One With All 

The Jealousy” (3x12). 

 

Até mesmo na oitava temporada, quando Rachel engravida e opta por ser mãe solo, ela 

não sofre as consequências e nem enfrenta as dificuldades que muitas mulheres têm que lidar 

ao tentar conciliar o trabalho com a maternidade. Ela consegue facilmente garantir sua licença 

maternidade e, por conta de um desentendimento com Joey, consegue um mês a mais de licença 

(“The One with the Tea Leaves”, 8x17). A série termina com Rachel sendo demitida da Ralph 

Lauren e novamente “esbarrando” ao acaso com Mark, que consegue um emprego na Louis 

Vuitton em Paris para ela (“The One with Princess Consuela”, 10x14). Rachel aceita 

prontamente a proposta, sem grandes empecilhos, apesar de dividir a custódia da filha.  

Dito isso, percebemos que Rachel raramente passa por insegurança financeira. Nos 

episódios em que pede demissão ou é demitida, ela sempre consegue outro emprego no mesmo 

episódio, sem criar muitos conflitos ao longo prazo, apenas tensão dramática dentro de um 

único episódio. A comédia, assim como muitas outras sitcoms, reproduz um modelo que se 

“distancia da forma como as coisas são em favor de como elas deveriam ser” (FEIBLEMAN, 

1970, p. 134-135). Embora os dilemas da personagem encontrem pseudorresoluções, deve-se 

ter em mente que a dimensão da narrativa é marcada pela desordem e pelo caos, ou seja, é uma 

história guiada por pequenas ou grandes dificuldades, que simbolizam as adversidades 

enfrentadas cotidianamente pelos indivíduos. Entretanto, essas dificuldades sempre encontram 

resolução ao término do episódio(s). Por causa disso, Skovmand descreve Friends como “um 

paraíso em que os seis solteiros estão encapsulados em uma bolha de segurança” (2008, p. 9, 

tradução nossa).  

As Comfort Series também se utilizam dos mitos em suas narrativas como forma de 

trabalhar imaginativamente conflitos e ansiedades da sociedade estadunidense contemporânea. 

Ao apresentar os personagens discutindo e enfrentando ansiedades públicas atuais, essas 

produções contribuem para que os espectadores reflitam sobre seus medos, anseios, dilemas e 
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outras formas de conflitos que têm marcado suas experiências nos Estados Unidos. As séries 

pegam os mistérios e as ansiedades da vida cotidiana e se esforçam para interpretarem isso em 

termos de senso comum, de modo que os indivíduos possam entender e se identificarem 

emocionalmente. Tomemos, por exemplo, a discussão relatada por Kellner (1982) sobre a 

tecnofobia versus o respeito pela tecnologia presente em séries da década de 1970 e 1980, como 

em Six Million Dollar Man e SWAT. Essas produções foram um espaço importante para que os 

medos e outros sentimentos complexos em relação a tecnologia fossem traduzidos de forma 

simplificada, muitas vezes reduzidas aos embates entre o policial e o bandido, ou entre a vida 

e a morte.  

Atualmente, as séries estadunidenses têm dedicado certa atenção aos incidentes de 

tiroteios em massa (mass schootings122) ou tiroteios em escolas (school shootings) que vêm 

ocorrendo no país. A comédia The Carmichale Show (“Shoot-Up-Able”, 3x06) abordou a 

questão apresentando o protagonista, Jerrod Carmichale (Jerrod Carmichale), sobrevivendo a 

um tiroteio em massa ocorrido em um shopping, porém o foco não é na ação, ou seja, no 

tiroteio, e sim nos momentos depois em que ele tem que conversar sobre sua experiência 

traumática com sua família. A série, assim, fornece um espaço para que os personagens 

discutam sobre seus medos e ansiedades em relação a esses incidentes que, lamentavelmente, 

estão cada vez mais recorrentes nos Estados Unidos123.  

Já outras Comfort Series, focadas no público adolescente, optaram por abordar 

diretamente a questão dos tiroteios em escolas, como Buffy the Vampire Slayer (“Earshot”, 

3x18), One Tree Hill (“With Tired Eyes, Tired Minds, Tired Souls, We Slept”, 3x16) e Glee 

(“Shooting Star”, 4x18). Os episódios servem para ilustrar o pânico que alunos, professores e 

funcionários de escolas estadunidenses enfrentam quando há um atirador ou a suspeita de um 

atirador por perto. Todavia, devido à natureza da fala mítica devemos ressaltar que todas as 

séries acima, ao abordarem o tema, tornaram o problema em algo menor ao distorcerem a 

realidade do conflito, especificamente por não criticarem a cultura das armas existente nos 

Estados Unidos e por apagarem do debate a questão do controle armamentista recorrentemente 

debatido no congresso e no senado estadunidense.  

 
122 Considera-se um mass shooting se quatro ou mais pessoas são feridas em um mesmo incidente por armas de 

fogo. Em 2018 ocorreram 340 tiroteios em massa nos Estados Unidos, praticamente um por dia. Dentre esses 

incidentes, alunos ou indivíduos armados em escolas que atiraram em seus colegas e professores têm ocorrido 

com certa frequência no país. Em 2018 ocorreram 97 incidentes de tiroteios em escolas. Para mais informações, 

ver:https://www.thesun.co.uk/news/6654920/mass-shootings-america-2018-how-many-killed-us/;  

https://my.nps.edu/ Acessado em 28 de março de 2019. 
123 https://news.wttw.com/2019/08/13/northwestern-research-shows-us-mass-shootings-rise Acessado em 25 de 

novembro de 2019. 

https://www.thesun.co.uk/news/6654920/mass-shootings-america-2018-how-many-killed-us/
https://my.nps.edu/
https://news.wttw.com/2019/08/13/northwestern-research-shows-us-mass-shootings-rise
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Imagem 3: Jimmy Edwards armado no colégio. 
Imagem 4: Alunos mantidos como reféns por 

Jimmy no Tudor Center. 

No caso específico de One Tree Hill, drama que inicialmente focava em um grupo de 

adolescentes de ensino médio, observa-se que a série reitera a controversa124 associação dos 

mass shootings com saúde mental, ao colocar a arma na mão de um adolescente marginalizado. 

Jimmy Edwards (Colin Flicks) sofria bullying constantemente por parte de seus pares por não 

se adequar aos estereótipos dos alunos populares: ele estava em sobrepeso, usava óculos e 

vestia roupas pouco estilosas. Jimmy não é apresentado como um vilão, mas sim como um 

aluno desajustado, maltratado e, de certa forma, vítima do sistema hierárquico de poder 

estabelecido no ambiente escolar. Grande parte da raiva que Jimmy sente deriva do fato de ele 

ter sido rejeitado por vários grupos de colegas em sua escola. As suas vítimas são todos alunos 

fisicamente em boa forma, bem vestidos, líderes de torcida e jogadores de basquete, que podem 

ser facilmente encaixados na categoria de “populares”, como observamos nas duas imagens 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshot do episódio “With Tired Eyes, Tired Minds, Tired Souls, We Slept” (3x16). 

 

 

O episódio serve, em última instância, para reforçar o mito do “loser”125 como um 

comportamento desviante que está claramente enraizado na sociedade estadunidense. Ao 

mesmo tempo, a depressão de Jimmy tem conexão com várias outras questões que têm sido 

estigmatizadas na sociedade capitalista contemporânea, como o fato de que ele é de classe 

baixa, criado apenas pela mãe, está em sobrepeso e é marginalizado na escola. Na visão de 

Eliade, o “sofrimento é considerado como a consequência de um desvio em relação às 

 
124 https://www.pbs.org/newshour/science/why-mental-illness-cant-predict-mass-shootings Acessado em 25 de 

novembro de 2019. 
125 O loser é definido como “a representação de tudo que o americano médio aprendeu a abominar. Mais do que 

um perdedor, o loser é um fracassado no sentido mais amplo do termo, alguém que não goza de prestígio em 

nenhuma esfera da vida. Nos filmes, normalmente é destituído de relações sociais, julgado por sua inabilidade em 

vestir-se e comportar-se adequadamente. Já na vida real, onde se tornou uma das maiores ofensas que podem ser 

dirigidas a alguém, o termo possui forte relação com a condição financeira” (CASTELLANO, 2014, p. 14, grifo 

do autor). 

https://www.pbs.org/newshour/science/why-mental-illness-cant-predict-mass-shootings
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‘normas’” (1991, p. 100). Na série, Jimmy demonstra um exemplo comportamental a não ser 

seguido, alguém que rejeitou as normas e, por não se adequar a elas, sofre o final mais trágico 

da história, cometendo suicídio ao fim do episódio.  

É importante ressaltarmos a função exercida pelo episódio na promoção da reflexão, 

compreensão e exorcização do medo em relação aos tiroteios em escolas. Massacres como este 

têm ocorrido com certa frequência nos Estados Unidos, como nos incidentes em Columbine 

(1999)126, Virginia Tech (2007)127, Sandy Hook (2012)128 e, mais recentemente, Parkland129 

(2018). O episódio de One Tree Hill se encerra com um voice-over de Lucas Scott (Chad 

Michael Murry) questionando a relação entre as armas, a violência e a sociedade estadunidense: 

 

“Essa escuridão tem nome? Essa crueldade, esse ódio. Como nos encontrou? Isso 

roubou nossas vidas ou nós o procuramos e o abraçamos? O que aconteceu conosco? 

Que agora nós enviamos nossos filhos para o mundo como enviamos jovens para a 

guerra, esperando por seu retorno seguro, mas sabendo que alguns serão perdidos ao 

longo do caminho. Quando nos perdemos? Consumido pelas sombras, engolidos 

inteiros pela escuridão. Essa escuridão tem nome? É o seu nome?” (Lucas Scott, 

“With tired eyes, tired minds, tired souls, we slept”, 3x16, tradução nossa) 

 

A fala de Lucas sublinha certo papel moralista da fala mítica. Mas, devido à natureza dos mitos, 

a reflexão apresentada na série é superfícial e distorcida, visto que em nenhum momento da 

trama a questão do controle ao porte de armas é levantado. Não é um episódio que critica a 

cultura de armas nos Estados Unidos e nem o acesso a esses instrumentos letais, mas traz 

consigo mensagens fortes sobre o bullying e a hierarquia social rígida no ensino médio das 

escolas estadunidenses.  

 
126 O massacre em Columbine ocorreu no dia 20 de abril de 1999 no colégio Columbine High School, no estado 

do Colorado. No ataque, os alunos Eric Harris e Dylan Klebold mataram 11 alunos e um professor, além de ferirem 

21 pessoas e outras três se feriram tentando fugir da escola. As razões para o ataque não são totalmente claras, 

mas acredita-se que o bullying tenha sido um dos principais motivos. 
127 O atentado na Virginia Polytechnic Institute and State University ocorreu em 16 de abril de 2007. O atirador 

era um aluno de graduação, o sul-coreano Seung-Hui Cho, que matou 32 pessoas e feriu outras 17 com duas armas 

semiautomáticas. Até hoje é o school shooting mais mortífero da história dos Estados Unidos. Após o incidente, 

o estado de Virginia aprovou leis duras para fechar as brechas e impedir, especificamente, que pessoas com 

problemas mentais conseguissem armas. A justificativa para o ataque foi o bullying que Cho sofria pelos colegas 

do departamento de Letras. 
128 O ataque a Sandy Hook Elementary School ocorreu em 14 de dezembro de 2012. O jovem Adam Lanza matou 

20 crianças entre as idades de seis e sete anos, além de seis funcionários da escola e professores. Apesar da 

motivação por trás do crime nunca ter sido esclarecida, Lanza havia sido diagnosticado com autismo, depressão 

e transtorno obsessivo compulsivo.  
129 O atentado em Marjory Stoneman Douglas High School, colégio em Parkland no estado da Flórida, ocorreu 

em 14 de fevereiro de 2018. O atirador Nikcolas Cruz matou 17 pessoas e feriu outras 17 em seu ataque. O ataque 

reaqueceu os debates sobre o controle de armas e levou a protestos nacionais sob a bandeira da “March for Our 

Lives”, que convocou estudantes do país inteiro a lutar contra o lobby da Associação Nacional de Rifles (NRA) e 

demandar maiores restrições ao porte de armas.  
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 Porém, até a questão do bullying é trabalhada de forma simplória na série. Embora o 

episódio tenha servido para que todos os alunos examinassem suas ações, comportamentos e 

relacionamentos dentro do ambiente escolar, especificamente no que se refere à prática do 

bullying, as lições moralistas do caso de Jimmy Edwards são rapidamente esquecidas pelos 

personagens da série. A mensagem contra o bullying é deixada de lado alguns episódios depois 

com uma das protagonistas tentando envergonhar uma jovem por ter realizado cirurgias 

plásticas para se adequar ao estereótipo da líder de torcida bonita e em forma (I Slept with 

Someone in Fall Out Boy and All I Got Was This Stupid Song Written About Me, 3x19).  

 Destacamos que, no episódio de One Tree Hill, a ordem social que regia o universo 

narrativo é derrubada quando Jimmy resolve ir armado para a escola. Para o criador da série, 

Mark Schawahn, o episódio marcou um importante ponto de virada em que os telespectadores 

esperavam “passar uma hora neste mundo seguro, e agora não é mais seguro” (SCHAWAHN, 

citado em HOLBROOK, 2006, s/p, tradução nossa). Porém, a ordem será restabelecida ao 

término do episódio, com os personagens populares vivos e no topo da hierarquia social do 

colégio. É curioso notar que, no próximo episódio (“Who will survive and what will be left of 

them”, 3x17), esses personagens participarão de uma festa ilegal na escola durante a 

madrugada como forma de “ressignificar” o trauma do incidente. Frisamos, então, como a 

narrativa mítica propõe, muitas das vezes, resoluções irreais para conflitos e controvérsias 

complexos.  

Isto posto e considerando a numerosa quantidade de produções que podem ser inseridas 

na categoria de Comfort Serie e de mitos reiterados, optamos por focar em três dimensões 

distintas do fenômeno: 1) Reforço de valores; 2) Comportamental; 3) Apagamento da dimensão 

institucional. 

  

2.3.1 Dimensão do reforço de valores 

 

Em primeiro lugar, ressaltamos que existe múltiplos valores sendo reforçados nas 

Comfort Series. Podemos citar, por exemplo, o reforço da ética trabalhista em muitas das séries 

institucionais (Grey’s Anatomy  ̧ Chicago Fire e Parks and Recreation), da felicidade 

suburbana (Desperate Housewives, The Baby-Sitters Club) e do subúrbio como espaço mítico 
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(The Middle, Gilmore Girls), há também o reforço dos valores cristãos130 (7th Heaven e Jane 

the Virgin) e comunitários (Hart of Dixie, Virgin River). Por meio desses mitos, essas séries 

abordam medos e preocupações coletivas. Para Himmelstein, a presença íntima e cotidiana da 

televisão proporciona às suas narrativas um “valor de verdade” (1994, p. 119, tradução nossa) 

que contribui para a sua capacidade de reforçar “orientações de valores dominantes 

tradicionais” (ibid, p. 117, tradução) na sociedade estadunidense. Com isso em mente, 

propomos que as Comfort Series são narrativas que dialogam com ideais e valores 

conservadores.  

Tomemos a construção da família nessas séries como exemplo. O drama Dallas, 

centrado em uma grande e influente família texana, apresentava mitos sobre a figura da mãe, 

do pai e, principalmente, do ideal universal da familia. Os mais de 300 episódios da produção 

focavam em diversas histórias sobre ambição, família, riqueza e lutas por poder entre os 

personagens. Nesse processo, a série colocava constantemente a lealdade pessoal dos 

personagens em oposição a ganância individual de cada um (BIANCHI, 1984). Para Kellner, 

Dallas e outras narrativas televisivas “fetichizam as relações de sangue como o único, real e 

sólido laço em um mundo sem coração, fazendo com que os espectadores apreciem suas 

próprias famílias um pouco mais” (1982, p. 144, tradução nossa), neste sentido elas servem 

para exaltar a unidade familiar como o único (ou mais importante) lócus para a felicidade.   

Essa construção da família pode ser observada em Comfort Series contemporâneas. 

Tomemos Modern Family como exemplo. A comédia é centrada no cotidiano de três tipos 

distintos de famílias (tradicional nuclear, reconstituída e do mesmo sexo) que são interligadas 

por meio de Jay Pritchett (Ed O’Neil) e seus dois filhos, Claire (Julie Bowen), casada com Phil 

Dunphy (Ty Burrell), e Mitchell (Jesse Tyler Ferguson), casado com Cameron Tucker (Eric 

Stonestreet). A série começa após o segundo casamento de Jay com uma imigrante colombiana 

bem mais jovem, Gloria Delgado Pritchett (Sofía Vergara). A comédia proporciona ao 

telespectador a sensação de estar conectado com uma programação progressista, centrada nas 

vivências e mudanças socioculturais que têm afetado a instituição da família nos Estados 

Unidos. Contudo, nota-se que a série se esquiva de ideologias oposicionistas. Um exemplo 

disso é a constante representação afeminada dos personagens Cameron e Mitchell, que revezam 

papéis de gênero ligados à figura da esposa e reproduzem o binarismo do “homem másculo” 

(“Coal Digger”, 1x05; “Dude Ranch”, 3x01 ) e a “fragilidade feminina” (“En Garde”, 1x07; 

 
130 Nos Estados Unidos a maior parte da população se identifica com a fé cristã. Especificamente, 70,6% da 

população. Para mais informações, ver: http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/ Acessado em 13 de 

março de 2019. 

http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/
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“After the Fire”, 3x08). No caso de Cameron, nota-se, inclusive, que o personagem é descrito 

ocasionalmente como “Senhora Pritchett” (“Mother’s Day”, 2x21, tradução nossa).  

Aqui entendemos que em Modern Family a instituição da família não está sob ataque 

ou em desconstrução, mas, por meio do reforço de valores conservadores, permanece intacta 

diante das novas configurações familiares possíveis. A série, juntamente de outras Comfort 

Series centradas na cotidianiedade familiar, como This is Us, The Fosters e Council of Dads, 

apresentam famílias que rompem com aquele imaginário obsoleto de pai trabalhador, mãe dona 

de casa e filhos pequenos ao focarem em famílias monoparentais, centradas em pais 

divorcidados, formadas por casais LGBT, entre outras. Essas variações são feitas na segurança 

da domesticidade da televisão e das fórmulas narrativas que revestem essas obras de 

previsibilidade, ao apresentarem famílias que enfrentam um conjunto similar de dificuldades e 

dilemas. Essas produções não só reiteram a mítica impressão de que todas as famílias são 

“iguais”, o que possibilita o reconhecimento e a identificação por uma grande parte dos 

telespectadores, mas também reforçam o ideal de que os laços familiares irão ajudar os 

personagens a superarem suas adversidades. 

Em alternativa, as Comfort Series reforçam o triunfo da iniciativa individual. A 

supracitada Friends, juntamente de outras comédias populares, como Cheers, How I Met Your 

Mother, Will and Grace, e New Girl, reforçam certo estilo de vida que é marcado por 

relacionamentos bem-sucedidos, liberdade e, de certa forma, riqueza, ou pelo menos de 

estabilidade financeira. Essas comédias compartilham um mesmo modelo: giram em torno de 

grupos de amigos (majoritariamente brancos), solteiros, trabalhadores, que vivem 

consideravelmente bem em cidades grandes. Os personagens nessas séries vivem vidas 

financeiramente ilusórias e raramente têm este aspecto explorado a fundo nas narrativas. Isso 

não significa que estes personagens não passam por dificuldades financeiras, eles sofrem com 

a perda de emprego (Cheers “Friends, Romans and Accountants”, 1x07; New Girl, “Fired Up”, 

3x19) ou a perda de um cliente importante (Will and Grace, “Polk defeats Truman”, 2x05). 

Em última análise, essas produções reforçam a problemática ideia de que os problemas 

financeiros de jovens adultos em cidades grandes nos Estados Unidos podem ser resolvidos de 

forma simples, principalmente por meio de trabalho duro. Essas séries, ao apagarem as 

questões financeiras e dificuldades de se morar em uma cidade grande, contribuem para 

reforçar uma certa narrativa de sucesso que se aproxima do mito do American Dream, o “Sonho 

Americano”.  

Por conta da demanda por desequilíbrios e reequilíbrios nas Comfort Series, se tornou 

comum o uso de marcadores de sucesso que, se tomados em conjunto, articulam com o mito 
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do “American Dream”. Enquanto o sonho americano foi definido por James Adams Truslow 

em sua obra The Epic of America como o “sonho de uma terra na qual a vida deveria ser melhor 

e mais rica e mais completa para todos, com oportunidade para cada um de acordo com a 

habilidade ou realização” (1931, p. 404, tradução nossa), o autor também reforça que o 

American Dream não era restrito apenas a bens materiais ou financeiros mas era um sonho de 

“ordem social em que cada homem e cada mulher serão capazes de atingir a mais plena estatura 

de que são inatamente capazes e serem reconhecidos pelos outros pelo que são, 

independentemente das circunstâncias fortuitas de nascimento ou posição” (1931, p. 404, 

tradução nossa). Em séries como Friends e Parks and Recreation, dentre tantas outras, os 

personagens são apresentados como indivíduos com direitos à liberdade e à busca da felicidade, 

principalmente por meio de seus próprios esforços e trabalho duro. As Comfort Series, assim, 

apresentam que as oportunidades de ascenção social e material estão ao alcance dos 

personagens, basta eles terem coragem, talento e se esforçarem. 

A esse respeito, a dramédia familiar Gilmore girls é um bom exemplo. Criada por Amy 

Sherman-Palladino, apresenta a história de Lorelai Gilmore (Lauren Graham) e seu 

relacionamento íntimo com sua filha homônima apelidada de Rory (Alexis Bledel). A trajetória 

de Lorelai pode ser considerada um reflexo do sonho americano: ela engravidou aos 16 anos, 

saiu de casa e começou um trabalho como empregada em uma pequena pousada. Com o passar 

dos anos, sua autoconfiança e determinação para garantir tudo o que sua filha necessitasse, 

juntamente do seu trabalho duro, a levam a ascender no emprego até assumir a gerência. Com 

passar do tempo, Lorelai consegue ser dona de sua própria pousada. A personagem, então, 

dialoga com o ideal do sonho americano e com o mito do “self-made man”131. Mas não é só na 

história da protagonista que identificamos elementos relacionados ao sonho americano. A 

cidade em que Lorelai mora com sua filha, a fictícia Stars Hollow, também ecoa aspirações do 

mito, com praticamente todos os personagens coadjuvantes sendo proprietários de seus 

próprios negócios, como a lanchonete do Luke Danes (Scott Patterson), a padaria da Fran 

Weston (Linda Porter) ou o supermercado do Taylor Doose (Michael Winters) (BUCKMAN, 

2010; SBORGI, 2010).  

Em contrapartida, o mito do American Dream também é atualizado para o contexto 

contemporâneo nas Comfort Series. Ao fazerem isso, essas produções contribuem para 

 
131 Paul define o mito do self-made man como algo que se refere “ao individualismo expressivo e ao sucesso 

individual” e tem como base o “pressuposto da igualdade competitiva, o self-made man tem frequentemente sido 

conectado às visões utópicas de uma sociedade sem classes, ou pelo menos a uma sociedade que permite 

considerável mobilidade social” (2014, p. 368, tradução nossa). Para mais informações sobre o mito do self-made 

man, ver Castellano (2014), Nissley (2003), Paul (2014). 
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ressignificar quais são os objetivos e os sonhos sendo almejados atualmente por indivíduos nos 

Estados Unidos. Dessa forma, essas séries abrem espaço para a circulação de releituras do 

sonho americano, como, por exemplo, em Desperate Housewives, uma dramédia sobre as vidas 

de um grupo de mulheres que são vizinhas e enfrentam diversos dilemas cotidianos, como a 

perda de uma amiga (“Pilot”, 1x01), a traição de um esposo (“Remember”, 2x04), as 

dificuldades com os filhos (“Guilty”, 1x08) e em seus casamentos (“And Lots of Security...”, 

7x22). A produção une símbolos que remetem o sonho americano a outros mitos e imaginários, 

como o da maternidade, o da felicidade suburbana (MCCABE; AKASS, 2006) e o do subúrbio 

como espaço mítico (ROWLEY, 2015).  

Alternativamente, a comédia The Cosby Show, centrada em uma família negra de classe 

média alta, apresenta como casal central, um médico e uma advogada, bem-sucedidos. A série 

tece junto ao American Dream questões mais específicas relacionadas às disputas raciais na 

sociedade estadunidense (TANHAM, 1992). A produção, assim, introduz um imaginário mais 

“positivo” em oposição ao gueto presente nas produções da década de 1970 (JHALLY; 

LEWIS, 1992). Himmelstein aponta que o ator e criador da série, Bill Cosby, buscou: 

 

Estruturar o The Cosby Show em torno de uma dupla noção em que se forneceria 

modelos positivos do que os negros poderiam alcançar e lições para todos em práticas 

educativas humanitárias. Isso, por sua vez, levou alguns críticos a rotularem a série 

como míope e irrealista, dado o status socioeconômico contemporâneo da maioria 

dos negros nos Estados Unidos e as tensões nas relações entre brancos e negros (The 

Cosby Show quase ignorou esta última questão) (1994, p. 156, tradução nossa). 

 

 

Assim, entendemos que o conforto da comédia The Cosby Show pode ser explicado pelo fato 

de que a produção “não apresentava problemas econômicos, sociais ou raciais da comunidade 

negra” (LAPIDUSS, 1988, p. 47, tradução nossa). 

Similarmente, a dramédia Jane the Virgin, focada na vida de Jane Gloriana Villanueva 

após ser artificialmente inseminada por acidente, une elementos da cultura latino-americana e 

apresenta uma reinterpretação do sonho americano pela perspectiva das famílias de imigrantes 

que vivem nos Estados Unidos. A produção lançou luz sobre a crise da imigração132, que vem 

 
132 Desde 1960 os Estados Unidos têm se transformado num destino cobiçado por imigrantes ao redor do mundo. 

Dados do Migration Policy Institute (MPI) de 2017 revelam que aproximadamente um quinto de todos os 

imigrantes mundialmente residiem no território estadunidense. A questão da imigração no país tem sido 

enquadrada de diferentes formas, ora como um grande desafio a ser enfrentado, ora como um recurso valioso para 

a economia nacional. Efetivamente, a questão da imigração está relacionada intimamente às discussões sobre 

economia, segurança nacional, combate ao tráfico de drogas, globalização e o papel do país como asilo na crise 

humanitária dos refugiados. O MPI ressalta a importância de existirem debates públicos e disseminação de 

informações oportunas sobre a questão da imigração. Dados disponíveis em: 

https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united 

https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united%20states?gclid=EAIaIQobChMIip7Sro3D4AIVwgaRCh1A4AIREAAYASAAEgJs_vD_BwE
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abalando o país, pela perspectiva do imigrante e de seus familiares. Dessa maneira, abordou 

medos e ansiedades de imigrantes legais e ilegais, como o temor de ser deportado (“Chapter 

10”, 1x10) ou de um membro familiar não conseguir a cidadania (“Chapter Seventy-Nine”, 

4x15 e “Chapter Eighty-One”, 4x17). Contudo, a série continuou a reproduzir a visão dos 

Estados Unidos como o país das oportunidades e da mobilidade social. 

 

2.3.2 Dimensão comportamental 

 

Em contrapartida, gostaríamos de sublinhar a dimensão comportamental da fala mítica 

nas Comfort Series. Essas séries apresentam “modelos de como os temas devem ser resolvidos 

de acordo com pressuposições míticas específicas” (WHITE, 1994, p. 52). Essas narrativas 

servem para apresentar aos espectadores, indiretamente por meio da fala mítica e diretamente 

por meio das ações dos personagens, modelos comportamentais que seriam adequados na 

sociedade estadunidense em uma dada época. Ao analisar séries políciais da decada de 1970, 

como Starsky and Hutch e Chips, Kellner indica que as “‘bad’ girls” eram punidas por 

assassinos e estupradores (KELLNER, 1982, p. 137). Essas narrativas, então, reforçavam certo 

puritanismo. Entretanto, enquanto essas produções condenavam a promiscuidade, o sexo era 

glamourizado e incentivado por meio de imagens de mulheres bonitas e sensuais e homens 

atraentes que apareciam sem camisa. Assim, destacamos o fato de que, devido às demandas 

econômicas da televisão e dos executivos dos canais, podem existir ambiguidades nas 

construções míticas das Comfort Series.  

Um exemplo atual da função comportamental pode ser observada no episódio “Kids 

these days” (10x08) de Modern Family. No episódio, Jay, patriarca da família Pritchet, ajuda 

seu genro Cameron a treinar o time de futebol americano do colégio onde Cam trabalha. 

Durante o treino, a linguagem motivacional utilizada pelos treinadores é criticada pelos alunos 

que não gostam de ser comparados com “menininhas” quando jogam mal. Claramente, esta 

linguagem é sexista e, de certa forma, reforça visões tradicionais de gênero, especificamente, 

do sexo masculino como forte e do feminino como fraco. O diretor do colégio reprime Jay e 

Cam ao afirmar que “não é certo que você, um homem de elite, branco com privilégios pratique 

bullying com eles” (tradução nossa). Jay, um homem já de idade, questiona se o “mundo 

enlouqueceu” e que todo mundo se tornou “sensível demais”. Ao longo do episódio, os dois 

 
states?gclid=EAIaIQobChMIip7Sro3D4AIVwgaRCh1A4AIREAAYASAAEgJs_vD_BwE. Acessado em 17 de 

abril de 2019. 

https://www.migrationpolicy.org/article/frequently-requested-statistics-immigrants-and-immigration-united%20states?gclid=EAIaIQobChMIip7Sro3D4AIVwgaRCh1A4AIREAAYASAAEgJs_vD_BwE
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participam de um “treinamento de sensitividade” e aprendem a motivar seus jogadores por 

outras vias.  

A comédia, dessa maneira, apresenta aos espectadores questões relativas à 

masculinidade tóxica, sexismo e disputas de gênero, assuntos em pauta atualmente na 

sociedade estadunidense. No entanto, nota-se que a série neste e em outros episódios apresenta 

“lições morais”, porém ela mesma aprende pouco, pois os personagens com frequência 

recorrem às falas sexistas e reduzem questões mais fluídas de gênero. Mas, devemos considerar 

que a série revela certa qualidade de integração da fala mítica ao apresentar como adultos e 

idosos, membros de uma outra geração, lidam com as mudanças na forma como as questões de 

gênero estão sendo manifestadas e debatidas atualmente. 

Por outro lado, a dimensão comportamental dos mitos será manifestada nas Comfort 

Series por meio de disputas entre heróis (modelo a ser seguido) e vilões (modelo desviante) ou, 

em outras palavras, entre formas simbólicas de bem e de mal. O tema pode ser abordado de 

forma abstrata (metafísica) ou de forma concreta. No primeiro caso, nota-se que produções 

pertencentes aos gêneros da fantasia, como Once Upon a Time, dos dramas sobrenaturais, como 

Charmed e Buffy the Vampire Slayer e dos dramas de super-herói, como Smallville e The Flash, 

apresentam uma visão mais metafísica dessa dualidade. Essas séries têm uma configuração 

narrativa relativamente simples, que funciona com os protagonistas lutando contra um monstro 

ou uma forma simbólica de mal (demônios, vampiros, feiticeiros/as, metahumanos133) a cada 

semana ou até mesmo durante uma temporada inteira. Nessas séries, o embate entre o bem e o 

mal coloca em xeque diversas questões relativas à humanidade dos personagens, os conduzindo 

a profundos questionamentos sobre dilemas existenciais, como “o que significa ser bom?” 

(Smallville, “Lazarus”, 10x01), “qual a diferença entre proteger um inocente e punir um 

culpado?” (The Flash, “King Shark vs. Gorilla Grodd”, 5x15), “O Bem sempre triunfa sobre o 

Mal?” (Once Upon a Time, “The Final Battle”, 6x21 e 6x22), “uma vida de sacrifício em prol 

de um ‘Bem maior’ vale a pena?” (Charmed, “Witch Way Now?”, 4x22; “Something Wicca 

This Way Goes”, 7x22).  

Todas essas perguntas podem ser resumidas em um único questionamento filosófico: 

“ser bom, seguir as regras e viver uma vida de acordo com as normas e valores socialmente 

estabelecidos é recompensador?”. Este questionamento não é só relativo aos dramas 

metafísicos entre as forças do bem e do mal enfrentados nestas séries, mas também simboliza 

 
133 Um metahumano é um indivíduo que desenvolveu capacidades sobre-humanas após entrar em contato com 

partículas de matéria escura (dark matter).  
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os pequenos questionamentos morais e éticos com que os sujeitos se deparam cotidianamente. 

Ele representa os anseios por justiça, mérito e, até mesmo, um significado maior para as suas 

vidas.  

Já no segundo caso, observa-se que o embate entre o bem e o mal pode se desenvolver 

de forma mais sutil e concreta. Para ilustrar esse processo, usaremos alguns episódios da 

comédia de trabalho Parks and Recreation. A série é uma sátira política centrada nas vidas dos 

funcionários públicos do departamento de parques e recreação da fictícia cidade de Pawnee, no 

estado de Indiana. No episódio “Soda Tax” (5x02), a protagonista Leslie Knope (Amy Poehler), 

recém-eleita vereadora da cidade, tem que enfrentar uma série de obstáculos ao tentar aprovar 

um imposto local sobre refrigerantes. Pawnee é uma cidade marcada pela obesidade e por 

elevados índices de diabetes, sendo descrita frequentemente como ocupando o quarto lugar em 

obesidade no país (“Time Capsule”, 3x03; “Soulmates”, 3x10). Ao taxar os restaurantes locais, 

Leslie acredita que os moradores de Pawnee seriam motivados a diminuir o consumo de açúcar 

e, assim, os índices de diabetes na cidade diminuiriam134. Leslie encontra grande resistência 

dos restaurantes, que ameaçam não só demitir funcionários para compensar a diminuição em 

seus lucros, mas também revogarem Leslie do seu cargo.  

O embate entre o bem e o mal é, portanto, personificado neste episódio na figura da 

“boa vereadora”, interessada em zelar pela população, e da gananciosa Kathryn Pinewood 

(Mary Faber), a representante da associação dos restaurantes de Pawnee que está interessada 

apenas nos lucros das empresas que representa. A disputa, no entanto, mostra-se mais complexa 

do que apenas o bem versus o mal quando Leslie pergunta aos moradores se eles querem o 

imposto, encontrando certa ambiguidade em suas respostas. Ao longo de toda a série, se torna 

comum Leslie se posicionar contra os excessos das empresas e corporações locais, 

principalmente a fábrica de doces Sweetums, acusada de poluir o ar da cidade (“Camping”, 

3x08) e de comercializar produtos como “saudáveis” mesmo estes sendo ricos em açúcar e 

xarope de milho (“Sweetums”, 2x15).  

De outro modo, o embate entre o bem e o mal também aparece dentro da própria câmara 

dos vereadores. No episódio “Fluoride” (6x08), Leslie quer adicionar o processo de fluoretação 

ao tratamento de água em Pawnee. Entretanto, o vereador Jeremy Jamm (Jon Glaser) é 

contrário ao projeto pois seu consultório odontológico se beneficia da falta de flúor na água da 

cidade. Esse embate, então, ganha contornos menos definidos em que os funcionários públicos 

 
134 Por ser uma série cômica a produção apresenta uma correlação entre refrigerante e diabetes que é claramente 

exagerada. 
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e vereadores trabalham, ou deveriam trabalhar, para um objetivo comum: servir a população 

de Pawnee da melhor maneira possível. No entanto, a noção de “o que é melhor para a 

população” é amplamente debatida na série com cada personagem tendo sua própria visão 

subjetiva das prioridades e deveres dos funcionários públicos (“Are you better off”, 5x22). 

Jamm é apresentado em inúmeros episódios representando simbolicamente o “mal”, seja 

impedindo a construção de um novo parque para o usufruto dos moradores da cidade, em favor 

de uma corporação local (“Emergency Response”, 5x13), ou barganhando seu voto em um 

projeto de lei em troca do escritório da Leslie (“How a Bill Becomes a Law”, 5x03) pois este 

possuía um banheiro privado. Ressaltamos, assim, que a série recorrentemente apresenta o 

embate via uma perspectiva institucionalizada do problema por meio das disputas entre os 

funcionários da prefeitura, os vereadores, os empresários e os moradores da cidade.  

Outras séries centradas em instituições se apropriam da mitologia e dos códigos 

simbólicos da disputa entre o bem e o mal e os aplicam aos problemas profissionais, como o 

médico versus a doença/morte, o bombeiro contra o incêndio/incendiário e o policial versus o 

criminoso. Nota-se, no entanto, que as soluções para esses embates serão sempre provisórias, 

como em Law & Order: SVU, em que o sucesso da equipe de policiais e promotores públicos 

ao fim de cada episódio é temporário e não oferece uma resolução permanente para o conflito 

em questão.  

 

2.3.3 Apagamento da dimensão institucional 

 

É interessante destacarmos como Parks and Recreation e outras séries institucionais 

pertencentes à categoria das Comfort Series se utilizam do mito do “bem versus o mal” para 

apagarem a dimensão institucional de determinados problemas e conflitos sociais. Nesse 

processo, a responsabilidade muitas vezes recairá sobre um indivíduo que é corrompido ou 

desviante.  

Um exemplo disso pode ser observado na forma como essas produções têm abordado a 

questão do racial profiling135 na sociedade estadunidense. A black sitcom Family Matters 

ilustra bem esse processo. A comédia se centrava no dia a dia de uma família negra de classe 

média morando em Chicago. Durante o episódio intitulado “Good Cop, Bad Cop” (5x15), 

 
135 O método se refere à ação policial embasada na raça, etnia ou cor da pele de um sujeito e pode ser uma 

“consequência de estereótipos prevalecentes sobre a raça de criminosos” (WELCH, 2007, p. 277).  Para mais 

informações, ver: Harris (1999) e Kops (2007). 
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Eddie (Darius McCracry), um dos filhos do sargento Carl Winslow (Reginald VelJohnson), é 

abordado por policiais brancos sem nenhum motivo aparente. Após o incidente, o sargento 

aborda os policiais racistas para admoestar a ação deles. Nota-se que o título do episódio “Good 

Cop, Bad Cop” já demonstra a visão dualista dos profissionais e reduz a questão do racismo na 

polícia estadunidense ao embate entre o bem, representado pelo “good cop”, e o mal, pelo “bad 

cop”.  Por meio dessa construção, a série simplifica um problema extremamente complexo nos 

Estados Unidos, ao mesmo tempo que camufla as razões históricas e estruturais para a prática 

do racial profiling. Além disso, a série ainda reitera que a instituição policial, apesar de ter 

alguns de seus membros comprometidos, como um todo ainda funciona. 

Frequentemente nas Comfort Series encontramos essa visão dualista que reduz 

problemas estruturais das instituições representadas em questões individuais e da ordem da 

excepcionalidade. Para isso, as séries se utilizaram do mito de “a few bad apples”136, ou seja, 

de que apenas poucos membros da instituição são desvirtuados (“bad apples”), enquanto que 

a instituição ficcional como um todo funciona e tem mecanismos internos de controle para 

impedi-los. O drama policial Dragnet apresenta claramente essa questão no episódio “Public 

Affais (DR-07)” (3x08) em que o sargento Joe Friday (Jack Webb) aparece em um programa 

televisivo defendendo a polícia perante críticos da brutalidade policial contra comunidades 

negras: 

“Não estou aqui para dizer que as relações raciais sempre foram perfeitas em ambos 

os lados. Mas as coisas estão melhorando, o chefe de polícia está cuidando disso, essa 

é a nossa prioridade número um. Mas para a brutalidade policial, essa é outra história, 

tentamos evitá-la em primeiro lugar, não contratando homens brutais. Apenas um em 

cada 25 que se candidatam a um emprego no departamento consegue. Temos três 

painéis de homens, compostos por um sargento e dois civis que avaliam todo homem 

que quer ir para a academia [...]. Ocasionalmente, uma maçã podre escapa ou uma 

maçã boa fica ruim. Bem, meu amigo, você não o quer no trabalho e o departamento 

também não o quer” (Joe Friday, “Public Affairs (DR-07)”, 3x08, tradução e grifo 

nossos). 

 

O mito da maçã podre pode ser observado em diversas séries institucionais contemporâneas 

como em 9-1-1 (“Rage”, 3x05), Chicago Fire (“What I Saw”, 7x15) e Chicago P.D. (“Hit Me”, 

3x13). 

Já o drama médico Grey’s Anatomy destaca outra face do problema do racial profiling. 

A série é muito mais didática em sua abordagem da questão no episódio “Personal Jesus” 

 
136 O mito da maçã podre sugere que “há uma causa individual para um ato de corrupção em vez de uma causa 

organizacional [...], embora acadêmicos tenham demonstrado que atos de corrupção policial são o resultado de 

fatores sistêmicos, a 'maçã podre' persiste na ficção” (LAM, 2012, p. 64, tradução nossa). Para mais informações 

sobre este mito, ver Tator e Henry (2006). 
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Imagem 5: Tuck se rendendo. 
Imagem 6: Miranda e Ben conversando com Tuck. 

(14x10), em que Miranda Bailey (Chandra Wilson) e seu marido Ben Warren (Jason Winston 

George) conversam com seu filho Tuck (BJ Tanner) sobre como o adolescente deve se 

comportar caso fosse abordado por policiais. Tuck, com as mãos atrás da cabeça, aprende 

diante de seus pais a se render dizendo “Eu sou William George Bailey Johnson, tenho 13 anos 

e não tenho nada para machucá-lo” (tradução nossa), como podemos ver na imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshots do episódio “Personal Jesus” (14x10) 

 

 

Seus pais reforçam os comportamentos que ele deve ter, como estar constantemente mostrando 

as mãos para os policiais e sempre ser “educado e respeitoso” (tradução nossa). Nesse caso 

específico, as Comfort Series podem ser utilizadas para produzir entendimentos sobre “novas” 

condições sociais, discutir o problema do racial profiling e apresentar os desafios que ele impõe 

às famílias negras.  

Todavia, tanto Family Matters quanto Grey’s Anatomy traduzem os conflitos sobre o 

racial profiling e sobre a brutalidade policial para com pessoas negras por meio da narrativa 

mítica, dramatizando essas questões em termos binários, simples e familiares, principalmente 

reduzindo-os ao embate entre bem versus mal. Nesse processo, essas produções se aproximam 

da visão de mito proposta por Barthes ao camuflarem a dimensão e a responsabilidade 

institucional do problema, além da crise que acomete a instituição policial nos Estados Unidos 

atualmente (HUDÁCSKÓ, 2017). 

Recorrentemente em nossa análise encontramos que as Comfort Series convidam os 

telespectadores a depositarem suas confianças em instituições sociais, seja em séries policiais, 

médicas, jurídicas, ou até mesmo naquelas focadas em outras instituições sociais, como a 

família, o casamento, dentre tantas outras que fazem parte do tecido da vida em sociedade. 

Torna-se, então, fundamental a análise do papel desempenhado pelas instituições sociais 

ficcionais na estrutura narrativa das Comfort Series. 
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Ao longo desta seção destacamos que a dimensão da narrativa das Comfort Series será 

estruturada em torno do caos ou da desordem. Será por meio desta estrutura que essas 

produções conseguem reproduzir centenas de episódios em torno de problemas 

rotineiros/cotidianos. Por causa da aproximação dessas produções aos mitos, consideramos que 

as Comfort Series são histórias sobre nós que contamos para nós mesmos. Fazemos isso como 

uma forma de refletirmos sobre as nossas próprias ações e, mais do que isso, exorcizar nossos 

medos em relação a problemas sociais correntes. Por outro lado, essas produções também 

servem como modelos ou guias comportamentais que nos instruem sobre como a vida é e como 

ela deve ser. Entretanto, a análise da narrativa e dos mitos não dão conta de responder 

totalmente como essas produções proporcionam uma experiência do real ordenado para além 

dos ciclos repetitivos de equlíbrio/desequilíbrio/reequilíbro e da presença da fala mítica na 

dimensão narrativa. Nesse sentido, há de existir algo para além da narrativa que forneça a lógica 

da ordem e reforce certo sentido de segurança nessas produções. 

 

2.4 Considerações 

 

Rotinas, rituais, tradições, mitos – essas são coisas da ordem social e da vida 

cotidiana. Dentro do familiar e dado como certo, bem como do aumentado e do 

dramático, nossas vidas tomam forma e, dentro dessas formas, fundamentadas e 

significadas espacial e temporalmente, tentamos seguir com nossas vidas, evitando 

ou gerenciando, na maior parte, os traumas e as catástrofes que ameaçam perturbar 

nossa paz e nossa sanidade (SILVERSTONE, 1993, p. 590, tradução nossa). 

 

Identificar os elementos estruturais das Comfort Series e começar a explorar o que torna 

essas produções tão duradoras e atraentes para o público foram os principais objetivos deste 

capítulo. Encontramos que a Comfort Serie pode ser considerada uma narrativa mítica 

estruturada em torno de elementos já familiares, abordando temas existenciais ou contradições 

cotidianas por meio de ciclos repetitivos de conflitos e resoluções. A dimensão narrativa dessas 

produções será, portanto, baseada na desordem e no risco à manutenção da ordem, ou seja, essa 

dimensão será responsável pelos elementos de insegurança (dilemas e conflitos) que encontram 

resolução ao longo dos episódios e/ou das temporadas. Foi na dimensão da narrativa que 

encontramos uma aproximação da forma como essas séries articulam mitos à visão de mito 

proposta por Lévi-Strauss. Todavia, sabemos que se a narrativa gira em torno do caos, ficará a 

cargo da metanarrativa reforçar a ordem e a segurança.  

No próximo capítulo, iremos explorar a metanarrativa das Comfort Series. Acreditamos 

que será na metanarrativa dessas séries que, por meio dos mitos, elas irão naturalizar certo 
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sentido de ordem através das instituições sociais ficcionais. O discurso mítico da metanarrativa, 

assim, se aproximará da visão de mitologia proposta por Barthes, ao distorcer a realidade de 

forma “invisível”, visto que a metanarrativa é o pano de fundo dessas produções. Embora 

tenhamos encontrado que a associação dessas séries com a sensação de conforto e segurança 

está relacionada à repetição narrativa, familiaridade e nostalgia, conforme argumentamos neste 

capítulo, iremos problematizar a seguir o papel que a metanarrativa desempenha nesse 

processo, principalmente por meio da manutenção do status quo e da repressão das 

contradições. 

Mencionamos ao longo do capítulo uma variedade de séries da TV aberta, fechada e 

dos serviços de streaming pertencentes a gêneros e subgêneros distintos, e o elemento que todas 

essas produções possuem em comum é que elas representam versões ficcionais de instituições 

sociais, desde a família (Gilmore Girls, Jane the Virgin, Modern Family, The Cosby Show, 

This Is Us), o casamento (Mad about you, Dharma and Greg), até o hospital (ER, Grey’s 

Anatomy, Chicago Med), a delegacia (The Mentalist, The Flash, Chicago P.D.), a escola (One 

Tree Hill, Glee), o corpo de bombeiros (Chicago Fire, 9-1-1, Station 19) dentre outras. De fato, 

ao longo de todo o capítulo, ao examinar as Comfort Series esbarramos vez após vez em 

instituições sociais ficcionais. Ao examinarmos as Comfort Series, nos deparamos, portanto, 

com uma questão até então invisibilizada que é a presença ubíqua das instituições sociais 

ficcionais nas séries televisivas estadunidenses.  

Destacamos como essas produções respondem aos dilemas existenciais dos indivíduos, 

ao reiterarem mitos sociais, econômicos, culturais, mas também aproximam os sujeitos do 

funcionamento diário de instituições, enquanto exaltam e reforçam a importância das mesmas 

na vida cotidiana. Assim, examinar a presença dos mitos na dimensão narrativa nos ajudou a 

entender o porquê dessas produções serem tão atraentes do ponto de vista de seu público. Ao 

passo que a presença de mitos na metanarrativa nos revelará certa qualidade sociológica 

desempenhada pelas Comfort Series, que, por meio de suas instituições ficcionais, contribuem 

nos processos de construção dos imaginários dessas instituições, não só naturalizando a 

presença delas em nossas vidas, mas também cumprindo um papel no processo de 

historicização das mesmas. Mas como elas fazem isso? Para responder esta e outras questões, 

iremos realizar no próximo capítulo uma “sociologia das instituições ficcionais”. 
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3. A SOCIOLOGIA DAS INSTITUIÇÕES FICCIONAIS 

 

Em 2012, a então secretária do Estado, Hillary Clinton, comentou em uma entrevista137 

que, em uma viagem a Myanmar, no ano anterior, o presidente da Câmara dos Comuns do país 

havia lhe pedido que os ajudassem a “aprender a ser um congresso democrático” (tradução 

nossa). Para o espanto de Clinton, o presidente continuou dizendo que “eles estavam tentando 

aprender assistindo antigos segmentos [episódios] de The West Wing” (tradução nossa). Para 

muitos pesquisadores, a abordagem adotada pelos myanmarenses é inusitada, para dizer o 

mínimo. O estranhamento é causado por causa da dicotomia que separa a ficção da informação, 

mais precisamente, dos fatos e conhecimento “legitimado”. Tradicionalmente, recomenda-se a 

leitura dos textos clássicos como Platão, Aristóteles e Rousseau para se estudar sobre 

democracia e o sistema republicano. Alternativamente, nesta perspectiva, o drama político The 

West Wing e outras séries ficcionais televisivas seriam destinadas apenas para o entretenimento 

e distração de seus espectadores.  

No entanto, claramente rompendo com esta dicotomia, os myanmarenses optaram por 

se utilizarem de um drama institucional político para o aprendizado do sistema republicano 

estadunidense. Sugere-se, dessa forma, que essa visão atribuída às séries televisivas em 

particular, e às narrativas ficcionais em geral, é limitada e não dá conta de fenômenos e usos 

mais multidimensionais destes produtos. A negligência com as narrativas ficcionais contribui 

para o empobrecimento da discussão sobre como a cultura popular é apta a disseminar ideias e 

informações sobre o mundo a nossa volta (DANIEL; MUSGRAVE, 2017). Ademais, esse 

exemplo sublinha como as séries institucionais podem e estão sendo utilizadas como fontes de 

informação, se transformando em instrumentos capazes de naturalizar e propagar ideias e mitos 

sobre as instituições estadunidenses. Mas como elas fazem isso? 

A literatura acadêmica tem proposto, na maioria dos casos, respostas pelo viés da 

discussão sobre representação, ou seja, “como advogados são apresentados em séries 

jurídicas?” (DIXON, 2007; SALZMANN; DUNWOODY, 2005; STARK, 1987) ou “como 

médicos e outros profissionais de saúde são representados em dramas médicos?” (KIM; BAEK, 

2019; HOFFMAN, et al., 2018; KÖHLER, et al., 2019). Outros trabalhos também abordam as 

séries pelo viés instrumental questionando sobre a possibilidade de “se aprender sobre política 

vendo séries” (BEAVERS, 2002; MURPHY, et al., 2012). Em contrapartida, aqui gostaríamos 

 
137http://nymag.com/intelligencer/2012/09/clinton-burma-learned-democracy-from-west-wing.html Acessado em 

10 de maio de 2019. 

http://nymag.com/intelligencer/2012/09/clinton-burma-learned-democracy-from-west-wing.html
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de contestar a divisão estrita entre ficção e realidade. Argumentaremos ao longo deste capítulo 

que as séries institucionais, como The West Wing, contribuem no processo de construção das 

nossas expectativas para com o mundo social e, principalmente, para com as próprias 

instituições sociais do mundo real. Assim, a ficção não é meramente ficção e deve ser analisada 

também como uma realidade. Dessa forma, a ficção será apresentada como uma forma 

estruturadora do real. Em outras palavras, entendemos que a ficção pode ser considerada 

sociologicamente uma realidade. 

Propomos, então, uma “sociologia das instituições ficcionais”. Temos como objetivo 

investigar como as instituições sociais ficcionais se organizam, como ordenam seus universos 

narrativos, distribuem poder entre personagens, estabelecem hierarquias, estipulam relações de 

interdependência entre os atores sociais apresentados, quais mitos acionam, entre outras 

questões que podem se desdobrar ao longo desta análise. Antes, porém, precisamos esclarecer 

a diferença entre a perspectiva da representação e uma “sociologia das instituições ficcionais”. 

Enquanto os estudos que analisam a representação das instituições nas séries olham para a 

ficção e buscam compreender como a realidade é ali construída, nossa proposta aqui é examinar 

o processo de ficcionalização das instituições sociais para, assim, compreender o papel 

desempenhado por essas organizações na construção das expectativas e dos imaginários 

associados às instituições sociais do mundo real. Para tais fins, partiremos da perspectiva da 

construção social da realidade, proposta por Berger e Luckmann (1991), e sua aplicação ao 

campo da Comunicação (ADONI; MANE, 1984; ALTHEIDE, 2002; GAMSON, et al., 1992; 

ROBBERS, 2008; SURETTE, 2011; COULDRY; HEPP, 2017).  

Defendemos que as instituições sociais ficcionais fornecem à narrativa das Comfort 

Series138 três elementos valiosos: 1) elas ordenam a narrativa em torno de experiências 

padronizadas; 2) são mecanismos de reforço de confiança e autoridade dos sistemas peritos; e 

3) se configuram como “Liminal Hotspots”. Em primeiro lugar, as instituições ficcionais são 

responsáveis por ordenar e proporcionar ritmo à narrativa, isso ocorre de forma similar aos 

processos de ordenação das próprias instituições sociais ao nosso redor. Essas produções não 

só desempenham um papel na construção dos imaginários associados às instituições sociais 

reais, como também aproximam os indivíduos dessas entidades sociais. Essa ação se torna de 

 
138 Em nossa análise abordaremos o papel das instituições ficcionais apenas em obras pertencentes à categoria das 

Comfort Series. Essa decisão se justifica porque entendemos que, enquanto as Comfort Series apresentarão uma 

visão funcional das instituições sociais, outras produções não pertencentes à categoria irão apresentar uma visão 

disfuncional. Ou seja, ao contrário do reforço da ordem, essas produções irão reforçar o caos, como em St. 

Elsewhere, The Shield, House of Cards, por exemplo. Para mais informações, ver: Boutet (2015), Denvir (2014) 

e Jacobs (2002). 
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grande valor em um contexto em que as instituições sociais têm se tornado excessivamente 

autônomas, obedecendo a suas próprias regras e dinâmicas internas, enquanto se afastam dos 

indivíduos (WEBER, 1996 [1930]; GIDDENS, 1991a). Por meio da discussão da construção 

social da realidade, defenderemos que as instituições sociais ficcionais presentes nas Comfort 

Series podem ser proveitosamente analisadas como figurações (ELIAS, 1978) e são 

responsáveis por amarrar determinados significados às instituições do mundo real 

(COULDRY; HEPP, 2017), cumprindo, assim, uma função de mediação entre os sujeitos e as 

instituições sociais reais.  

Em segundo lugar, identificamos que as séries institucionais são produções centradas 

em sistemas peritos. As Comfort Series, ao representar esses sistemas de forma funcional, 

assegurando ao espectador que as instituições sociais são fidedignas, contribuem na construção 

social de confiança e autoridade das instituições sociais do mundo real. Por fim, 

argumentaremos que as instituições ficcionais cumprem o papel de “Liminal Hotspots” 

(STENNER; GRECCO; MOTZKAU, 2017) nestas narrativas, isto é, se constituem como um 

espaço em que a liminaridade é o estado permanente (VAN GENNEP, 1960, [1909]; 

TURNER, 1969). Essas organizações não só estipulam as rotinas da narrativa, como também 

fornecem tensão dramática ao colocar os personagens constanemente no limbo. Nesse 

processo, as instituições sociais ficcionais permitem que as séries institucionais se tornem um 

formato narrativo flexível e duradouro, porque são capazes de contar a mesma narrativa várias 

vezes disfarçada de histórias distintas. Ressaltaremos, também, a relação existente entre o 

conceito de liminaridade e a supracitada discussão de mitos (SILVERSTONE, 1980). 

Para melhor apresentarmos nosso argumento, optamos por examinar primeiro a 

perspectiva macro do problema, abordando o conceito de construtivismo social, demonstrando 

o seu potencial para abordar as séries institucionais e indicando o papel das instituições sociais 

ficcionais na construção da legitimidade e autoridade das instituições sociais reais. Em seguida, 

afunilamos nosso escopo e focamos na dimensão da metanarrativa das Comfort Series, nos 

centrando na forma como as instituições sociais ficcionais organizam e ditam os ritmos 

narrativos dessas produções. Nesse processo, identificamos que essas séries reproduzem uma 

metanarrativa de ordem e, principalemente, segurança.  

Por conta das limitações espaciais e metodológicas, tornou-se necessário realizarmos 

um recorte dentro da categoria das Comfort Series. Escolhemos focar nossa análise nas séries 

institucionais, ou seja, comédias, dramas e dramédias centradas em instituições e no trabalho 

dos profissionais que delas fazem parte, como, por exemplo, dramas médicos e jurídicos, e 

comédias policiais e políticas, dentre tantas outras. No entanto, identificamos que as mais 
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variadas instituições ficcionais, desde a família, igreja e o casamento, fazem parte do tecido 

narrativo das Comfort Series para além do hospital, da delegacia e do tribunal. Ressaltamos, 

assim, que muitos dos elementos que discutiremos a seguir podem ser aplicados a uma maior 

variedade de obras ficcionais. 

 

3.1 Construção social da realidade, figurações e as instituições sociais ficcionais 

 

Na televisão, não existe ‘um texto inocente’ – não há programa que não seja digno 

de atenção séria, nenhum programa que possa alegar fornecer apenas 

‘entretenimento’ em vez de mensagens sobre a sociedade (MORLEY, 1992, p. 75, 

tradução nossa) 

 

Como mencionamos anteriormente, ainda existe certa resistência em enxergar valor 

sociológico nas séries televisivas e em outras narrativas ficcionais de maneira geral, para além 

da esfera da representação ou do uso instrumental destes produtos. As narrativas de ficção 

ainda são consideradas por muitos como mero entretenimento ou, de modo mais pejorativo e 

simplório, como “distração”. Essas produções são, portanto, limitadas à determinadas esferas 

de debate acadêmico. No entanto, alguns autores têm indicado que a linha que separa a ficção 

da informação, no que diz respeito aos produtos da mídia, não é tão clara (DANIEL; 

MUSGRAVE, 2017; WILLIAMS, 1989). Isso ocorre porque as narrativas ficcionais, seja ela 

um livro, um filme ou uma série, fazem parte do processo de construção do mundo social dos 

indivíduos. Tornou-se, dessa maneira, imprescindível para o nosso argumento a ideia de que a 

realidade é construída socialmente (BERGER; LUCKMANN, 1991; SCHUTZ, 1967) e que as 

instituições da mídia atuam nesse processo (COULDRY; HEPP, 2017).  

Nesta seção discutiremos, brevemente, alguns dos principais conceitos do 

construtivismo social que consideramos mais relevantes para a discussão sobre as instituições 

sociais ficcionais e que fundamentam o nosso argumento de que essas organizações cumprem 

um papel sociológico maior, para além de entreter seu público, historicizando as instituições 

representadas e seus processos e, mais que isso, aproximando os indivíduos do cotidiano diário 

delas. Além disso, introduziremos o conceito de figuração proposto por Elias (1978) e 

retrabalhado por Couldry e Hepp (2017) para compreendermos as instituições sociais ficcionais 

como figurações que desempenham um papel significativo nos processos de construção de 

sentido acerca das instituições do mundo real.  

Antes, porém, ressaltamos que não temos a pretensão de fazer afirmações categóricas 

sobre a discussão da sociologia do conhecimento, campo extensivamente debatido (GERGEN, 



131 

 

1999; HANNIGAN, 1995; KNORR-CETINA, 1981; SEARLE, 1995), mas, sim, queremos nos 

apropriar de alguns argumentos para a fundamentação de uma “sociologia das instituições 

ficcionais”.  

 

3.1.1 A construção social da realidade e as narrativas de ficção 

 

No trabalho seminal “The Social Construction of Reality” (1991), os pesquisadores 

Peter Berger e Thomas Luckmann inspirados pelas discussões de Marx, Weber e Durkheim 

sobre a sociologia do conhecimento, partem de uma abordagem fenomenológica do tema e 

contribuem para aprofundar nossa compreensão de que a realidade dos indivíduos é 

socialmente construída por meio de diversos processos. Na obra, Berger e Luckmann estão 

preocupados com a construção do conhecimento e sua natureza. Indagam, portanto, sobre como 

o conhecimento emerge e como ele obtém significado para a sociedade. Para os autores, a 

sociologia do conhecimento deveria se preocupar com “tudo que se passa por ‘conhecimento’” 

em uma sociedade (ibid, p. 14, tradução nossa). O conhecimento (knowledge), na visão de 

Berger e Luckmann, é a forma social do significado (meaning) e seu estudo empírico é a tarefa 

da “sociologia do conhecimento”. Assim, os autores enfatizam que atenção deve ser dada as 

mais variadas expressões da construção social da realidade e não somente ao que se refere à 

esfera intelectual do conhecimento.  

Para isso, Berger e Luckmann propõem que a sociedade existe como uma realidade 

subjetiva e objetiva.  Subjetiva, porque a construção da realidade se configura como um 

processo social que ocorre por meio de interações sociais, mas que se inicia no sujeito e se 

constituí na intersubjetividade por meio de negociações de subjetividades. Nessa perspectiva, 

o homem é ao mesmo tempo criador e produto do seu mundo social. Essa realidade, 

socialmente definida, diz respeito à experiência subjetiva do indivíduo em sua vida cotidiana. 

Por outro lado, a realidade também é objetiva, visto que os indivíduos interagem no mundo 

social e, este, por sua vez, os influencia a estabelecerem padrões de ações que se tornarão 

hábitos. Uma vez que este conhecimento será institucionalizado pela sociedade, as gerações 

futuras o experimentam como objetivo. 

Embora a discussão proposta por Berger e Luckmann gerou diversos desdobramentos 

para os campos da sociologia, psicologia, antropologia, dentre outras áreas, muitos 

pesquisadores são críticos da obra e, de modo mais geral, do conceito de construtivismo social. 

As críticas mais comuns direcionadas à noção de que a realidade é socialmente construída 

partem das perspectivas do realismo e da relatividade (ANDREWS, 2012; BURR 2003 [1995]; 
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SCHWANDT, 2003; SISMONDO, 1993). Alguns pesquisadores a acusam de ser “anti-

realista”, visto que essa noção negaria que o conhecimento seja uma percepção direta da 

realidade (CRAIB, 1997). Já a abordagem da relatividade defende que existem múltiplas 

realidades e que é impossível julgar a validade de um relato sobre a realidade sendo melhor ou 

pior que outro (BURY, 1986).  

Ao mesmo tempo, pesquisadores sublinham a inconsistência da concepção de que o 

indivíduo construiria seu conhecimento exclusivamente por meio de suas interações sociais 

(VYGOSTKY, 1984). Já Knoblauch identifica que o construtivismo social, tal qual proposto 

por Berger e Luckmann, “sofre de uma definição de ação muito ampla e um foco limitado na 

linguagem como meio empírico de ação” (2010, p. 298, tradução nossa). Algumas dessas 

críticas partem de reivindicações mais ontológicas, algo que Berger e Luckmann (1991) não 

aspiravam, inicialmente, atender. Em linhas gerais, o argumento proposto se limita à 

construção social do conhecimento, contemplando, dessa forma, apenas reivindicações mais 

epistemológicas. No entanto, é importante considerarmos essas críticas ao nos apropriarmos da 

discussão sobre construtivismo social. 

A despeito da popularidade da obra “The Social Construction of Reality”, um dos livros 

mais citados da sociologia nas décadas de 1960 e 1970, o trabalho de Berger e Luckmann 

demorou para obter tração no campo das pesquisas da mídia e comunicação. Para Couldry e 

Hepp (2017), isso ocorreu principalmente porque os autores não consideram o papel 

desempenhado pelas instituições da mídia baseadas em tecnologia, como a televisão e o rádio, 

na construção social da realidade. Os autores identificam que, em um dos raros trechos do livro 

que menciona a mídia, ela é tratada de forma obliqua: 

 

“A realidade da vida cotidiana é organizada em torno do ‘aqui’ do meu corpo e o 

‘agora’ do meu presente [...] Normalmente, meu interesse pelas zonas distantes é 

menos intenso e certamente menos urgente. Estou intensamente interessado no cluster 

de objetos envolvidos na minha ocupação diária [...] Eu também posso estar 

interessado no que se passa em Cape Kennedy ou no espaço sideral, mas esse 

interesse é uma questão de escolha particular, ‘lazer’, em vez de uma questão urgente 

de minha vida cotidiana” (1966, p. 36). O recurso da mídia aparece aqui, mas apenas 

como a janela para um local distante, [um] mundo de fascinação que nos ajuda a 

passar nossas horas de lazer. Berger e Luckmann nem sequer consideram a 

importância de narrativas baseadas na mídia para moldar nosso senso da realidade 

cotidiana (COULDRY; HEPP, 2017, p. 6-7, tradução nossa). 

 

Um dos primeiros trabalhos que exploraram a questão do construtivismo social no 

campo da comunicação foi o texto “Media and the Social Construction of Reality” de Adoni e 

Mane (1984), em que as autoras entendem a mídia como parte essencial do processo de 
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construção social da realidade no contexto da vida moderna. Para as autoras, a construção do 

conhecimento sobre a realidade não ocorre apenas por meio da experiência da realidade 

individual dos sujeitos – eu vejo/experiencio, portanto, eu conheço –, mas, também, por meio 

de sua interação com outras fontes de conhecimento, principalmente outras pessoas, 

instituições e, mais importante, a própria mídia. Essas três fontes contribuem para a formação 

de nossa realidade simbólica. Esta se refere a eventos e todas as outras informações que um 

indivíduo acredita ser verdade, porém ele não as experimentou pessoalmente. Para Ray Surette, 

a distinção entre a realidade experienciada e a simbólica pode ser observada por meio dos 

seguintes questionamentos: 

 
Você acredita que a lua existe? Por quê? Porque você pode ver isso diretamente. Você 

experimentou o conhecimento da realidade de sua existência. Você acredita que a lua 

tem uma atmosfera? Por que não? Como lhe disseram que não tem ar, você leu que 

não tem ar e viu fotos de homens em trajes espaciais na lua. Você baseou sua crença 

sobre a atmosfera da lua no conhecimento da realidade simbólica (2011, p. 32, 

tradução nossa). 

 

A mídia, portanto, desempenha um papel nos processos de construção social da 

realidade “ao moldar a consciência individual e coletiva, organizando e circulando o 

conhecimento que as pessoas têm de sua própria vida cotidiana e dos contextos mais remotos 

de suas vidas” (MCQUAIL, 1972, p. 13, tradução nossa). Dentre o campo dos estudos da 

Comunicação, os esforços acerca do construtivismo social se dividiram, tradicionalmente, em 

duas abordagens: uma focada na relação entre cultura e sociedade na construção social da 

realidade e a outra que enxerga este processo como fazendo parte da discussão dos efeitos da 

mídia. Turner (1974) indica que essas duas abordagens fazem parte de uma discussão maior 

entre as tradições de pesquisa europeias e estadunidenses no que diz respeito ao debate da 

comunicação, conhecimento e cultura.  

Entretanto, mais recentemente, Couldry e Hepp buscaram avançar a discussão de 

Berger e Luckmann (1991) no livro “The Mediated Construction of Society” (2017). Os autores 

se propõem a reconhecer o “caráter totalmente mediado da realidade cotidiana do presente” 

(2017, p. 7, tradução). Para isso partem do seguinte questionamento: se a realidade é construída 

pelo processo social, tal qual proposta pelo construtivismo social clássico, o que acontece 

quando o próprio social é mediado e formado por meio das instituições da mídia? Na visão 

clássica do construtivismo social, a “experiência mais importante dos outros ocorre na situação 

face a face” (BERGER; LUCKMANN, 1991, p. 43, tradução nossa), entretanto, dado os 

avanços econômicos, sociais e, principalmente, tecnológicos dos últimos 50 anos, as relações 

humanas têm se modificado, passando de interações essencialmente face a face, para interações 
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dependentes e mediadas pela mídia e suas tecnologias. Assim, Couldry e Hepp objetivam 

“desenvolver uma teoria do mundo social que não tome mais a interação face a face como seu 

centro inquestionável. Mesmo quando nos comunicamos diretamente, fazemos isso por 

referência à realidade cotidiana que é profundamente entrelaçada com a mídia” (2017, p. 33, 

tradução nossa). 

A proposta de Couldry e Hepp, embora seja mais genérica, abordando a mídia e uma 

variedade de tecnologias de comunicação, nos ajuda a entender o lugar do debate do 

construtivismo social em um contexto em que “nosso mundo social é permeado pelas 

tecnologias das mídias de comunicação, e a ‘objetividade’ [directness] e ‘mediação’ 

[mediatedness] são experiências inextricavelmente entrelaçadas” (2017, p. 29, tradução e grifo 

nossos). Não se trata, portanto, de uma discussão sobre os “efeitos da mídia”, mas, sim, uma 

tentativa de se compreender “como as transformações da cultura e a sociedade estão 

entrelaçadas com mudanças específicas na mídia” (ibid, p. 35, tradução nossa). Aqui, queremos 

examinar o papel da televisão e, mais especificamente, sua ficção seriada nesse processo. 

Contudo, no que se refere a televisão, grande parte da discussão do construtivismo 

social tem focado em produtos midiáticos associados à lógica da informação, como os 

telejornais (ADONI; COHEN; MANE, 1984; SCHLESINGER; TUMBER; MURDOCK, 

1991), ou produtos associados ao “real”, como os reality shows (CAVENDER; BOND-

MAUPIN; JURIK, 1999; PETERSON; PETERS, 1983; PODLAS, 2002) e talk shows 

(NELSON; ROBINSON, 1994; TOLSON, 2001). Todavia, acreditamos que o mesmo 

princípio também se aplicaria ao campo da ficção. Embora tenhamos identificado em nosso 

levantamento alguns trabalhos que abordam séries de ficção por este viés, como o drama Mad 

Men em Dill-Shackeford, et al., (2015) e CSI em Robbers (2008) e Cummings e King (2015), 

o que queremos salientar é que existe uma discrepância na quantidade de trabalhos dedicados 

à ficção. Isso ocorre porque existe uma má compreensão de que a ficção é muito distante da 

realidade e, portanto, não é suficientemente capaz de influenciá-la. Porém, consideramos esse 

posicionamento limitado e defendemos que a linha que separa a ficção da realidade é mais 

permeável do que pode parecer à primeira vista.  

Daniel e Musgrave (2017) nos fornecem pistas de como podemos avançar nesta 

discussão ao incluir as narrativas ficcionais no debate sobre como as ideias, crenças e 

conhecimento circulam e como as pessoas processam essas informações. Os autores, 

interessados nas potencialidades das narrativas ficcionais para o campo das relações 

internacionais, argumentam que a cultura popular é capaz de influenciar na percepção política 

dos sujeitos. Esse argumento está alinhado a outros trabalhos recentes que exploram a 
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mediação do real pelas narrativas ficcionais, como, por exemplo, a discussão de Dunn (2003) 

sobre o imaginário do Congo presente no romance “Heart of Darkness” (1902) de Joseph 

Conrad. Dunn identifica que os discursos e as imagens utilizadas sobre a identidade do Congo 

foram capazes de influenciar diretamente as políticas direcionadas ao país africano e, dessa 

maneira, representar “o Congo como um primitivo e caótico ‘coração das trevas’ fez [com que] 

certas coisas acontececem no mundo político” (2003, p. 6, tradução nossa).  

Similarmente, Toye (2008) estabelece que Winston Churchill alterou suas estratégias 

econômicas não pela intervenção de seus conselheiros e economistas, mas pela grande 

influência das obras ficcionais do autor britânico H. G. Wells. Outros trabalhos já abordaram 

como as narrativas de ficção influenciaram as decisões e os posicionamentos de governantes 

estatunidenses como os presidentes Regan (KAPLAN, 2016) e Clinton (SMITH, 2014). Estes 

exemplos sugerem que limitar as obras ficcionais apenas a esfera do “entretenimento” ou da 

“distração” é injustificado.  

Para Daniel e Musgrave (2017), quando os indivíduos entram em contato com 

narrativas ficcionais ao lerem um livro, assistirem um filme ou uma série, ou serem expostos a 

qualquer outro tipo de narrativa ficcional, eles experimentam e processam essas histórias como 

se estivessem testemunhando os acontecimentos que estas narrativas apresentam de uma forma 

real, por mais improváveis ou impossíveis que estes acontecimentos sejam. Para os autores, as 

narrativas de ficção são capazes de incentivar, reforçar e até substituir crenças, visões 

preexistentes e identidades que afetam/influenciam o comportamento do público no mundo 

real.  

De modo a facilitar a compreensão deste argumento, gostaríamos de propor um 

exemplo mais prático de como este processo ocorre. O ser humano até os dias de hoje é limitado 

ao seu presente, no entanto somos capazes de imaginar um futuro próximo ou até mesmo 

distante. O imaginário utilizado neste processo não deriva de conhecimento científico, 

informação ou fatos, mas, sim, de uma série de narrativas ficcionais que abordam como o futuro 

será, como, por exemplo, o romance de Kim Stanley Robinson “2312” (2012), o filme “A.I. 

Artificial Intelligence” (Warner Bros., 2001) ou a série The 100. Essas imagens são 

responsáveis por modelar as expectativas que os sujeitos possuem sobre o futuro ao 

imaginarem a conquista do espaço, um aumento tecnológico imensurável, guerras nucleares e 

até a extinção da própria raça humana. Tomando certa liberdade argumentativa, entendemos 

que existe uma maior abrangência ao argumento de Daniel e Musgrave que excede a dimensão 

das narrativas sobre política e relações internacionais, adentrando a um escopo maior de 

gêneros e temáticas.  
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Para nós, a relevância da discussão da construção social da realidade e sua aplicação à 

mídia reside no fato de que enxergamos as séries televisivas ficcionais como produtos culturais, 

que, além de entreterem seus espectadores, também atuam na construção do mundo social. Isso 

ocorre porque essas produções apresentam rotineiramente imagens do mundo social, de suas 

instituições e do papel desempenhado por aqueles que delas fazem parte. As séries, dessa 

forma, apresentam diversas construções de família, do hospital e da polícia, dentre tantas outras 

instituições que são ficcionalizadas constantemente e exibidas diariamente na televisão 

estadunidense. Para compreendermos o papel desempenhado pelas séries institucionais, 

precisamos antes entender o papel das instituições sociais ficcionais. 

 

3.1.2 As instituições sociais ficcionais e as figurações 

 

Para elaborarmos uma “sociologia das instituições sociais ficcionais” foi preciso, 

primeiramente, entender o que é uma instituição social, visto que as representações ficcionais 

dessas entidades sociais compartilham características estruturais com as instituições da ordem 

do real e, além disso, servirão para apresentar sua organização diária e legitimar a atuação delas 

na sociedade. Em contrapartida, resgatamos a discussão sobre figurações proposta por Elias 

(1978) e aplicada à mídia por Couldry e Hepp (2017) para entendermos como as séries 

televisivas e as instituições ficcionais, em particular, reproduzem arranjos significativos que 

amarram determinadas construções discursivas às instituições sociais do mundo real. 

A definição do termo instituição pelo campo da sociologia é, no mínimo, uma questão 

capciosa. Como Boltanski indica:  

 

Por um lado, o conceito de instituição é um dos conceitos fundadores da disciplina: 

um dos quais é praticamente impossível ignorar. E na maioria dos escritos 

sociológicos, o termo ‘instituição’ se repete, muitas vezes por acaso, como se fosse 

necessário e óbvio. Por outro lado, no entanto, o conceito raramente é objeto de uma 

tentativa de definição ou mesmo de especificação. É usado como se fosse 

autoevidente, embora em sentidos muito diferentes, dependendo do contexto (2011, 

p. 51, tradução nossa). 

 

Todavia, muito já se falou sobre a presença e importância das instituições sociais no 

funcionamento da vida moderna (BERGER; LUCKMANN, 1991; GIDDENS, 1991a). As 

instituições sociais aqui são entendidas como elementos fundamentais no processo de 

objetificação da realidade social, uma vez que elas “controlam a conduta humana estabelecendo 

padrões predefinidos de conduta” (BERGER; LUCKMANN 1991, p. 72, tradução nossa). 
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Porém, as instituições não apenas definem para nós como as coisas são, mas também como 

devem ser, estabelecendo, assim, as normas de comportamento que guiam os mais diversos 

seguimentos da vida social. Assim, atribui-se às instituições sociais a incumbência de dizer 

qual a essência de algo ou, como Boltanski coloca, “stating the whatness of what is” (2011, p. 

75).   

As instituições sociais, desse modo, estão relacionadas às rotinas e estipulam os 

objetivos a serem conquistados pelos agentes que delas tomam parte, ao mesmo tempo em que 

apresentam os modos adequados de atingir tais objetivos. Observamos, no entanto, que em 

sociedades complexas as instituições específicas promovem códigos éticos, que não são apenas 

distintos, mas podem até ser opostos: por exemplo, a vocação do médico está definida por sua 

capacidade de salvar vidas, já a do soldado está em sua capacidade de matar inimigos. Somado 

a isso, as instituições ainda estabelecem hierarquias sociais e distribuem poder, autoridade e 

prestígio. Dessa forma, elas definem os mais variados ritmos sociais e estabelecem as práticas 

apropriadas para aqueles que participam delas. 

Embora reconhecemos a extensa discussão sobre instituições sociais no campo das 

ciências sociais, aqui, por motivos de recorte e ambicionando proporcionar coesão ao nosso 

argumento, optamos por focar na visão de instituição social apresentada por Berger e 

Luckmann (1991). Ao tentarem entender o processo de institucionalização, os autores propõem 

que esse processo só ocorre quando há a repetição de uma mesma atividade até que essa se 

torne um padrão de ação que é capaz de ser aprendido e reproduzido por outros indivíduos. Por 

meio da habitualização, não é mais necessária a definição das ações envolvidas nestes eventos 

já padronizados. Ao se tornar hábito, esta repetição de ação, desenvolvida por um sujeito e 

observada por outro, se torna um protocolo de tipificação. Caso essa ação seja considerada 

importante para ambas as partes e, mais que isso, se mostre duradoura na sociedade, será 

estabelecido uma tipificação recíproca. Berger e Luckmann indicam que “a institucionalização 

ocorre sempre que há uma tipificação recíproca de ações habitualizadas por tipos de atores” 

(1991, p. 72, tradução nossa). Nessa visão, a institucionalização não envolve apenas os hábitos 

individuais dos atores, mas, sim, como esses “atores ajustam mutualmente suas expectativas 

um do outro” (COULDRY; HEPP, 2017, p. 22, tradução nossa).   

Ao longo desse processo, os hábitos que até então eram circunscritos à esfera do 

indivíduo e sua atividade específica, se tornam instituições históricas. Ao desempenharem 

papéis no cotidiano, as instituições são incorporadas à experiência dos sujeitos. Os indivíduos, 

por sua vez, ao executarem seus papéis participam de uma realidade. Esta deve ser significativa 

e subjetivamente plausível para todos os membros que dela fazem parte. Quando este processo 
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é atingido, pode-se dizer que foi legitimado. A legitimação contribui e integra os significados 

que já estão associados às instituições. Berger e Luckmann (1991) ressaltam que a legitimação 

possui um elemento cognitivo e, também, qualidade normativa. Ou seja, a legitimação não se 

trata apenas de “valores” socialmente aceitos, mas, sim, também implica em “conhecimento” 

(ibid).  

A legitimação se torna uma necessidade fundamental cada vez que os significados já 

objetivados de uma determinada ordem institucional precisam ser transmitidos para uma nova 

geração. Nota-se que ocorre uma quebra da unidade histórica vinculada a estas instituições e, 

desse modo, os indivíduos não conseguem se lembrar por meio da memória nem pela biografia 

a origem dessas instituições e de suas próprias habitualizações. Por meio da legitimação o elo 

quebrado é restaurado, pois ela serve tanto para explicar, atribuindo a validade cognitiva à 

ordem institucional, e justificar, ao fornecer as normas dos seus imperativos práticos. Assim, a 

“legitimação não só diz ao indivíduo porque ele deve realizar uma ação e não outra; também 

diz a ele porque as coisas são como são” (ibid, p. 111, tradução nossa). 

Destacamos, assim, um dos papéis desempenhados pelas instituições sociais ficcionais: 

a capacidade dessas organizações de atuarem como mecanismos de reforço da legitimação e 

autoridade das instituições sociais do mundo real. Esta capacidade se deve ao fato de que as 

instituições ficcionais apresentam ao espectador as instituições, suas rotinas, seus processos e 

códigos de conduta e, principalmente, lembram-nos do papel desempenhado por essas 

organizações no cotidiano. Podem ser instituições de fácil identificação dos sujeitos, como a 

família, o casamento e a escola, ou instituições que se encontram mais distantes da experiência 

comum dos indivíduos, por exemplo, as agências de inteligência, como a Central Intelligence 

Agency (CIA). Em séries como Alias e The Agency, a organização interna da CIA é exposta, 

apresenta-se a atuação dos seus profissionais em diversas funções, desde analistas de 

informação e estrategistas até agentes de campo. Em todos os casos, reforça-se a missão central 

da agência de “salvaguardar a América e seu povo” (JENKINS, 2012, p. 74, tradução nossa). 

Ao serem ficcionalizadas, as instituições sociais têm sua atuação na sociedade padronizadas.  

Alternativamente, a discussão proposta por Elias em sua obra “What is Sociology” 

(1978) enfocou outra dimensão do problema das instituições sociais: o fato de que são formadas 

a partir de relações de interdependência entre indivíduos. Em sua discussão, Elias considera 

que grande parte dos trabalhos de campo da sociologia tenta considerar determinados fatores 

sociais, tal qual a família, a escola e a sociedade, como objetos estacionados e não como grupos 

de seres humanos interdependentes. Esses fenômenos, portanto, não são estáticos, mas sim, 

estão em processo de construção e reconstrução.  
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A teoria social de Elias aborda esses fenômenos pela figuração, que descreve grupos e 

organizações sociais como estruturados em torno de relações de interdependência entre 

indivíduos. Nesse sentido, o autor defende que “o tipo especial de pedido associado aos 

processos de entrelaçamento social é mais tratado, se alguém começa a partir das conexões, 

dos estudos e trabalha depois para os elementos envolvidos” (ibid, p. 116, tradução nossa). O 

conceito de figuração é extremamente maleável, podendo se referir a um grupo pequeno de 

pessoas que se sentam para jogar cartas, relações entre médicos e pacientes, ou entre clientes 

frequentes de um bar, até figurações mais complexas e longas, como, grandes cidades, o 

mercado financeiro e governos. Uma das características mais marcantes das figurações se 

referem a um certo equilíbrio de poder que elas forjam através do relacionamento entre os 

indivíduos. 

Em sua análise do que denominam midiatização profunda, Couldry e Hepp (2017) 

destacam o papel do entrelaçamento das mídias nas relações de interdependência que os 

sujeitos estabelecem uns com os outros e salientam a importância que “arranjos significativos” 

de figurações desempenham nesse sentido. Para os autores, qualquer tentativa de se abordar a 

discussão da construção social da realidade e de sua aplicação ao campo da comunicação é 

“necessariamente uma teoria sobre a produção compartilhada de significado” (ibid, p. 74, 

tradução nossa). Será, no entanto, por meio das figurações que “os atores individuais aprendem 

a agir em um mundo social caracterizado por discursos sobre o que é a ‘sociedade’ e como a 

‘sociedade funciona’” (ibid, p. 75-76, tradução nossa). 

Com base nisso, entendemos que a categoria de figuração abre caminhos para 

teorizarmos sobre as instituições ficcionais. Diferentemente da perspectiva da representação, 

que enxerga as instituições ficcionais como organizações “abstratas” e foca na atuação 

individual dos atores sociais, se centrando na proximidade ou distanciamento da narrativa à 

realidade, essa abordagem nos permite examinar as relações de interdependência entre os atores 

sociais que compõem uma instituição e, mais que isso, toda a rede de figurações apresentadas 

em uma única narrativa.  

Tomemos Grey’s Anatomy como exemplo. A série não apenas apresenta representações 

dos profissionais de saúde, mas descreve suas obrigações, relações de interdependência e de 

poder no ambiente de trabalho. Além disso, demonstra como esta figuração está intimamente 

relacionada à outras, como à família (“Staring at the Sun”, 3x08; “Papa Don't Preach”, 16x07), 

aos policiais (“When I Grow Up”, 11x18; “Personal Jesus”, 14x10) e aos first responders 

(“Ring of Fire”, 13x24; “You Really Got a Hold on Me”, 14x13). Assim, a perspectiva da 

figuração também nos permite entender como as instituições sociais ficcionais constroem 
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significado uma em relação às outras. Analisar essas construções e o que elas significam para 

entendermos o lugar das Comfort Series na construção social da realidade será nosso objetivo 

no restante dessa tese. 

 

3.1.3 A sociologia das instituições sociais ficcionais 

 

Tendo em vista este panorama teórico, nosso próximo passo é descrever como as séries 

institucionais e as instituições sociais ficcionais podem ser abordadas pelo viés sociológico. 

Partimos da hipótese de que as séries televisivas em geral e as séries institucionais em 

particular, centradas nas ações/procedimentos executados por profissionais atrelados às 

instituições, contribuem nos processos de criação de significado acerca das instituições sociais 

do mundo real. Para detalhar como as séries institucionais podem ser abordadas no panorama 

da “sociologia das instituições ficcionais” iremos nos utilizar de alguns exemplos pontuais.  

Começaremos tomando a ficcionalização do judiciário como exemplo. A despeito das 

particularidades do sistema judiciário nos Estados Unidos, devido a sua grande representação 

em séries como The Defenders, Chicago Justice e Law & Order SVU, os telespectadores 

estadunidenses e outros ao redor do mundo são familiarizados com este sistema, seus códigos 

de conduta, rituais, jargões e até mesmo as relações de poder estabelecidas entre os advogados, 

defendentes, promotores e juízes. O drama The Good Wife oferece um bom exemplo a este 

respeito. A produção da emissora aberta CBS foi exibida entre os anos de 2009 e 2016 e conta 

com 156 episódios em sete temporadas, onde cada um se dedica a um caso jurídico específico 

que os advogados da empresa Lockhart & Gardner precisam defender. A série se inicia quando 

a protagonista Alicia Florrick (Julianna Margulies), uma dona de casa, retorna ao mercado de 

trabalho após um escândalo político/sexual que leva seu marido, o procurador de Cook County, 

à prisão.  

No decorrer da série, Alicia e os outros advogados apresentam diversas rotinas de suas 

profissões e acabam adentrando tribunais pertencentes à esferas diferentes de poder, cada uma 

introduzindo aos espectadores os códigos de ética/conduta específicos pertencentes à ela, como 

o tribunal criminal (criminal court) (“Pilot”, 1x01; “Unprepared”, 1x08), o tribunal civil (civil 

court) (“Stripped”1x02; “What's in the Box?”, 4x22), o tribunal militar (military court) 

(“Double Jeopardy”, 2x02; “Whiskey Tango Foxtrot”, 3x09), o tribunal federal (federal court) 

(“Fleas”, 1x16; “Foreign Affairs”, 2x20), o tribunal de fianças (bond court) (“The Line”, 6x01; 

“Bond”,7x01), o tribunal emergencial de inquérito (special court of inquiry) (“The Penalty 

Box”, 3x21), dentre tantos outros. Cada uma dessas esferas, ao ser entendida como uma 
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Imagem 8: A promotora Wendy explica o 

funcionamento de um grande júri. 
Imagem 7: Uma jurada tirando dúvidas sobre o 

processo com os promotores. 

figuração, possui um conjunto específico de regras e relações de interdependência que os 

advogados da firma têm que se adaptar.  

Consideremos como exemplo o caso do grande júri (Grand Jury). A série aborda este 

tipo de procedimento nos episódios “On Tap” (2x08), “Ham Sandwich” (2x17), “Another Ham 

Sandwich” (3x14) e “Hearing” (7x16). A série apresenta claramente as regras estabelecidas no 

funcionamento de um grand jury na fala inicial da promotora Wendy Scott-Carr (Anika Noni 

Rose) no episódio “Another Ham Sandwich”, quando esta abre a sessão dizendo aos membros 

do júri:  

 

...  julgar um crime como punível com prisão, a menos que a acusação inicial tenha 

sido apresentada mediante acusação de um grande júri. E é aí que você entra. Vocês 

são 16 cidadãos que receberam uma imensa responsabilidade. Vocês devem decidir 

o destino de um homem. Meu nome é Wendy Scott-Carr, e este é o delegado da 

promotoria do estado Cary Agos e a promotora Dana Lodge. Nós somos a acusação. 

Ao contrário de um julgamento, não há defesa. Vocês ouvirão apenas o nosso caso. 

Cabe a nós convencê-los de que há uma causa provável para levar William Paul 

Gardner a julgamento” (Wendy, Another Ham Sandwich, 3x14, tradução nossa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshot do episódio “Another Ham Sandwich” (3x14) 

 

Pode-se fazer um argumento instrumental sobre esta cena, indicando que a produção “ensina” 

o funcionamento dos grandes júris como entidades sociais que não são responsáveis por 

determinar um veredito de culpado ou inocente, mas apenas avaliar se a promotoria tem provas 

suficientes para levar um réu a julgamento. Este não é um momento único na série, de maneira 

geral The Good Wife apresenta, de modo quase que didático, diversos conceitos e jargões 

jurídicos, como a necessidade de um “affidavit”139 de uma testemunha, o que é um “bench 

trial”140 e até mesmo a diferença entre os procedimentos jurídicos. Como no episódio 

 
139 Affidavit é um documento por escrito em que uma pessoa realiza uma declaração voluntária feita sob juramento 

e na presença de uma pessoa legalmente autorizada, como um notário. 
140 Um “Bench Trial” é um julgamento sem júri em que o Juiz executa o papel de júri. Esse procedimento pode 

ser observado no episódio “The Penalty Box” (3x21) de The Good Wife.  
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“Invitation to an Inquest” (4x17), em que os personagens participam de um inquérito no 

“escritório do legista”, procedimento que é apresentado não como um julgamento normal, mas 

“apenas um procedimento de busca de fatos para responder à pergunta ‘qual é a causa e a forma 

da morte?’” (tradução nossa). 

Aqui não nos interessam tanto as funções didáticas da série quanto as suas qualidades 

sociológicas. Ela apresenta rotineiramente a organização das instituições relacionadas ao 

judiciário e neste processo cumpre um papel triplo de: 1) lembrar os indivíduos dos papéis 

desempenhados por estas instituições, seus códigos éticos e de conduta; 2) historicizar essas 

instituições, pois apresenta de forma padronizada as ações que as compõem; 3) construir 

arranjos significativos em torno das figurações do judiciário. No primeiro caso, The Good Wife 

introduz o espectador ao universo político-jurídico do condado Cook de Chicago. A série não 

só apresenta a atuação dos advogados da firma Lockhart-Garder, como também o trabalho da 

promotoria do estado, colocando muitas vezes os advogados e promotores em posições opostas 

no tribunal (“Breaking Fast “, 2x03; “A New Day”, 3x01; “Battle of the Proxies”, 4x10).  

Ao mesmo tempo, a série serve para historicizar a instituição jurídica estadunidense, 

pois cada episódio apresenta Alicia se envolvendo em um caso diferente que demanda que ela 

execute determinadas rotinas de trabalho, como preparar uma testemunha, arquitetar sua 

arguição para o julgamento, atuar no tribunal como advogada de defesa, negociar uma redução 

de pena com o promotor, treinar um advogado menos experiente, dentre tantas outras tarefas 

específicas ao trabalho de um advogado. Desse modo, por meio de sua ficcionalização das 

instituições jurídicas, a série levanta a cortina que encobre esta instituição histórica, 

estabelecida em 1789141 nos Estados Unidos, e ilustra o cotidiano diário da instituição por meio 

da padronização das ações que compõem o trabalho de advogados, promotores, assistentes 

jurídicos, juízes e júris. 

 Por outro lado, identificamos que a série, na maioria dos episódios142, constrói uma 

visão funcional e ordenada das instituições do judiciário. Nesse processo, The Good Wife 

produz discursos sobre o papel da instituição na sociedade, dos advogados e promotores e, 

principalmente, sobre questões relacionadas à atuação dos juízes e suas subjetividades, como 

afiliações políticas. Ao longo das sete temporadas, a série apresenta um conjunto de juízes com 

poucas variações. Dentre eles, chamamos atenção para o simpático juiz Abernathy (Denis 

 
141 Para mais informações, ver: https://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/judiciary.html Acessado em 25 de 

junho de 2019 
142 Ao final do capítulo abordaremos as ambiguidades presentes nas séries institucionais pertencentes à categoria 

das Comfort Series. No entanto, ressaltamos que essas produções tem uma tendência a apresentar as instituições 

sociais de modo funcional. 

https://www.loc.gov/rr/program/bib/ourdocs/judiciary.html
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O'Hare) da civil court que possui inclinações políticas liberais, ou, como Will Gardner (Josh 

Charles) coloca, “Abernathy é nosso novo juiz, ele é tão liberal que faz Michael Moore parecer 

o Rush Limbaugh143. A justiça pode ser cega, mas os juízes com certeza não são” (“Stripped”, 

1x02). Os advogados que se apresentam no tribunal do juiz, ora tentam tirar proveito dessas 

inclinações (“Real Deal”, 2x13), ora tentam expô-las, objetivando criticar a imparcialidade do 

juiz para com grandes empresas (“Open Source”, 6x15). No entanto, Abernathy se esforça em 

defender a lei e preza por ser considerado um “árbitro imparcial”, o que faz com que ele, muitas 

vezes, decida contra suas próprias opiniões políticas (“The Art of war”, 4x06), ação que é 

frequentemente ressaltada pela narrativa (“Stripped”, 1x02). A imparcialidade do juiz é, 

portanto, um ponto chave da construção do personagem e, de modo menos específico, do 

próprio papel do juiz como membro das cortes estadunidenses. A série, dessa maneira, é capaz 

de amarrar determinados significados às figurações do judiciário. Isso se refere às inúmeras 

relações de interdependência que são estabelecidas entre os juízes, advogados, promotores, 

júris, vítimas, testemunhas, dentre outros atores sociais que compõem essas figurações. 

Embora reconheçamos que existem distorções, principalmente no que se refere à 

duração dos processos144, The Good Wife e outras séries institucionais jurídicas, juntamente a 

filmes e outras narrativas ficcionais centradas no judiciário, atuam no processo de construção 

social dessa instituição, por meio da padronização da experiência dos seus profissionais, rituais 

e procedimentos que a compõem. Contribuem também para uma maior compreensão da 

instituição, familiarizando os espectadores com a mesma e legitimando sua atuação na 

sociedade estadunidense. Todas essas funções se tornam extremamente atraentes para a 

manutenção e legitimação de determinadas instituições sociais, e para a construção imaginária 

delas como sendo “fortes”, “ordenadas” e “justas”.  

A capacidade dessas produções de atuarem nos processos de construção social da 

realidade, contudo não se restringe ao mundo social dos espectadores estadunidenses, mas, sim 

também implica em construções ao redor do mundo onde essas séries institucionais são 

consumidas. Como forma de exemplificar isso gostaríamos de chamar atenção para um caso 

que ocorreu no Brasil no fim da década de 1990. Existem diversas diferenças entre o modelo 

judiciário estadunidense e o brasileiro. Dentre essas diferenças, o procedimento do juramento 

com a mão direita sobre a bíblia, obrigatório no modelo estadunidense, não é executado no 

 
143 Rush Hudson Limbaugh III é um radialista e comentarista conservador que ataca o (suposto) bias liberal da 

mídia mainstream. 
144 Em linhas gerais, os episódios de The Good Wife passam 42 minutos dedicados a um único caso que, às vezes, 

dura alguns dias ou até semanas na narrativa, o que na realidade levariam meses ou anos para percorrer as diversas 

esferas da justiça. 
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Brasil, pois, aqui, as testemunhas assumem um compromisso oral de dizer a verdade. Essa 

diferença gerou certo estranhamento durante o julgamento amplamente midiatizado de 

Guilherme de Pádua em 1997, onde muitos brasileiros, embasados pelos filmes e séries 

jurídicas estadunidenses, se questionaram sobre a falta do procedimento, conforme foi relatado 

pela Folha de São Paulo145.  

A despeito da falta de atenção que o processo de ficcionalização de instituições sociais 

tenha recebido pela literatura acadêmica, identificamos dois trabalhos que examinaram o 

consumo dessas produções fora dos Estados Unidos. Anikó Imre (2009), ao examinar o apelo 

de determinadas produções médicas em países pós-socialistas no leste europeu, propôs que o 

consumo do drama médico House M.D. atendia e satisfazia as expectativas dos espectadores 

destes países por “experiências hospitalares da vida real” (p.10, tradução nossa). 

Alternativamente, Yaeri Kim (2019), ao tentar compreender o fenômeno do “mideu146 boom” 

(o aumento no consumo e na popularidade de determinadas produções estadunidenses na 

Coreia do Sul entre 2006 e 2008), propôs que as séries institucionais estadunidenses se 

diferenciavam dos K-dramas presentes na televisão sul-coreana, pois elas focavam na 

dimensão profissional dos personagens. Em ambos os trabalhos, se evidenciam que a dimensão 

institucional dessas séries se configura como a base da credibilidade narrativa. Isso ocorre 

porque as instituições ficcionais permitem que a lógica melodramática seja subjugada à lógica 

profissional nessas produções.  

No decorrer da nossa análise, identificamos a coexistência de dois modelos antagônicos 

de representação das instituições pelas séries: a funcional e a disfuncional. Entendemos que no 

modelo funcional as instituições ficcionais são apresentadas como essencialmente cumpridoras 

das expectativas do ordenamento do mundo social atribuídas a elas, ou seja, médicos salvam 

vidas, políticos atuam tendo em vista o interesse público e da nação, juízes aplicam a lei, etc. 

Já no caso do modelo disfuncional, o foco da narrativa recai sobre as fragilidades, falhas e 

limitações dos personagens que representam as instituições sociais e, mais do que isso, 

evidenciam a ambiguidade moral desses personagens ao lidarem com os entraves burocráticos 

que restringem a eficiência da atuação dessas organizações no cotidiano.  

Aqui, identificamos que grande parte das séries institucionais pertencem ao modelo 

funcional, ou seja, atuam no reforço da confiança. No entanto, desde a década de 1980, um 

número crescente de produções começou a explorar as instituições sociais ficcionais não mais 

 
 145 https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/1/26/cotidiano/18.html Acessado em 23 de junho de 2019. 
146 Mideu é a combinação de duas palavras sul coreanas, miguk, que significa Estados Unidos, e deurama, que 

significa “drama”, ficção seriada televisiva característica especialmente do leste e sudeste asiático. 

https://www1.folha.uol.com.br/fsp/1997/1/26/cotidiano/18.html
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pela perspectiva da ordem e da funcionalidade, mas sim a do caos e da disfuncionalidade. Duas 

séries pioneiras neste aspecto foram o drama policial Hill Street Blues e o drama médico St. 

Elsewhere. Essas produções apresentavam as dificuldades enfrentadas pelos seus profissionais, 

policiais e médicos, respectivamente, que agora se deparavam com um sistema corrupto 

(HOLOWEIKO, 1998), caótico e injusto (STRAUMAN; GOODIER, 2008; TAPPER, 2010). 

Alguns autores já indicaram que a popularização dessas produções na década de 1980 se deve 

a um processo histórico de desconfiança generalizada vis-a-vis o governo e as instituições, 

ocorrida no pós-Guerra do Vietnã (1955-1975) e o escândalo do Watergate147 (ALEXANDER, 

1988; AUPRES, 2012; SCHUDSON, 1992).  

O drama St. Elsewhere é particularmente marcado pelo embate entre os médicos e a 

administração hospitalar, ou entre estes profissionais de saúde e os representantes da Health 

Maintenance Organization (HMO) (Assistência Médica Administrada). Essas disputas no 

âmbito administrativo servem para dramatizar o embate entre a ética médica e os interesses 

mundanos, geralmente burocráticos e comerciais, da administração hospitalar. 

Consequentemente, reconhecemos que existem séries e instituições ficcionais que não 

apresentam a instituição de modo favorável, mas enfocam nos problemas e fragilidades 

associados às instituições sociais do mundo real. São produções centradas no questionamento 

da medicina como ciência, como em The Knick, que apresentam policiais corruptos, como em 

The Shield, ou, ainda, que revelam as injustiças do sistema jurídico, como em Justice.  

Para facilitar a distinção entre os modelos, tomemos como exemplo duas séries 

pertencentes ao mesmo gênero, mas que constroem visões distintas de uma mesma instituição 

social na sociedade estadunidense.  O drama político The West Wing acompanhava o dia a dia 

da administração Bartlet, seus idealistas liberais e as ações do presidente democrata Josiah 

(Martin Sheen) enquanto enfrentavam dilemas semanalmente. O drama constrói uma visão 

romantizada do sistema republicano e da organização das instituições no país. Mais do que a 

representação política favorável, a série apresentava um ambiente de trabalho funcional em que 

os funcionários públicos eram bem-intencionados e, mesmo quando cometiam excessos, era 

em prol de um (suposto) “bem maior”. Assim, a série apresentava a instituição política 

republicana estadunidense como funcional, apesar de existirem alguns políticos “não 

merecedores” do cargo público. Para Van Zoonen e Wring (2012), o drama reiterava inúmeras 

políticas progressistas como forma de criticar o governo conservador do ex-presidente 

 
147 Escândalo político do início da década de 1970 que revelou o envolvimento do presidente Richard Nixon no 

assalto ao Comitê Nacional Democrata. Um pedido de impeachment foi iniciado no congresso, porém Nixon 

optou por renunciar.   
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republicano George W. Bush, que presidia o país durante a exibição da série. De fato, a série 

chegou a ser categorizada como uma fantasia onde os republicanos não ganharam as eleições 

de 2000 (GANS-BORISKIN; TISINGER, 2005).  

Já House of Cards apresenta uma visão desmoralizada do sistema político em que os 

personagens são moralmente ambíguos e tiram proveito das fragilidades desse sistema para 

avançar suas próprias agendas de interesse. A versão148 estadunidense se inicia acompanhando 

o congressista Francis Underwood (Kevin Spacy) e sua esposa Claire (Robin Wright) na 

ambiciosa jornada de poder do casal e explora inúmeras faces da corrupção na arena política 

estadunidense, problematizando e enfatizando as diversas fragilidades desse sistema político 

(KLARER, 2014). Nenhuma ação é imoral demais para os Underwood, que chantageiam, 

manipulam, ameaçam e chegam a assassinar qualquer pessoa que se atreva a entrar no caminho 

deles. A desmoralização das instituições políticas estadunidenses chega ao ápice na série 

quando Francis e Claire chegam ao poder se utilizando de brechas na lei e sem terem sido 

eleitos diretamente para o cargo de presidente dos Estados Unidos (“Chapter 26”, 2x13 e 

“Chapter 58”, 5x13, respectivamente).  

As séries apresentam visões distintas da arena política de Washington149. Essas 

diferenças sublinham para nós a capacidade das instituições ficcionais de construírem 

significado acerca do mundo social e das instituições do mundo real. Aqui, enxergamos The 

West Wing como uma Comfort Serie, ou seja, uma produção centrada em uma instituição 

funcional que enfoca as ações e os procedimentos dos atores que a compõem. Além disso, 

também apresenta os mecanismos de regulação da instituição para combater os excessos de 

seus membros. Em contrapartida, House of Cards apresenta as instituições políticas, não só 

como disfuncionais, mas também em estado de colapso moral, em um cenário no qual os 

políticos abusam do poder sem grandes consequências.  

As duas séries contribuem para construir significados acerca das instituições sociais ao 

delimitarem o que as instituições são e o que não são. Revelam, também, o que é importante e 

 
148 A série da Netflix é uma adaptação do drama político homônimo da BCC One exibido na década de 1990. A 

série britânica, por sua vez, foi baseada na trilogia de romances políticos de Michael Dobbs, publicados entre o 

fim da década de 1980 e o início dos anos 1990. Os romances de Dobbs narram a ascensão e a queda de um 

político do partido conservador que ambiciona chegar ao cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. Dobbs se 

utilizou de sua própria experiência para escrever sobre a vida política no Reino Unido, visto que era um influente 

político do partido conservador e foi, até mesmo, conselheiro de Margaret Thatcher entre 1979 e 1981.  A 

adaptação televisiva foi feita em três partes (“House of Cards”, “To Play the King”, “The Final Cut”), cada uma 

com quatro episódios de 50 min que totalizaram, aproximadamente, 10 horas de conteúdo. A série britânica 

apresentava um retrato sombrio da política parlamentar do Reino Unido. Protagonizada por Francis Urquhart's 

(Ian Richardson), a produção explorava os planos maquiavélicos do personagem e suas incontáveis ações imorais.  
149 Para uma análise mais aprofundada de The West Wing e House of Cards, ver Meimaridis e Quinan (2021). 
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o que não é, no que se refere à arena política estadunidense. Nesse processo, ambas as séries 

se tornam espaços significativos de construção de sentido sobre a realidade. Defendemos que 

os dois modelos, funcional e disfuncional, merecem ser examinados pela literatura acadêmica 

dentro da perspectiva da sociologia das instituições ficcionais, entretanto nesta tese optamos 

por nos centrar apenas no modelo funcional, pois está interrelacionado às Comfort Series.  

Devido à natureza da ficção seriada, que apresenta histórias fragmentadas (episódios) 

ao longo de anos, é possível que a representação da instituição possa transitar entre os modelos 

funcional e disfuncional dependendo do episódio ou da temporada. Tomemos The Good Wife 

novamente como exemplo. A produção passa a maior parte de seus episódios apresentando um 

sistema de justiça forte que não sucumbe às manipulações dos advogados adversários aos 

profissionais da firma Lockhart-Gardner. No entanto, observa-se que no decorrer das 

temporadas a produção começou a inserir mais ambiguidades150 em sua representação tanto da 

instituição quanto das tarefas cumpridas pelos advogados, promotores e juízes. A sexta 

temporada, em particular, destoa do restante da produção quando a promotoria se utiliza de 

evidências falsas para prender o advogado Cary Agos (Matt Czuchry) em uma tentativa de 

pressionar o profissional a entregar seu cliente Lemond Bishop (Mike Colter), um influente 

traficante de Chicago. Acreditamos que esse movimento narrativo em direção de uma visão 

mais ambígua e disfuncional da instituição jurídica só foi possível devido ao sucesso da série 

e a maior liberdade fornecida aos roteiristas após anos no ar. No entanto, ressaltamos que a 

maioria dos episódios de The Good Wife continuam a reproduzir o modelo funcional da 

instituição. 

Em contrapartida, o drama The Good Fight, spin-off de The Good Wife que acompanha 

a vida de Diane Lockhart (Christine Baranski) em uma nova firma, apresenta desde sua 

primeira temporada uma visão disfuncional não só da instituição jurídica, mas um cenário de 

colapso de diversas instituições estadunidenses, principalmente as políticas (“Day 450”, 2x07; 

“The One Where Diane and Liz Topple Democracy”, 3x07; “The Gang Tries to Serve a 

Subpoena”, 4x02). Considerando que ambas as produções são dos mesmos criadores, o que 

explicaria a visão funcional de uma e a disfuncional de outra, se as duas séries apresentam o 

mesmo sistema de justiça da cidade televisual de Chicago? Aqui, acreditamos que um dos 

fatores que possibilitaram a construção disfuncional de The Good Fight é o fato do drama ser 

do serviço de streaming CBS Access e não da rede aberta CBS, como a série original.  

 
150 Para uma descrição maior das ambiguidades presentes nas Comfort Series ver o subtópico 3.3.3. 



148 

 

Com isso em mente, questionamos certa relação entre a economia política de uma 

produção e a forma como essa constrói sua representação da instituição. Para isso precisamos 

recuperar a discussão proposta por Stark (1987) sobre a popularidade de dramas policiais na 

década de 1980. Para o autor, os dramas policiais ao oferecerem certo sentido de segurança 

para os telespectadores: 

 

Em teoria, isso os tornava melhores consumidores, o que, do ponto de vista do 

patrocinador, é o verdadeiro objetivo de toda programação. Pense nisso: um programa 

de detetives particulares, por mais admirável que seja seu herói, deixa ao público a 

impressão de que o sistema, inclusive a polícia, é corrupto e incompetente. Um 

público que acredita nessa mensagem geralmente não está disposto a comprar. Os 

programas policiais televisivos, entretanto, não deixam essas pontas soltas. Em 

termos simples, um público seguro compra mais Drano, Crest e Miller Beer do que 

um inseguro. Consequentemente, os novos programas policiais e a televisão 

comercial eram uma combinação perfeita (STARK, 1987, p. 246, tradução e grifo 

nossos). 

 

Isso posto, entendemos que existe certa instrumentalização mercadológica por trás do 

conforto fornecido pelas Comfort Series. Evidenciamos que grande parte das séries 

pertencentes a essa categoria, e que foram mencionadas ao longo desta tese, são oriundas de 

canais de TV aberta. Isso não significa que a TV fechada ou os serviços de streaming não 

possam produzir Comfort Series ou que canais de TV aberta não possam apresentar visões 

disfuncionais das instituições. O que objetivamos salientar aqui é uma tendência dos canais 

abertos de ficcionalizarem as instituições sociais de modo funcional. Aqui, entendemos que a 

representação funcional das instituições ficcionais está relacionada tanto com demandas das 

instituições reais sobre sua representação na ficção (como veremos no próximo subtópico) 

quanto com demandas da ordem da economia política dos produtores da série, além das 

demandas financeiras dos canais, que são dependentes do influxo de capital dos patrocinadores. 

Naturalmente, a ficcionalização funcional de instituições sociais é objeto de 

controvérsias. Um dos poucos casos que já recebeu extensa atenção e que tem sido debatido 

tanto na mídia quanto pela literatura especializada é o chamado “CSI Effect”151 (BYERS; 

JOHNSON, 2009; COLE; DIOSO-VILLA, 2007, 2009; PODLAS, 2006; SCHANZ; 

SALFATI, 2016). O fenômeno pode ser definido como “a crença de que assistir a programas 

de televisão como o CSI pode, na verdade, fazer com que o espectador eleve as expectativas 

do que a ciência pode fazer” (HARVEY; DERKSEN, 2009, p. 5, tradução nossa). Tendo em 

 
151 O termo “CSI Effect” foi cunhado no fim de 2002 por Jeffrey Kluger em uma matéria na revista Times e ganhou 

certa tração nos anos seguintes. Ver:  http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1003480,00.html 

Acessado em 13 de julho de 2019. 

http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1003480,00.html
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vista a popularidade de CSI e de dramas centrados na ciência forense no início dos anos 2000152, 

matérias jornalísticas começaram a debater os efeitos do consumo dessas séries153. Em 

alternativa, pesquisadores começaram a buscar dados empíricos que comprovassem que a 

exposição a episódios de CSI e séries afins realmente resultariam em: a) mudanças nas 

expectativas dos júris; b) uma maior exigência por provas físicas; c) um aumento em 

absolvições em casos pobres em evidências físicas.  

Até o presente momento, grande parte dos trabalhos indicam a falta de uma relação 

direta entre o consumo de CSI e outras séries policiais e as mudanças nas expectativas dos júris 

(MAEDER; CORBETT, 2015; PODLAS, 2006; SCHWEITZER; SAKS, 2007), embora 

alguns indiquem um “pequeno impacto” (SCHANZA; SALFATI, 2016), o qual não é limitado 

ao sistema judiciário estadunidense, podendo, dessa forma, impactar júris em outros países 

(HOLMGREN; FORDHAM, 2011). O estudo conduzido por Brewer e Ley (2010) é 

particularmente interessante para nós aqui, pois os resultados da pesquisa sugerem que 

espectadores regulares de CSI tinham uma tendência a acreditar que a ciência forense era mais 

confiável do que os indivíduos que não assistiam à produção. Ou seja, CSI constrói a figuração 

da ciência forense como sendo “confiável” e “significativa” no combate à criminalidade e, 

portanto, a série influenciaria a crença na instituição e nos conhecimentos atrelados a ela.  

Atualmente, ainda não há consenso sobre a existência e o potencial do “CSI Effect”. No 

entanto, acreditamos que o foco nesta discussão tem deslocado a atenção do simples fato de 

que produções como CSI apresentam uma visão da realidade desta instituição e de seus 

profissionais. E, mais que isso, são capazes de atribuir valor de legitimidade, autoridade e 

importância para a instituição social ficcionalizada. A este respeito, Cavender e Deutsch 

reforçam que CSI “oferece garantia e certeza” (2008, p. 68, tradução nossa) em um mundo 

incerto. Para os autores, embora a polícia possa vir a falhar no mundo real, a série 

 
152 No início dos anos 2000, a televisão estadunidense foi marcada pelo surgimento de diversas séries policiais 

que focavam na esfera da ciência forense para desvendar crimes e prender criminosos. Incontáveis produções 

como CSI e suas spin-offs, CSI: Miami e CSI: NY, juntamente de Cold Case, NCIS, Criminal Minds, Bones, 

Crossing Jordan, dentre tantas outras, alcançaram grande popularidade. Na temporada entre 2006-2007, sete 

dramas embasados na ciência forense ficaram na lista dos 20 programas mais assistidos do ano, representando, 

portanto, 35% da lista. Nota-se que esta mesma proporção está presente na temporada de 2017-2018, como pode 

se observar no Apêndice A. 
153 À medida que CSI foi se popularizando, aumentou também o interesse e o debate em torno do seu efeito sobre 

o público. De acordo com Cole e Dioso-Villa (2011), em 2005 já existiam 56 matérias em jornais e revistas que 

abordavam o tema, enquanto que em 2006 este número atingiu 78. A cobertura incluiu matérias em revistas 

científicas importantes como a National Geographic (LOVGREN, 2005) e a Scientific American (HOUCK, 2006). 

Em 2006 também foi publicado o primeiro livro inteiramente dedicado ao fenômeno (RAMSLAND, 2006). 

Algumas matérias podem ser encontradas em: https://www.npr.org/2011/02/06/133497696/is-the-csi-effect-

influencing-courtrooms; https://www.cbsnews.com/news/prosecutors-feel-the-csi-effect/ ; 

http://edition.cnn.com/2011/OPINION/07/06/hoffmeister.anthony.jury/index.html Acessados em 23 de junho de 

2019. 

https://www.npr.org/2011/02/06/133497696/is-the-csi-effect-influencing-courtrooms
https://www.npr.org/2011/02/06/133497696/is-the-csi-effect-influencing-courtrooms
https://www.cbsnews.com/news/prosecutors-feel-the-csi-effect/
http://edition.cnn.com/2011/OPINION/07/06/hoffmeister.anthony.jury/index.html
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continuamente apresenta profissionais sendo bem-sucedidos na captura de criminosos. Em 

outras palavras, “em um momento em que tantos problemas são intratáveis, a qualidade de CSI 

é ser confiável e imaculada: a ciência unida à polícia” (ibid, p. 79, tradução nossa). No entanto, 

os autores nos alertam a não nos esquecermos de que “por mais reconfortante que seja, é uma 

construção da ciência pela mídia” (ibid, p. 79, tradução e grifo nossos). 

Gostaríamos, portanto, de ressaltar que as séries institucionais, por meio da 

ficcionalização das instituições sociais, desempenham um papel maior na formação do mundo 

a nossa volta do que os campos da comunicação e da sociologia têm reconhecido. 

Argumentamos que as narrativas ficcionais em geral, e as séries televisivas em particular, 

merecem se tornar objetos de estudo respeitáveis junto àqueles mais tradicionais e formais já 

estabelecidos na teorização sobre a construção social da realidade. Isto posto, torna-se 

importante examinarmos o papel desempenhado pelos profissionais nas séries institucionais. 

Para isso, partiremos da teorização sobre sistemas peritos proposta por Anthony Giddens. Em 

favor de avançar nossa discussão acerca do papel sociológico desempenhado pelas séries 

institucionais na construção do nosso mundo social, optamos por examinar como essas 

produções atuam no reforço da autoridade institucional e do conhecimento especializado dos 

profissionais ligados às instituições ficcionais. 

 

3.2. A construção da autoridade nas séries institucionais 

 

A trama fundamental das séries televisivas pode ser descrita com base em 2 elementos 

fundamentais: personagens e eventos (MITTELL, 2009). Em uma série médica acompanha-se 

a intervenção de médicos nas vidas de seus pacientes, como, por exemplo, em ER e Chicago 

Med. Já em uma série policial, pode-se acompanhar detetives do FBI buscando solucionar casos 

criminais, como em Criminal Minds e FBI. As aproximações e os distanciamentos com 

determinadas matrizes de gênero irão ditar o tom mais cômico ou dramático da produção, 

porém defendemos que as instituições sociais ficcionais são responsáveis por estruturar a 

narrativa. É delegada a essas figurações a tarefa de ordenar, proporcionar ritmo e delimitar as 

possibilidades narrativas. Isso ocorre de modo similar a atuação das instituições sociais do 

mundo real na ordenação do cotidiano dos sujeitos. 

Aqui, é conveniente recuperar algumas observações de Anthony Giddens sobre a 

natureza das instituições na modernidade. O autor em sua obra “As Consequências da 

Modernidade” (1991a) observa que o atual contexto da modernidade é marcado por 
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transformações profundas em que o tempo foi desvinculado do espaço. O esvaziamento do 

tempo e do espaço possibilita que as relações sociais ocorram entre “‘ausentes’  

localmente distantes de qualquer situação dada ou interação face a face” (ibid, p. 22). No que 

se refere às instituições sociais, Giddens aponta que essas organizações têm se distanciado da 

tradição, que tinha o papel de reforçar nos sujeitos o sentido e a segurança de que as coisas são 

como são porque sempre foram assim.  

Evidentemente, muitas das instituições presentes atualmente na sociedade não existiam 

séculos atrás. Para Giddens, as instituições sociais modernas sofrem de um “‘deslocamento’ 

das relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões 

indefinidas de tempo-espaço” (ibid, p. 24), o que o autor denomina de “desencaixe”. Mas, o 

que significa desencaixe em termos concretos? Entendemos que o desencaixe se refere ao 

funcionamento das instituições sociais para além do controle/conhecimento dos cidadãos 

comuns. Ou seja, os mecanismos de desencaixe são responsáveis por retirar as “relações sociais 

das imediações do contexto” (ibid, p. 36).  

Um dos mecanismos de desencaixe proposto por Giddens se refere aos sistemas peritos, 

definido como “sistemas de excelência técnica ou competência profissional que organizam 

grandes áreas dos ambientes material e social em que vivemos hoje” (ibid, p. 35). Os sistemas 

peritos fornecem “garantias” de expectativas para os sujeitos. Para Giddens (1991a), a 

confiança nos peritos é o que impede os sujeitos de estarem em um estado constante de 

insegurança. Assim, por exemplo, confiamos na expertise de pilotos e mecânicos para garantir 

a nossa viagem segura, quando voamos como passageiros em um avião.  

Ao confiarem nos sistemas peritos, as pessoas não precisam compreender todos os 

detalhes de sua organização ou, até mesmo, entender o conhecimento técnico associado a este 

sistema. A medicina é um importante sistema perito, visto que as pessoas leigas não possuem 

o saber especializado para questionar os conhecimentos do médico e, desse modo, depositam 

confiança ou fé na competência de que aquele profissional irá curar suas doenças. Dessa forma, 

a confiança é um elemento fundamental na continuidade da vida moderna, principalmente no 

que se refere à confiança entre os sujeitos e os sistemas peritos. Contudo, Giddens defende que 

“há um elemento pragmático na fé, baseado na experiência de que tais sistemas geralmente 

funcionam como se espera que eles o façam” (ibid, p. 36).   

Aqui reconhecemos que as séries institucionais giram em torno de sistemas de 

competência especializada, como, por exemplo, a medicina (hospital, clínica), a ciência forense 

(delegacia, laboratório), o judiciário (escritório de advocacia, ministério público), as agências 

de inteligência (CIA, FBI, NCIS), as instituições políticas (prefeitura, senado, Casa Branca), 



152 

 

dentre tantas outras. Todas essas esferas são dependentes do conhecimento dos peritos 

(médicos, advogados, juízes, policiais, cientistas, políticos...). No caso das Comfort Series, 

produções que se caracterizam por retratar as instituições sociais ficcionais de forma funcional, 

identificamos que essas produções apresentam profissionais capacitados que rotineiramente 

cumprem seus deveres na sociedade com base no conhecimento especializado que possuem. 

Essas produções, assim, são responsáveis por dramatizarem uma capacidade técnica que não é 

disponível a todo mundo.  

Nesse processo, reforça-se a atuação de profissionais como o médico, o policial, o 

bombeiro e o juiz no cotidiano dos sujeitos. Esses profissionais, em sua maioria, são éticos, 

aderem aos códigos de conduta e, mesmo que quebrem as regras ou cometam erros sofrem 

consequências, demonstrando o inexorável poder das instituições por trás deles. Entendemos 

que a base da autoridade desses profissionais será construída em torno do conceito de sistema 

perito. O conceito se comunica bem com a discussão mais geral sobre a construção social da 

realidade, porque dá conta de domínios especializados aos quais as pessoas só têm acesso 

indireto, pela mediação de peritos.  

No entanto, para os sistemas peritos garantirem a “fé” necessária para se manterem, são 

essenciais as “forças reguladoras” que têm como objetivo proteger os usuários desses sistemas. 

Exemplos dessas “forças reguladoras” podem ser a American Medical Association (AMA), que 

impõe aos hospitais e seus profissionais determinadas regras e normas de conduta, ou a 

American Bar Association154, que regulamenta as ações e condutas da esfera jurídica do país, 

dentre outras. Apesar de Giddens reconhecer a importância destas forças reguladoras no que 

diz respeito a proteção dos usuários dos sistemas peritos, nota-se que a participação dessas 

organizações na elaboração das séries institucionais ainda é um tema pouco explorado pela 

literatura, com alguns trabalhos notáveis de Robb (2004), Turow (2010) e Jenkins (2012).  

Frequentemente, instituições do mundo real se utilizam do argumento de que a 

participação e/ou interferência delas nas séries ficcionais se trata de garantir que as 

representações institucionais sejam “precisas” (accuracy) e mais “verossímeis”. Ao mesmo 

tempo, há um esforço em garantir que essas produções se aproximem mais da “realidade” 

enfrentada pelos profissionais no dia a dia de seus trabalhos. No caso específico das séries 

médicas, o incentivo dessa “parceria” entre instituição médica e dramas médicos reside no 

argumento de que as instituições médicas, principalmente a AMA, se preocupavam com o 

 
154 Existe, também, a interferência da State Bar Association, associação de cada estado pertencente à federação, 

visto que nos Estados Unidos cada estado tem certa autonomia legislativa.  
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possível “pânico generalizado” caso uma doença fosse apresentada de modo impreciso ou, mais 

grave do ponto de vista da instituição, os espectadores vissem pacientes morrendo nas mãos de 

médicos inaptos (TUROW, 2010). Até hoje as instituições médicas ainda valorizam narrativas 

que apresentam um elevado grau de precisão do conteúdo médico/científico (STERN; 

BARNES, 2019). 

Semelhantemente, no que se refere às séries policiais, Jenkins (2009a) aponta certa 

aproximação da CIA com a indústria audiovisual estadunidense no fim do século XX. Em 1995 

a agência criou o setor “Entertainment Industry Liaison”155, responsável pelo diálogo entre a 

agência e os estúdios/produtores hollywoodianos. Paul Barry, um oficial do setor, ao ser 

entrevistado enquadrou o interesse da CIA em sua representação no âmbito da “precisão” da 

imagem da agência e na educação do público sobre o papel e as atividades desempenhadas pela 

agência, como pode ser observado em sua fala: 

 
Estamos sempre dispostos a fornecer conselhos e orientação. [...] Não há diretrizes 

escritas que eu siga, mas meus preceitos incluem nossa missão de ajudar a indústria 

de entretenimento com o desenvolvimento de projetos que representem 

razoavelmente nossa organização e trabalhem com a indústria de entretenimento para 

melhorar a compreensão do público e eliminar as percepções errôneas. Meus 

princípios norteadores para a cooperação geralmente exigem que o projeto represente 

um retrato autêntico da organização, procure fornecer uma impressão favorável da 

organização e sugere que há uma expectativa razoável de que o projeto estimulará o 

interesse positivo na organização. Representações problemáticas incluem agentes da 

CIA retratados como assassinos, ladinos ou usuários de drogas – todos os quais 

depreciam a reputação dos homens e mulheres que fazem enormes sacrifícios ao 

redor do mundo. (BARRY, citado em JENKINS, 2009a, p. 491, tradução nossa) 

 

Mas não é só a CIA que está interessada na forma como a agência é representada e nos 

discursos que são produzidos pela ficção sobre a organização. De acordo com Jenkins (2009b), 

o Exército, a Força Aérea, o Serviço Secreto, o Departamento de Defesa, dentre outras 

instituições militares/de defesa, possuem setores dedicados à mídia. 

Destacamos que esse discurso de “precisão” (accuracy) se refere mais à representação 

favorável da instituição do que necessariamente a uma “realidade” enfrentada pelos seus 

profissionais. Enquanto as séries policiais tendem a apresentar homicídios em maior proporção 

em comparação com a realidade das cidades estadunidenses (BROWN, 2001; DEUTSCH; 

CAVENDER, 2008; DONAVAN; KLAHM IV, 2005), essas produções apresentam 

profissionais extremamente capacitados que recorrentemente prendem o assassino e 

solucionam esses crimes. Em sua análise dos episódios da temporada de 2003-2004 de Law & 

 
155 Para mais informações, ver: https://www.cia.gov/offices-of-cia/public-affairs/entertainment-industry-liaison 

Acessado em 02 de janeiro de 2021. 

https://www.cia.gov/offices-of-cia/public-affairs/entertainment-industry-liaison
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Order: SVU, Britto et al., (2007) apontaram que os detetives e promotores tiveram uma taxa 

de 100% dos casos solucionados e que acabaram com o suspeito sendo preso. Em contrapartida, 

essa taxa na cidade real de Nova Iorque era de 49% na época analisada pelos autores. 

Similarmente, Eschholz, Mallard e Flynn (2004) encontraram que a taxa de sucesso dos 

profissionais em dramas policiais era muito maior do que a realidade. Os autores identificaram 

que durante a temporada de 1999-2000 a taxa de condenações em Law & Order foi de 61% e 

de prisões em NYPD Blue foi de 78%. Em alternativa, a taxa real de sucesso do departamento 

de polícia da cidade de Nova Iorque em 1999 foi de 29% para crimes violentos. 

Naturalmente, a aproximação de instituições concretas com a indústria audiovisual 

estadunidense é objeto de controvérsias. No caso do relacionamento e das “parcerias” entre o 

Pentágono e Hollywood, Robb (2004) indicou que a cooperação entre os estúdios e Phil Strub, 

o Pentagon’s Special Assistant for Entertainment Media, permitiram que Strub censurasse os 

roteiros que apresentassem o exército de forma desfavorável em troca do uso de helicópteros, 

submarinos e tanques militares nas filmagens. Este quid pro quo156 ocorreu de forma mais 

simbólica entre as parcerias da AMA e as produções audiovisuais médicas entre as décadas de 

1950 e 1970, visto que as produções que tranquilizavam seus espectadores sobre o 

profissionalismo dos médicos, apresentavam baixos índices de mortalidade e que permitiam 

que a AMA revisasse os roteiros dos episódios, recebiam da instituição o “selo de qualidade” 

de autoridades médicas (JACOBS, 2002, p. 24) e o “selo permanente de aprovação da AMA” 

(TUROW, 1989/2010, p. 88). Estes selos eram utilizados na divulgação oficial da série como 

um reconhecimento de que a produção apresentava uma versão “autêntica” da experiência 

médico-hospitalar.  

No entanto, a “autenticidade” e a “precisão” das representações da instituição médica 

eram questionadas pelos próprios produtores das séries, que apontavam que, devido às 

interferências da AMA, suas produções não apresentavam a “realidade” da experiência 

médico-hospitalar. Nenhum paciente tinha seu leito hospitalar negado ou tinha que esperar por 

horas em uma sala até ser atendido. Os médicos e o hospital não cobravam por seu atendimento, 

pelo menos, não diretamente na narrativa da série.  Norman Felton, produtor executivo de 

dramas médicos como Dr. Kildare e The Eleventh Hour, ressalta este ponto ao afirmar que: 

 
156 No Brasil, uma parceria semelhante ocorreu entre o Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e a produção Unidade 

Básica que era centrada nos atendimentos do SUS. A produção foi filmada no próprio hospital e teve médicos 

para examinarem e aprovarem os roteiros. De acordo com a crítica, a série se esforça em fornecer ao público 

histórias favoráveis “com um olhar positivo, e, de certa forma, romantizado, das atividades de uma Unidade Básica 

de Saúde. Focando exclusivamente na relação médico e paciente, ela tenta estimular a confiança do público aos 

trabalhos que são realizados por eles” (FURQUIM, 2016). Para mais informações, ver: 

http://www.gullane.com.br/projetos/unidade-basica/ Acessado em 02 de janeiro de 2021. 

http://www.gullane.com.br/projetos/unidade-basica/
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A televisão não reflete a verdade. Na série ‘Dr. Kildare’, a NBC solicitou a aprovação 

e o selo da AMA. Isso significa que enviamos os roteiros para AMA aprovar. Embora 

a organização nos tenha dado ajuda técnica, é evidente que não apresentamos um 

quadro preciso da prática médica ou das dificuldades que muitas pessoas tiveram na 

obtenção de cuidados médicos adequados” (FELTON, citado em GITLIN, 1979, p. 

203, tradução nossa). 

 

Com isso em mente, compreendemos que a aproximação das instituições concretas, 

como a CIA, o New York Police Department (NYPD) e o FBI, dos dramas policiais (JENKINS, 

2009b; 2016; ROBB, 2004) e da American Medical Association e Centers for Disease Control 

das séries médicas (TUROW, 2010), vai além da “precisão de informação” sobre as instituições 

e seus profissionais.  

Considerando a participação das instituições do mundo real na construção narrativa das 

séries institucionais, defendemos que essas organizações reconhecem a ficção como um espaço 

de autoridade e de construção de significado. Dessa maneira, no caso das Comfort Series, 

encontramos certa instrumentalização política do próprio conceito de conforto, em que as 

instituições concretas se utilizam dessas narrativas para regular os discursos produzidos pela 

ficção sobre si mesmas. O elemento central deste processo é a construção de confiança nos 

sistemas peritos. Enquanto as instituições sociais do mundo real revestem com credibilidade e 

legitimam essas narrativas por meio das instituições ficcionais, as séries institucionais ao 

representarem favoravelmente essas instituições em séries como FBI, Grey’s Anatomy e Law 

& Order, contribuem para reforçar certo nível de confiança nos sistemas peritos sendo 

representados (GIDDENS, 1991a). Isso ocorre porque a confiança nos sistemas peritos não é 

gratuita, mas estabelecida através da vivência dos indivíduos em uma sociedade que 

constantemente os lembra de que esses sistemas funcionam através de mecanismos variados 

(ibid). Entendemos que as séries institucionais, pertencentes à categoria das Comfort Series, 

podem se configurar como um destes mecanismos que contribuem na construção social da 

confiança por meio da ficcionalização das instituições sociais. 

Isto posto, ressaltamos que, ao ficcionalizarem as instituições sociais, as Comfort Series 

devem ser vistas como poderosos sistemas de ancoragem de significação que apresentam a 

organização e a importância das instituições na sociedade estadunidense. Nesse processo, essas 

produções são capazes de aproximar os sujeitos das instituições sociais do mundo real. 

Alternativamente, elas também agem como mecanismos que contribuem para tornar as 

instituições algo “natural”, como se “sempre existissem”, capacidade diretamente relacionada 

à natureza do discurso mítico presente nestas produções (BARTHES, 2001). Tendo em vista o 
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distanciamento dos sujeitos das instituições, as quais, de certa forma, começaram a parecer 

mais como forças externas e não tanto como organizações criadas e instituídas pelos homens, 

as instituições ficcionais se tornam extremamente atraentes do ponto de vista sociológico.  

Em virtude disso, é surpreendente a falta de estudos que abordem as instituições sociais 

ficcionais, especificamente no que diz respeito às narrativas seriadas televisivas. Como 

mencionamos na introdução da tese, o texto do Derek Johnson, The Fictional Institutions of 

Lost (2009), é um dos poucos exemplos de trabalhos que aparecem quando se busca pelo termo 

“fictional institution” no Google Scholar. Porém, a despeito do título do artigo, o autor não 

aborda a construção das instituições sociais ficcionais e sim investiga os aspectos 

mercadológicos das instituições fictícias do drama Lost (JOHNSON, 2009). De outra forma, 

aqui, desejamos enfatizar o papel que as instituições ficcionalizadas exercem nas narrativas 

televisivas e como são capazes de influenciar as expectativas dos indivíduos para com as 

instituições reais.  

Para tal, afunilamos nossa discussão para a dimensão micro do problema, focando nas 

próprias instituições ficcionais presentes nas séries institucionais. Partiremos do pressuposto 

de que as instituições sociais ficcionais se utilizam de uma metanarrativa que reforça a ordem 

social e a autoridade das instituições, não só naturalizando a presença delas na sociedade, mas 

também contribuindo no reforço da confiança e autoridade dessas organizações. 

 

3.3. As instituições sociais ficcionais nas Comfort Series 

 

No fim da década de 1970, o pesquisador Todd Gitlin (1979) chamou atenção para as 

representações de profissionais nas séries televisivas estadunidenses. O autor ressalta muitos 

dos temas já explorados até aqui ao afirmar que: “os programas [televisivos] extraem sua 

energia do mundo social, mas transformam a realidade – incluindo seus desejos, anseios e 

medos inconscientes – em ficções vendáveis” (GITLIN, 1979, p. 199, tradução nossa). Para o 

autor, no que se referia às representações de profissionais nas séries, as narrativas se utilizavam 

de mitologias antigas e próprias juntamente de imagens tradicionais e modernas em busca de 

identificações, que poderiam ser conscientes e/ou inconscientes, para alcançar elevadas 

audiências.  

Enquanto Gitlin foca em sua análise na representação de determinados profissionais, 

aqui nós entendemos as instituições sociais ficcionais como figurações e, portanto, queremos 

expandir a discussão considerando esses personagens inseridos em relações de 
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interdependência com outros profissionais e com a própria estrutura institucional em que eles 

trabalham. Temos, portanto, dois objetivos principais: 1) compreender o papel desempenhado 

pela instituição ficcional na narrativa; 2) examinar as construções discursivas presentes na 

metanarrativa das séries institucionais. 

Ao examinarmos as séries mais populares da televisão estadunidense da última década, 

listadas no Apêndice A, observamos certa predominância de séries institucionais, dentre as 

quais, as séries policiais são as mais numerosas. Essa forte presença não é um dado novo ou 

meramente momentâneo na televisão estadunidense. Ao examinar 250 segmentos de trinta 

minutos de produções vindas das maiores redes abertas da televisão na década de 1960, 

DeFleur (1964) identificou que 30% da amostragem representavam personagens vinculados às 

instituições de aplicação da lei, ou seja, policiais, detetives, advogados e juízes. Profissionais 

de saúde representavam 9%, enquanto todas as outras profissões tinha uma representação 

menor, desde o fazendeiro até o professor. Na temporada televisiva de 2017-2018, dentre as 20 

séries mais assistidas, 15 se configuram como séries institucionais e três delas possuem 15 

temporadas ou mais, especificamente, NCIS, Grey’s Anatomy e Criminal Minds. O que está 

por trás do sucesso dessas produções?  

Nosso argumento, aqui, é que as séries institucionais pertencentes à categoria de 

Comfort Series são um formato narrativo versátil, bem como resiliente, porque são capazes de 

contar uma mesma história repetidamente com base em narrativas distintas. Essa capacidade 

pode ser explicada pelo fato de que as instituições ficcionais, como o hospital, a delegacia, o 

corpo de bombeiros e o tribunal, são, por excelência, “liminal hotspots” – ou seja, espaços nos 

quais as pessoas experimentam uma condição de transição de maneira permanente ou 

duradoura.  

Por outro lado, também defendemos que será na dimensão da metanarrativa que o papel 

sociológico das instituições sociais ficcionais se tornará mais evidente. Identificamos por meio 

da metanarrativa das séries institucionais um reforço da ordem e, de modo mais geral, das 

próprias instituições sociais como organizações fidedignas. Essa construção não se limita 

apenas à familiarização dos indivíduos com estas organizações, mas também distorce a 

realidade ao camuflar os problemas existentes nas instituições sociais do mundo real. Por fim, 

indicamos determinadas ambiguidades presentes na construção das instituições sociais 

ficcionais nas Comfort Series. 
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3.3.1. As instituições sociais ficcionais como liminal hotspots 

 

O conceito de liminaridade foi inicialmente apresentado por Arnold van Gennep em 

1909 no seu livro “Les rites de passage”. Nele, o autor apresentou uma classificação para os 

ritos e distinguiu aqueles que demarcam uma passagem de tempo, como, por exemplo, o ano 

novo, daqueles que marcam uma passagem de um indivíduo ou da sociedade de um status a 

outro. Enfatizando os momentos de transição em qualquer sociedade, o autor propôs um 

modelo tripartite dos ritos de passagem, a saber, ritos de separação (aqueles que ocorrem 

quando há uma separação com o mundo anterior, como um funeral), ritos de transição (aqueles 

que ocorrem em um período de transição, como na gravidez) e ritos de incorporação (aqueles 

que ocorrem quando um indivíduo/grupo é incorporado a um mundo novo, como o casamento). 

Van Gennep argumenta que o estágio intermediário de rito de passagem se configura como um 

“período liminar” (1960, p. 11, tradução nossa).  

Na década de 1960, Victor Turner aprofundou a discussão sobre liminaridade em sua 

obra intitulada “The Ritual Process: Structure and Anti-Structure” (1969). Para Turner, durante 

os ritos de passagem, os indivíduos entram em um estado liminar, um “reino cultural que tem 

poucos ou nenhum dos atributos do estado anterior ou que sucederá” (ibid, p. 94, tradução 

nossa). Nesse sentido, o autor propõe que as “entidades liminares não estão nem aqui nem ali; 

elas estão entre as posições designadas e ordenadas por lei, costume, convenção e cerimonial” 

(ibid p. 95, tradução nossa). Turner foi responsável por libertar as ideias de Van Gennep das 

amarras do estruturalismo e do funcionalismo, inserindo sua discussão sobre os ritos de 

passagem dentro da esfera das abodagens processuais  (THOMASSEN, 2009).  

Contudo, este conceito, tal qual proposto por van Gennep e Turner, está intimamente 

relacionado com noção de passagem de tempo. Recentemente, pesquisadores introduziram à 

discussão a noção da espacialidade ao propor o conceito de “liminal hotspots” (STENNER; 

GRECCO; MOTZKAU 2017). Em síntese, um liminal hotspot refere-se a um estado 

permanente de liminaridade, isto é, “uma ocasião contínua de incerteza, ambivalência e tensão 

em que as pessoas se sentem ‘presas, suspensas’ no limbo de uma fase intermediária de 

transição” (ibid, p. 141-142, tradução nossa). Dessa forma, as ocasiões liminares se diferenciam 

dos liminal hotspots, visto que a primeira se refere a “transições entre diferentes formas de 

processos sociais” enquanto que a segunda caracteriza “ocasiões de transição paralisada” 

(MOTZKAU; CLINCH, 2017, p. 271, tradução nossa). 
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 Os hospitais e outras instalações médicas já foram identificadas por estudos 

sociológicos como liminal hotspots prototípicos, uma vez que enfermos se encontram em um 

estado liminar durante a luta entre a vida e a morte. De fato, a ideia de que os doentes são 

liminóides está frequentemente presente na literatura acadêmica (JACKSON 2005; MURPHY 

et al., 1988), uma vez que a liminaridade é comumentemente “ligada à morte” (TURNER, 

1969, p. 95). O mesmo pode ser dito e aplicado à delegacia (e outros espaços relacionados ao 

universo policial), ambiente em que vítimas e familiares adentram um limbo após um crime e 

só o deixam com a resolução do mesmo.  

Para nós, o tribunal também desmonstra a mesma capacidade de ser um liminal hotspot, 

visto que os acusados que entram na liminaridade durante o processo, não são inocentes e nem 

culpados antes do fim do julgamento. Assim, eles ocupam um entre-lugar em que suas vidas e 

seus futuros estão em suspensão. Considerando que nos Estados Unidos vários estados 

possuem a pena de morte, podemos entender que estar em um julgamento criminal, em alguns 

casos, trata-se de uma questão de vida ou morte. O quartel do corpo de bombeiros também se 

apresenta como um poderoso liminal hotspot. Nesse espaço, bombeiros e paramédicos, ao se 

apresentarem para o trabalho, entram em suspensão e seu retono para casa em segurança ao 

final do turno não é garantido. Além disso, o trabalho desses profissionais envolve resgatar 

vítimas liminóides. 

Do ponto de vista de nossa discussão, entendemos que o conceito de liminaridade pode 

ser proveitosamente utilizado para abordar as Comfort Series por três principais razões. Em 

primeiro lugar, nota-se que o conceito compartilha semelhanças com a perspectiva 

estruturalista da narrativa dramática (BREMOND 1966; PROPP 1958; TODOROV, 2006), 

uma vez que uma estabilidade inicial é interrompida por um evento traumático no qual os 

personagens entram em um estado limítrofe e depois se esforçam para recuperar a estabilidade 

inicial, encontrando seu caminho para fora do limbo.  

Em segundo lugar, existe certa relação entre a liminaridade e os mitos. Turner enfatiza 

essa relação ao classificar os mitos como fenômenos liminares em sua discussão no texto “Myth 

and Symbol” (1968), no qual ele afirma que:  

 

Mesmo onde os mitos não estão vinculados aos ritos, eles têm um caráter liminar. A 

maioria deles tem uma referência genética ou crítica. Eles se referem a como as coisas 

vieram a ser o que são; eles não são meros inventários ou regras de comportamento. 

Referem-se ainda, direta ou indiretamente, às crises biológicas da vida, nascimento, 

acasalamento, doença e morte. Eles também se relacionam com mudanças climáticas 

ou ecológicas, que sempre envolvem uma reestruturação das relações sociais - com a 

possibilidade de conflito e desordem. [...] No mito, existe uma liberdade ilimitada, 

uma liberdade de ação simbólica que é negada ao titular de um status vinculado à 
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norma em uma estrutura social. O que o iniciado procura através do rito e do mito 

não é um exemplo moral, mas o poder de transcender os limites de seu status anterior, 

embora ele saiba que deve aceitar as restrições normativas de seu novo status. 

Liminaridade é pura potência (ibid, s/p, tradução nossa) 

 

Assim, Turner entende que o mítico pertence ao domínio da liminaridade e sua discussão se 

aproxima da visão de mito proposta por Eliade (1957), já discutida anteriormente. Por último, 

identificamos que, enquanto a liminaridade se torna perene nestas produções, o foco da análise 

muda do tempo para o espaço. 

As instalações apresentadas em séries médicas (hospital, clínica particular, etc), 

policiais (delegacia, agência de inteligência, etc), jurídicas (tribunais, prisão) e aquelas ligadas 

à atuação dos bombeiros e dos first responders (corpo de bombeiros [fire station], ambulância, 

etc), dentre outras, são lugares onde a condição liminar é a regra, ao invés de uma exceção, 

dado que profissionais de saúde, primeiro-socorros, polícia e, até mesmo, aqueles ligados à 

instituição jurídica, têm como razão de sua existência ajudar os indivíduos a sairem da 

liminaridade em que se encontram. Por exemplo, a razão da existência de um hospital é lutar 

contra a morte e curar pessoas doentes e feridas. Em dramas médicos, a morte não é decorrência 

da ação de um vilão; ela é a vilã em si mesma. A natureza do combate a morte é decorrência 

do trabalho dos profissionais de saúde e abrirá espaço para que a narrativa acione códigos do 

melodrama. Esses, serão mediados pela instituição médica. Ademais, esses espaços fornecem 

um terreno fértil para as narrativas ficcionais seriadas televisivas, uma vez que, pelo menos do 

ponto de vista daqueles que trabalham nesses lugares, participar dos dramas liminares de seus 

pacientes/clientes/vítimas é um elemento de suas vidas cotidianas. 

A lógica da liminaridade é operacionalizada pelas séries institucionais de duas formas 

distintas: 1) de um ângulo profissional, a liminaridade se refere ao esforço dos profissionais 

em salvar seus pacientes, solucionar crimes ou defender seus clientes usando suas habilidades 

profissionais; e 2) de um ângulo pessoal, a liminaridade se refere à luta desses profissionais em 

equilibrar suas vidas pessoais com as demandas de suas vidas profissionais. Em outras palavras, 

o estado liminar pode ser entendido como uma qualidade estrutural das séries institucionais e 

não pontual. Essa qualidade é capaz de fornecer à narrativa uma ampla oferta de conflitos e 

certa versatilidade, criando assim um modelo narrativo muito eficiente para o formato das 

séries ficcionais televisivas.  

A instituição social ficcional, dessa maneira, fornece à narrativa elementos variáveis, a 

fim de mascarar a repetição sublinhada na estrutura da série, como, por exemplo, o foco em 

diferentes especialidades médicas – clínicos (Scrubs), cirurgiões (Grey’s Anatomy) e 
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socorristas (Sirens) – ou em agências policiais distintas – NYPD (Brooklyn Nine-Nine), CIA 

(Alias), FBI (The Blacklist). Para analisar concretamente como a lógica da liminaridade é 

operacionalizada pelas séries institucionais, iremos utilizar alguns exemplos de séries médicas, 

policiais, jurídicas e aquelas que representam o corpo de bombeiros e os first responders. 

Entendemos que essa discussão será extremamente útil para nossa análise no próximo capítulo 

em que examinaremos as séries institucionais da franquia Chicago.  

 A trama fundamental dos dramas médicos é basicamente a mesma: pessoas são 

internadas em um hospital após ficarem doentes ou feridas e entram em um estado liminar, à 

medida que se tornam pacientes clínicos. No entanto, esses dramas mostram esse processo da 

perspectiva do médico: o foco primário, portanto, é menos sobre a provação enfrentada pelos 

pacientes que o desafio profissional para o médico. Em cada episódio há uma vida em risco, 

mas todas as vezes a carreira do médico também está. Assim, os profissionais de saúde nesses 

dramas têm um foco dividido: salvar vidas, mas também avançar em suas carreiras por meio 

da sobrevivência de seus pacientes.  

 Naturalmente, a escala de recompensas ou punições que os médicos podem enfrentar 

depende do grau de dificuldade apresentado pelos casos dos pacientes. O drama House M.D., 

no entanto, apresenta um exemplo extremo aqui, pois a administração hospitalar ignora seu 

comportamento abusivo porque, no final do dia, ele cura as patologias mais intrigantes. Deve-

se notar que, às vezes, a perda de um paciente nas mãos de um médico capaz pode prejudicar 

a psiquê e o ego do profissional, levando-os a questionar suas capacidades e, devido a seu 

fracasso, esses profissionais se afastam momentaneamente de seus empregos (Scrubs “My 

Fallen Idol”, 5x21; Grey’s Anatomy, “I Will Follow You Into the Dark”, 5x17 e “Let’s All go 

to the Bar”, 16x09). 

 Semelhantemente, os dramas jurídicos também revelam a perspectiva do advogado de 

procedimentos jurídicos, salvo raras exceções que focam em juízes, como, por exemplo, no 

drama Judging Amy e All Rise. Os advogados têm como objetivo representar seus clientes da 

melhor forma possível, no entanto constantemente esbarram em conflitos éticos com a lei. Em 

alguns casos os advogados chegam até a debater se as suas ações estão “dentro da lei”, como 

no episódio “Breaking Up” (2x10) de The Good Wife em que um cliente havia assassinado um 

farmacêutico e escondido a arma. Para defendê-lo, Will e Alicia debatem entre si o que eles 

podem/devem fazer sobre a informação da localização da arma, mas ambos chegam à 

conclusão de que não podem interferir nem destruir evidências de um assassinato de acordo 

com as normas éticas delimitadas pela Illinois State Bar Association. Não importa o quanto a 
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ação deles ajudaria seu cliente a se livrar da acusação. Dessa forma, a linha entre defender um 

cliente e cumprir a lei é muitas vezes turva.  

 Em contrapartida, os dramas policiais e aqueles que envolvem os bombeiros e first 

responders são centrados em personagens que arriscam suas vidas (e não apenas suas carreiras) 

para assegurar a segurança dos demais cidadãos. Em Station 19, drama sobre os bombeiros da 

19ª Fire Station de Seattle, a vida dos personagens é constantemente marcada pelos perigos 

que eles enfrentam corriqueiramente no trabalho, seja a morte de um bombeiro (“Whom the 

bell tolls”, 2x16; “Something About What Happens When We Talk”, 3x10) ou o trauma 

psicológico após um resgate difícil (“Stronger Together”, 1x06; “Crash and Burn”, 2x08). 

Gitlin sublinha este processo ao indicar que uma das principais funções dos dramas policiais 

“é conferir legitimidade ao exercício da violência do Estado, estabelecer regras para isso e 

permitir que o público se entregue ao drama que a vida cotidiana proíbe” (1979, p. 199-200, 

tradução nossa).  

Pode parecer contraditório propormos que as Comfort Series estão relacionadas ao 

período liminar, uma vez que a liminaridade pressupõe instabilidade, uma situação de incerteza 

com pouco ou nenhum controle. Porém, essa instabilidade apenas ressalta o caráter ordenador 

desempenhado por instituições como a delegacia, o tribunal, o hospital e o corpo de bombeiros, 

que são ambientes altamente regulados, onde estes profissionais estão vinculados aos códigos 

e a ética da instituição social ficcional que estão representando. Por exemplo, em meio ao caos 

dos pacientes em uma sala de emergência, esses profissionais precisam salvar vidas sem 

quebrar as regras éticas ou médicas estabelecidas pelas instituições, como as próprias normas 

hospitalares ou até as diretrizes da American Medical Association que guiam a prática médica 

nos Estados Unidos.  

Semelhantemente, os advogados são colocados em xeque por agências reguladoras que 

interferem direta ou indiretamente na narrativa, como, por exemplo, a Illinois State Bar 

Association que se faz presente na terceira e quarta temporada de The Good Wife, cumprindo 

um papel de “watchdog” no propósito de defender a população de possíveis excessos da 

instituição e dos profissionais que dela tomam parte. Devido à natureza do trabalho dos 

policiais e bombeiros, estes profissionais muitas vezes têm que ser avaliados psicologicamente 

após incidentes antes de serem liberados para retornar ao exercício de suas funções, como, por 

exemplo, em Station 19 (“Crash and Burn”, 2x08) e 9-1-1 (“Let go”, 1x02), ou nos dramas 

policiais Castle (“Rise”, 4x01) e Chicago P.D. (“Confidential”, 5x11). Esse mecanismo de 

controle é utilizado como uma forma de proteger tanto o profissional, que está sofrendo alguma 
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forma de trauma ou transtorno (TSPT157), quanto os indivíduos que necessitam desses 

profissionais que se encontram momentaneamente incapacitados e apresentam um risco 

(liability) para a sociedade. 

Isto posto, os ambientes centrais destas narrativas se configuram como uma “zona 

cinzenta” em que os dilemas morais não são claramente definidos e a disputa entre as 

subjetividades dos profissionais e as normas éticas que regem as instituições sociais ficcionais 

torna-se rotineira enquanto estes profissionais tentam controlar o incontrolável. Dessa forma, 

entendemos que a linha entre “salvar uma vida”/“defender meu cliente”/“impedir um 

criminoso” e “seguir os protocolos” se torna confusa à medida em que o drama transparece. 

 Um exemplo recorrente em dramas policiais é quando um profissional tem que esperar 

algum tipo de permissão jurídica para prender um suspeito ou necessita de um mandato para 

vasculhar a sua casa. Enquanto o policial tem urgência para retirar um criminoso em potencial 

das ruas, o promotor envolvido deseja seguir à risca o que a lei determina, para que, em um 

futuro processo, todos os materiais apreendidos sejam validados e possam ser utilizados contra 

o criminoso, como, por exemplo, no episódio “Now I'm God” (3x10) de Chicago P.D.  

Outro exemplo deste conflito ocorre quando um médico quer ajudar um paciente, mas 

para isso ele deve quebrar normas hospitalares ou institucionais, como quando a Dra. Stevens 

(Katherine Heigl) corta o fio do dispositivo de assistência ventricular (LVAD) de seu paciente 

na tentativa de garantir que ele tivesse prioridade na lista de transplantes em Grey's Anatomy 

(“Deterioration of the Fight or Flight Response”, 2x26 e “Losing My Religion”, 2x27). A 

necessidade de estabelecer limites claros entre a ética profissional, vinculada às instituições 

sociais ficcionais representadas nestas séries, e o mundano torna-se um dilema estrutural nessas 

produções, onde interesses comerciais, burocráticos e políticos se tornam mecanismos de 

controle ao objetivarem disciplinar a vontade do profissional e sua capacidade de desempenhar 

sua função. 

 Embora a concepção de que um paciente/cliente ou até mesmo uma vítima se encontre 

em um estado liminar seja relativamente óbvia, sugerimos que os profissionais também estão 

presos no liminal hotspot. O conflito entre a esfera da vida pessoal com a esfera da vida 

profissional do bombeiro, médico, advogado e policial possibilitam a representação destes 

personagens como heróis dentro da instituição em que trabalham, mas fora dela eles voltam a 

ser pessoas suscetíveis aos mesmos problemas dos demais. A partir do momento em que este 

profissional está fora da esfera institucional, a aparente “invencibilidade” se dissipa e ele se 

 
157 Transtorno de estresse pós-traumático.  
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torna vulnerável. Turner enfatiza que “a liminaridade implica que o alto não poderia ser alto a 

menos que o baixo existisse, e aquele que é alto deve experimentar o que é ser baixo” (1969, 

p. 97, tradução nossa). Identificamos que esse lembrete da mortalidade e da humanidade dos 

profissionais pode ocorrer de várias maneiras diferentes. 

 Primeiro, quando um membro da família adoece, outras regras e protocolos éticos 

entram em ação para afastar o paciente do médico. Assim, retira-se o poder do médico, que 

deve confiar em outros profissionais de saúde para salvar a vida de seu ente querido. Essa 

situação pode ser vista na primeira temporada do drama médico Saving Hope, quando, depois 

de um acidente de carro, a Dra. Reid (Erica Durance) tem que ficar restrita à sala de espera, em 

vez de fazer seu papel de cirurgiã, enquanto seu noivo é tratado no hospital. Um segundo 

exemplo ocorre quando o próprio profissional se torna vítima (paciente ou cliente), como 

quando um advogado é processado (Eli Stone, “Unwritten”, 2x03; Suits, “Discovery”, 2x04), 

um policial é investigado (Brooklyn Nine-Nine, “The Mole”, 2x05; Chicago P.D., “Fork in the 

Road”, 4x23) ou um profissional de saúde é diagnosticado com câncer (ER, “Rescue Me”, 

7x07; Chicago Med, “Never Going Back to Normal”, 5x01). Esses profissionais, por meio 

desses eventos, invertem de papel repentinamente, vão de herói à vítima/suspeito, tendo que 

depender de outros trabalhadores para salvá-los. Ao mesmo tempo, esses profissionais entram 

novamente em um estado liminar, do qual eles farão de tudo para sair, recuperando, assim, a 

estabilidade e seu status novamente, visto que o limbo é “sem status” (TURNER, 1969, p. 97, 

tradução nossa). 

 Uma terceira maneira de lembrar os profissionais de sua vulnerabilidade é quando suas 

vidas são diretamente colocadas em perigo em decorrência de suas profissões, como quando 

um policial é sequestrado (Chicago P.D. “Life is Fluid”, 3x01; Castle, “For Better or Worse”, 

6x22), um suspeito em um surto de loucura pega uma arma e começa a disparar dentro de um 

tribunal (The Good Wife, “Dramatics, Your Honor”, 5x15), o filho de uma vítima entra armado 

em um escritório de advocacia e ameaça aqueles que defenderam o suposto criminoso (Boston 

Legal, “Son of the Defender”, 3x18), um bombeiro precisa ser resgatado (Station 19, “Crash 

and Burn”, 2x08; Chicago Fire “Ambition”, 1x20; “Rattle Second City”, 9x01) ou até mesmo 

quando um atirador invade um hospital e começa a atirar (Grey’s Anatomy, “Sanctuary”, 6x23; 

Chicago Med, “Never Let You Go”, 4x19). Mais uma vez, esses profissionais se encontram em 

um ambiente descontrolado e instável.  

 O conceito de liminaridade nos ajuda a explicar o sucesso por trás das séries 

institucionais, visto que as instituições, ao serem ficcionalizadas, organizam experiências 

liminares expondo seus personagens a liminal hotspots, onde a condição liminar é prolongada 
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tanto para os pacientes, clientes ou vítimas, que se esforçam para abandonar o estado de 

liminaridade em que se encontram incialmente, quanto para os profissionais encarregados de 

ajudá-los, que se encontram constantemente em um estado de suspensão. A tensão constante 

nesse estado liminar é expressa pela oposição do ethos vocacional/profissional dos personagens 

e seus planos e desejos pessoais/individuais, razão e emoção, técnica e intuição, e entre a ética 

profissional e as relações interpessoais. Embora o conceito nos ajudou a compreender a 

atratividade das séries institucionais e o papel da instituição ficcional na narrativa, tornou-se 

necessário examinarmos, também, a dimensão da metanarrativa nestas séries.  

 

3.3.2. As instituições ficcionais na metanarrativa 

 

Conforme apresentamos no capítulo anterior, as Comfort Series são produções que 

possuem uma narrativa centrada no caos e no risco à manutenção da ordem. Dessa maneira, 

será na dimensão da narrativa que encontramos os elementos de insegurança que provocam 

desequilíbrios na vida dos personagens. Estes elementos de tensão dramática serão conduzidos 

à sua resolução, reintroduzindo a narrativa ao equilíbrio. Este processo pode ocorrer ao fim de 

cada episódio, como em muitas sitcoms (Friends e Parks and Recreation) ou em narrativas 

com uma estrutura episódica, especificamente, os procedurais (Criminal Minds, House M.D. e 

Law & Order), ou pode ser desenvolvido por meio de um arco narrativo ao longo de um número 

limitado de episódios em que os personagens enfrentam diversas adversidades até finalmente 

reestabelecerem o equilíbrio, como em ER, Gilmore Girls e Jane the Virgin. Embora a 

dimensão da narrativa cumpra este papel, argumentaremos que será na dimensão da 

metanarrativa que a ordem e a segurança serão reforçadas. Nesse processo, os mitos serão 

utilizados para revelar algo sobre a natureza da sociedade estadunidense e naturalizar o papel 

desempenhado pelas instituições sociais. 

A discussão em torno das metanarrativas existe em diversos campos do conhecimento, 

como na sociologia, psicologia, jornalismo, literatura e, principalmente, dentre as discussões 

sobre as teorias da narrativa. Existem, portanto, diversas conceituações por trás do termo e 

torna-se necessário identificarmos com qual definição estamos compactuando aqui. Partiremos 

da seguinte definição: “uma metanarrativa é um esquema narrativo cultural global ou 

totalizante que ordena e explica conhecimento e experiência” (STEPHENS; MCCALLUM, 

1997, p. 6, tradução nossa). Apesar dos autores associados ao pensamento pós-modernista já 

terem indicado o enfraquecimento das grandes narrativas da humanidade (LYOTARD, 1989 



166 

 

[1979]), aqui gostaríamos de pensar na televisão e na sua capacidade de produzir variadas 

metanarrativas sobre a experiência humana.  

A aplicação do conceito à televisão, contudo, não é nova. Potter (1993) entende que 

dentre os estudos de televisão que enxergam no meio o potencial instrumental, 

especificamente, a linha que aplicava as teorias do cultivo à televisão, existiria uma retórica de 

metanarrativa, mesmo que esta não fosse chamada dessa forma. O autor indica que, embora os 

pesquisadores atribuíssem uma grande importância para as capacidades da televisão de 

influenciar na forma como os indivíduos enxergam o mundo a sua volta, a maior parte dos 

trabalhos eram limitados às mensagens mais específicas e, assim, menos generalizantes, como, 

por exemplo, em estudos centrados na representação da violência ou do crime na televisão. No 

entanto, para Potter (1993) esse foco restringiria uma discussão maior, envolvendo a “Big 

Picture” de como um grupo variado de programas poderiam reiterar e reforçar uma mesma 

metanarrativa. Assim, Potter desloca o foco das pequenas diferenças que essas produções 

representavam em direção das grandes semelhanças.  

Acrescentando às discussões levantadas por Potter (1993), Bilandzic e Rössler (2004) 

propõem que, embora diferentes em gênero, um drama médico, um procedural policial e uma 

sitcom podem todos compartilhar da mesma metanarrativa, por exemplo, “não importa quais 

problemas ocorram, tudo vai acabar bem” (2004, p. 309, tradução nossa). Nesse sentido, a 

mensagem relevante de um drama como CSI não pode ser reduzida apenas à representação das 

taxas de violência na cidade de Las Vegas, mas sim pela moral conservadora subjacente nas 

histórias policiais apresentadas. Os autores, então, nos convidam a encontrar programas que 

compartilham e reforçam uma mesma metanarrativa. 

 Reconhecendo que um dos elementos centrais presentes nas Comfort Series são as 

instituições sociais ficcionais, que no caso das séries institucionais têm uma presença mais 

proeminente e, consequentemente, estruturadora, nosso argumento aqui é que essas produções 

compartilham uma metanarrativa que reforça o ordenamento dessas organizações no cotidiano 

diário dos sujeitos. Trata-se, portanto, de uma metanarrativa de segurança. Ressaltamos que 

essa não é a única metanarrativa presente nessas produções, mas que para nós é a mais valiosa 

do ponto de vista sociológico do fenômeno. Compreendemos, no entanto, que os processos 

interpretativos dessas metanarrativas certamente vão variar entre os indivíduos que as 

consomem, tendo em vista a discussão em torno da codificação e decodificação das mensagens 

televisivas (HALL, 1999). Dessa maneira, futuros estudos de recepção serão necessários para 

investigar se os indivíduos assimilam essas metanarrativas como mensagens claras. No entanto, 
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essa variação na esfera da recepção não nos impede de problematizarmos e nos aprofundarmos 

nessa metanarrativa de segurança. 

Antes de começar, acreditamos ser necessário expor uma distinção mais clara entre o 

que se refere à narrativa e o que se refere à metanarrativa em uma série institucional. Para isso, 

vamos usar House M.D. como exemplo. A cada episódio o drama médico geralmente retrata 

um caso clínico complexo que o Dr. Gregory House e sua equipe de especialistas precisam 

desvendar, além de dois ou três casos rotineiros na clínica do Princeton Plainsboro Teaching 

Hospital. O Dr. House e sua equipe buscam salvar a vida do paciente enquanto lidam com a 

incapacidade de conciliar as demandas de suas vidas profissionais com as dimensões mais 

pessoais de suas vidas. O Dr. House, por exemplo, tem que conciliar sua dor e vício em opioides 

com as demandas e regulações administrativas do hospital representadas nas figuras da Dra. 

Lisa Cuddy (Lisa Edelstein) e da advogada do hospital Stacy Warner (Sela Ward). A dimensão 

da narrativa se ocupa, portanto, com os dilemas cotidianos destes profissionais, os conflitos de 

vida e morte que os pacientes e médicos enfrentam e a forma como todos lidam com a perda, 

a morte e a sua superação.  

Porém, ao mesmo tempo, a produção está fornecendo representações de vítimas, 

maioria mulheres e crianças; caracterizando os profissionais de saúde dentro de determinados 

estereótipos; e enfatizando a luta diária desses profissionais contra a morte, na qual a maioria 

das vezes o “Bem” vence o “Mal”. Esta última característica pode ser verificada no fato de que 

o drama médico possui 177 episódios, dos quais o Dr. House e sua equipe supreendentemente 

só perdem 17 pacientes (ver Apêndice C). Dessa maneira, a dimensão da metanarrativa 

enquadra as ações destes personagens dentro de uma determinada visão, que no caso de House 

M.D. é favorável à instituição médica (FOSS, 2011) e da atuação de seus profissionais. Ao 

mesmo tempo, a metanarrativa apresenta um mundo que é uma visão distorcida da realidade 

ao deslocar a narrativa em direção da segurança e não do perigo, porque os pacientes 

geralmente são curados e a ordem é restaurada ao fim de cada episódio.  

De maneira geral, podemos dizer que essa estrutura, que desloca a narrativa em direção 

da segurança e não do perigo, se repetirá nas outras séries institucionais. Não estamos dizendo 

que grandes desequilíbrios não ocorrerão, mas enfatizando que a ordem, independente de qual 

seja, será restaurada seja ao fim de um ou mais episódios. Reconhecemos que existirão 

situações de caos, como quando um policial é morto (Chicago P.D., “Born Into Bad News”, 

2x23), um médico é atacado no hospital (Chicago Med, “Infection: Part II”, 5x04) ou um 

bombeiro é deixado para trás em um incêndio (Chicago Fire, “My Miracle”, 5x22), no entanto 

o status quo será sempre reconquistado. Essa característica, que está intimamente relacionada 
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tanto com a circularidade dos mitos (ELIADE, 1991) quanto com as próprias demandas da 

estrutura narrativa das séries, como vimos no capítulo anterior, possibilita que essas narrativas 

possuam metanarrativas que reforçam certo sentido de ordem e, mais que isso, de segurança.  

Aqui encontramos outra peça fundamental da nossa discussão: as séries institucionais 

e as Comfort Series de maneira geral, ao reproduzirem metanarrativas de segurança se tornam 

importantes produtos culturais em um contexto no qual a sociedade é marcada pelo risco. Tanto 

Giddens (1991a) quanto Beck (1992 [1986]) sustentam que a modernidade foi responsável por 

introduzir na sociedade um conjunto de riscos que se apresentam no cotidiano dos sujeitos. O 

contexto da sociedade de risco também é marcado pelo distanciamento das instituições 

modernas em relação aos indivíduos. Nesse cenário, as Comfort Series e suas séries 

institucionais, ao reiterarem uma metanarrativa de segurança, são responsáveis por apresentar 

as instituições sociais desempenhando um papel no gerenciamento de riscos e das ameaças 

cotidianas, como um incêndio em Chicago Fire, uma doença em Grey’s Anatomy ou um 

assassinato em Chicago Justice. Essas produções, dessa maneira, atribuem às instituições 

sociais um papel significativo na manutenção da ordem e da segurança na sociedade.  

A metanarrativa presente nessas produções responde a uma demanda de sentido sobre 

o mundo. Não se trata de um mundo utópico, mas um em que os riscos e o caos são controlados 

por instituições funcionais por meio de profissionais dedicados e capacitados. A presença dessa 

metanarrativa de segurança é uma das principais características das Comfort Series e nos ajuda 

a compreender a atual popularidade dessas produções não só nos Estados Unidos, mas também 

como um fenômeno global. Para atingirem tal objetivo, as séries institucionais acionam mitos 

específicos das instituições sendo representadas. Stephens e McCallum salientam o caráter 

mítico das metanarrativas como “binarismos temporais do bem e do mal, a luta entre impulsos 

conflitantes dentro da psiquê humana, o valor de transcender a individualidade para alcançar 

um estado visionário, a subordinação da socialidade ao esforço heroico individual” (1997, p. 

15, tradução nossa), dentre outros.  

Enxerga-se, dessa forma, certa aproximação entre a noção de mito, já debatida 

anteriormente, e essa visão de metanarrativas, principalmente no que diz respeito a um reforço 

ético/moral. Com isso em mente, a dimensão da metanarrativa, assim como a da narrativa, 

também será marcada pela presença dos mitos. A visão de Colin Sparks (1992) sobre os dramas 

policiais se torna particularmente interessante a este respeito. Para o autor, os dramas policiais 

podem ser concebidos como “uma abertura através da qual o mítico se intromete no cotidiano” 

(ibid, p. 37, tradução nossa). Assim, a sociedade continuamente reitera as histórias policiais em 

que os bandidos são presos ao fim do episódio como uma forma de se tranquilizar.  
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Aqui, expandimos esse pensamento para outras instituições, no caso, séries médicas, 

jurídicas e aquelas focadas nos first responders, que também exercem esse papel. As séries 

institucionais, assim, nos permitem acompanhar o trabalho de indivíduos excepcionais que 

colocam suas diferenças de lado para ajudar uma pessoa que não conhecem e que está 

necessitada. Gitlin reforça este argumento ao caracterizar a motivação destes profissionais 

supracitados como sendo unicamente para “restaurar um status quo” (1979, p. 202, tradução e 

grifo nossos). Por meio deste enquadramento, essas produções reforçam o papel destes 

profissionais e a importância deles na sociedade, dessa maneira reiterando não só os mitos e 

estereótipos associados a cada profissião, mas contribuindo também nos processos de 

construção dos imaginários associados às instituições das quais fazem parte. 

Tendo isso em mente, defendemos que as séries institucionais, ao continuamente 

repetirem um mesmo conjunto de símbolos, embates e histórias, ganham certo valor mítico. 

Essas produções apresentam o cotidiano de profissionais dedicados, que fazem de tudo para 

exercerem seus papéis e servirem a comunidade. Além disso, essas produções são ambientadas 

em espaços guiados pelo caos (liminal hotspots), porém que serão ordenados pela instituição 

ficcional por meio do trabalho rotineiro de seus profissionais e, muitas vezes, por intermédio 

do conhecimento especializado deles. A ação de salvar uma vida seria extraordinária em outros 

contextos, mas se torna comum para os bombeiros, médicos e policiais sendo a base do sustento 

diário desses profissionais. Ao reproduzirem as instituições sociais como sistemas ordenados, 

as séries institucionais lembram seus telespectadores constantemente de que médicos e 

bombeiros salvam vidas, policiais resolvem crimes, advogados defendem o interesse de seus 

clientes, juízes são justos, etc. Ademais, ao enfrentarem situações de limite e lidarem 

constantemente com dilemas de vida e morte, essas produções traduzem sentimentos e anseios 

existenciais mais complexos de modo simples a cada semana. 

Uma das características mais marcantes das séries institucionais, que possibilita a 

construção de uma metanarrativa de segurança, é que elas se utilizam de profissionais de 

excelência. São professores dedicados (Glee, One Tree Hill), médicos habilidosos (House 

M.D., Chicago Hope, Chicago Med), políticos honestos (The West Wing, Parks and 

Recreation, Madam Secretary), policiais corajosos (Brooklyn Nine-Nine, Castle, Chicago 

P.D.), juízes éticos e justos (Law & Order, Judging Amy, Chicago Justice) e bombeiros e 

paramédicos destemidos (9-1-1, Station 19, Chicago Fire). Esses profissionais são, em sua 

maioria, inteligentes, habilidosos, éticos e aderem aos códigos de conduta estabelecidos pelas 

instituições sociais reais.  
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Embora possa parecer controverso enquadrar House M.D. e, principalmente, o Dr. 

House dentro destas características, defendemos que o personagem, a despeito de ser 

misantropo e “rude” com seus pacientes, ainda é um médico extremamente capaz, sendo, 

inclusive, considerado o médico mais confiável da televisão pelos espectadores em 2007 

(TAPPER, 2010, p. 398). Assim, apesar das ações do personagem recorrentemente serem 

antiéticas, a série House M.D. ainda pode se configurar como uma representação favorável da 

medicina e, de maneira mais geral, da própria instituição médica. Exploraremos melhor esta e 

outras ambiguidades mais à frente. 

Por outro lado, muitas séries institucionais enquadram seus personagens dentro do mito 

do herói melodramático (HIMMELSTEIN, 1994). Ou seja, são profissionais que representam 

o triunfo da virtude e, mais do que isso, que apresentam modelos de conduta a serem seguidos. 

No caso dos dramas médicos, a terminologia “Doctor-hero” já é empregada para se referir a 

um determinado modelo de representação de personagens médicos (STRAUMAN; GOODIER, 

2011; TURROW; GANS-BORISKIN, 2007). O termo surgiu a partir dos contos e filmes 

centrados na figura do Dr. Kildare, um médico virtuoso, extremamente ético e altruísta. A 

partir dessas produções estipulou-se um perfil que serviu como base para os diversos médicos 

ficcionais que o sucederam na televisão estadunidense (FEASEY, 2008, p. 68-69; TUROW, 

2010, p. 25). Para Malmsheimer, o “médico-herói” era incorruptível, um profissional 

extremamente ético e capaz, praticamente “onipotente e parecido com um padre” (1988, p. 31, 

tradução nossa).  

A despeito de alguns autores já terem identificado certa “humanização” dos 

profissionais de saúde a partir das séries da década de 1970 (HOLOWEIKO, 1998; TUROW, 

2010) e uma maior ambiguidade moral a partir dos dramas dos anos 1980 (VANDERFORD, 

1999), a fórmula básica dessas produções continua intacta: médicos são construídos como 

heróis que salvam as vidas de seus pacientes por meio de seu conhecimento de medicina, acesso 

às tecnologias inovadoras e sua dedicação em produções como Grey’s Anatomy, Chicago Med 

e The Good Doctor. Essa construção heroica, no entanto, não é limitada aos profissionais de 

saúde, Turnbull (2014) identifica uma construção similar da figura dos policiais na televisão e 

se utiliza da expressão “detective as hero” (2014, p. 97) para designá-los, enquanto que 

Erickson (2009) propõe “prossecutor as hero” para os promotores de séries jurídicas como 

Law & Order. 

Este enquadramento, no entanto, não ocorre sem problemas. Observa-se que, para 

colocar os profissionais em “pedestais”, torna-se necessário certo rebaixamento e/ou 

apagamento de outros profissionais ou, de maneira mais abrangente, de outras profissões. 
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Assim, esse rebaixamento pode ser entre profissionais de uma mesma formação, porém que 

possuem um nível de especialização diferente, como, por exemplo, um advogado iniciante (first 

year associate) e um mais experiente (Eli Stone; The Good Wife); entre policiais fardados 

(uniformed officers) e os detetives (Chicago PD); entre internos e médicos residentes (Grey’s 

Anatomy; Chicago Med); entre um capitão e um tenente do corpo de bombeiros (9-1-1; 

Chicago Fire), ou entre profissionais de formações distintas, como em dramas médicos em que 

os médicos são representados como “profissionais superiores” à enfermeiras, psicólogos, 

técnicos, dentre outros profissionais do campo da saúde (Scrubs; Grey’s Anatomy). A este 

respeito, Bishop (2009) aponta que em séries institucionais os médicos recebem 

constantemente exposição, em geral positiva, enquanto os outros profissionais de saúde são 

construídos como subordinados dos médicos. Essa relação se torna ainda mais problemática 

em House, M.D., uma vez que raramente outros profissionais de saúde são apresentados, já que 

a equipe do Dr. House realiza todos os exames necessários, sejam eles laboratoriais ou técnicos.   

Além de serem enquadrados como heróis, os profissionais supracitados encontram 

grande dificuldade em conciliar suas vidas pessoais e profissionais. Esse embate tem sido 

muitas vezes enquadrado dentro de um discurso maior de abnegação, em que o profissional 

negligencia sua vida pessoal em detrimento do seu trabalho, seus clientes (dramas jurídicos), 

pacientes (dramas médicos) ou vítimas (dramas policiais/first responders). Dois exemplos 

recentes nos chamam a atenção e podem ser úteis para ilustrar esta questão. No primeiro caso, 

verificamos esse embate na própria vinheta de abertura do drama médico Grey’s Anatomy, 

utilizada somente nas duas primeiras temporadas da série. A vinheta sublinha o contraste entre 

uma mulher que está se arrumando para sair e outra que está se preparando para uma cirurgia, 

dessa maneira, enfatiza-se a oposição entre o “lazer/prazer” e o trabalho demandante de um 

cirurgião, como podemos observar nas imagens a seguir. 
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Imagem 9: Conjunto de frames da abertura de Grey's Anatomy. 

          

 

          

Fonte: screenshot da vinheta de abertura do episódio “Pilot” 

 

Já em The Good Wife, a busca pelo equilíbrio entre as esferas da vida privada e 

profissional ocorre de duas formas distintas. No caso de Alicia, é praticamente um ideal 

inatingível, uma vez que as demandas da profissão a obrigariam a seguir uma rotina caótica e 

extremamente cansativa. A série, recorrentemente, apresenta a personagem trabalhando de 

casa, tendo suas refeições em família e seus fins de semana interrompidos por problemas do 

escritório. Por outro lado, no caso da sócia Diane Lockhart essa busca é praticamente 

inexistente. A personagem pode ser considerada uma profissional no sentido mais amplo da 

palavra. Ela é apresentada como uma mulher bem-sucedida que não tem, inicialmente, uma 

família ou qualquer problema em equilibrar as esferas do pessoal e do profissional. Diane se 

dedica quase que exclusivamente a sua firma e coloca sua ambição acima de tudo. Essa 

construção começa a mudar apenas na quinta temporada quando ela escolhe se casar com seu 

affair de longa data, o especialista em balística Kurt McVeigh (Gary Cole), no episódio 

“Outside the bubble” (5x04). Em ambos os casos, nota-se que as personagens privilegiam seu 

trabalho em detrimento de suas vidas pessoais, dessa forma, reforçando os mitos da abnegação 

pessoal e do profissionalismo.  

Em alternativa, as instituições sociais ficcionais impõem códigos de conduta/éticos aos 

indivíduos que não fazem parte dessas instituições, como, por exemplo, um médico que 

culpabiliza um paciente por alguma patologia que ele sofre (House M.D., “Role Model”, 1x17) 

ou por não ter procurado um profissional de saúde tempestivamente (Grey’s Anatomy, “If 
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Tomorrow Never Comes”, 1x06). A instituição médica ficcional reforça, assim, diretrizes para 

uma vida saudável e se legitima como detentora do poder de determinar e regular o 

estabelecimento destas diretrizes. De modo semelhante à instituição real (HUNTER, 1991), a 

instituição ficcional médica também reivindica para si o status de jurisdição sobre esse 

conhecimento. Berger e Luckmann, ao examinarem a medicina, argumentam que essa 

instituição e seus membros se utilizam de uma variedade de mecanismos para se legitimarem: 

 
O público leigo deve estar convencido de que isso é correto e benéfico, e a 

fraternidade médica deve ser mantida nos padrões do subuniverso. Assim, a 

população em geral é intimidada por imagens da desgraça física que se segue “indo 

contra o conselho do médico”; ele é persuadido a não fazê-lo pelos benefícios 

pragmáticos do cumprimento e pelo seu próprio horror à doença e à morte. Para 

sublinhar sua autoridade, a profissão médica encobre-se nos antigos símbolos de 

poder e mistério, com trajes estranhos e linguagem incompreensível, os quais, é claro, 

são legitimados para o público e para si próprios em termos pragmáticos. Enquanto 

isso, os habitantes totalmente credenciados do mundo médico são mantidos longe do 

“charlatanismo” (isto é, de pisar fora do subuniverso médico em pensamento ou ação) 

não apenas pelos poderosos controles externos disponíveis para a profissão, mas por 

todo um corpo de conhecimento profissional que lhes oferece “prova científica” da 

loucura e até da maldade de tal desvio. Em outras palavras, todo um aparato de 

legitimação está em ação para que os leigos permaneçam leigos e médicos, médicos, 

e (se possível) que ambos o façam alegremente (1991, p. 105, tradução nossa). 

 

Podemos enxergar nas séries médicas a presença de certos símbolos e de regras/normas 

designadas para proteger seus profissionais. Ao mesmo tempo, paralelos podem ser traçados 

na ficcionalização de outras instituições, como o uso de jargão técnico em dramas jurídicos ou 

dramas policiais, especialmente aqueles embasados na ciência forense. A instituição social 

ficcional, assim, familiariza os sujeitos com estes símbolos ao passo em que também reforça 

os perigos por trás de algum desvio destas normas por parte dos indivíduos. Dessa maneira, 

ressaltamos um discurso de controle institucional presente na metanarrativa das séries 

institucionais, que se aproxima daquele exercido pelas instituições sociais do mundo real.  

Em contrapartida, os embates entre instituição e profissional, no que se refere aos 

mecanismos de controle das instituições, também, estão indicados na citação supracitada de 

Berger e Luckmann. As séries institucionais apresentam o embate entre o profissional e as 

agências reguladoras pertencentes àquela instituição que têm como função proteger os 

indivíduos das ações dos profissionais. É muito comum ver em dramas jurídicos advogados 

que têm suas ações questionadas pela Bar Association (OAB) (Eli Stone, “Something to Save”, 

1x06; The Good Wife, “The Next Day” 5x06). Já nas séries policiais e sobre o corpo de 

bombeiros encontramos essa regulação na atuação do órgão de corregedoria, Internal Affairs. 

O órgão é responsável por investigar violações éticas e má conduta profissional dentro dessas 
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organizações, como pode ser observado em Chicago PD (“Reckoning”, 6x22) ou em Chicago 

Fire (“Merry Christmas, Etc”, 1x10).  

No caso das séries médicas essa regulação é distinta. Os médicos nessas produções 

frequentemente apresentam seus erros nas chamadas Morbidity and mortality (M&M) 

conferences158, espaços em que são analisados os resultados adversos da prática médica por 

meio da revisão por pares. Essas séries, permitem aos espectadores acesso a essas conferências 

e as constroem como espaços de acountability159 institucional em que os profissionais de saúde 

se responsabilizam e aprendem com seus erros (Grey’s Anatomy, “Oh the Guilt”, 3x05; Scrubs, 

“My Tuscaloosa Heart”, 1x18). Nota-se que essa lógica é levada ao extremo em Monday 

Mornings, drama médico que é centrado nesses encontros semanais em que os médicos avaliam 

seus desempenhos.  

Todos os exemplos acima contribuem no processo de construção e legitimação da 

instituição social ficcional representada ao apresentarem os mecanismos de controle dentro da 

própria instituição. Esses são responsáveis por protegerem os sujeitos e a sociedade dos 

possíveis excessos dos profissionais vinculados a uma determinada instituição. Esses 

mecanismos também sugerem que as instituições sociais são espaços de ordem, que são 

altamente regulados por forças internas e externas. 

Nosso objetivo até aqui foi o de demonstrar como as instituições ficcionais são 

construídas nas Comfort Series e dar alguns exemplos de como essas produções constroem 

sentido por meio de um reforço de uma metanarrativa de ordem e segurança. Embora indicamos 

que as Comfort Series apresentam as instituições sociais ficcionais como atendendo às 

expectativas de ordenamento do mundo social que são atribuídas a elas (como os policiais 

resolvendo crimes e médicos salvando vidas), também identificamos que esse processo não 

ocorre sem ambiguidades. Antes de fecharmos este capítulo, portanto, gostaríamos de explorar 

algumas das ambiguidades nas construções das instituições sociais ficcionais e de seus 

profissionais, de modo a proporcionar uma maior complexificação ao debate. 

 

 

 

 

 
158 Essas conferências têm o seu conteúdo protegido por lei, sendo restrita aos profissionais de saúde. Dessa forma, 

é um fórum protegido que visa garantir que os erros cometidos não ocorram novamente e que a exposição desses 

erros não gere repercussão negativa para o médico e/ ou o hospital.   
159 O termo accountability, quando aplicado às instituições, se refere a uma responsabilização, fiscalização e até 

prestação de contas das ações tomadas pela instituição perante a sociedade. 
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3.3.3. As ambiguidades nas instituições sociais ficcionais das Comfort Series 

 

A despeito das Comfort Series apresentarem as instituições sociais ficcionais de modo 

funcional, seria um equívoco indicarmos que esse processo é livre de inconsistências. Ao 

abordar as séries institucionais pertencentes à categoria das Comfort Series, identificamos que 

essas produções também apresentam os profissionais cometendo erros, sendo negligentes, 

agindo de forma antiética e, até mesmo, refletem certo abuso de poder e autoridade por parte 

das instituições sociais ficcionais. Todas essas ações aparecem na lógica da “corrupção 

pontual”. Em outras palavras, os personagens infringem as regras, porém essas ações ocorrem 

em casos isolados e pontuais. Essas ações servem para humanizar os profissionais e fornecer 

mais camadas de tensão e drama à narrativa.  

Dessa forma, reconhecemos que nas Comfort Series os policiais podem ser corruptos, 

médicos podem errar e, consequentemente, matar um paciente, juízes nem sempre seguem a 

lei à risca, etc. Os profissionais são, portanto, humanos que erram e podem cometer excessos 

em determinadas situações. Esse caráter pontual nas Comfort Series é o que separa essas 

produções de outras séries institucionais em que a corrupção será sistêmica e a narrativa 

apresenta uma visão disfuncional das instituições, como em St. Elsewhere, The Wire, The 

Shield e House of Cards. Essas produções, além de apresentarem as instituições como sendo 

corruptas e em colapso moral (DENVIR, 2014; TUROW, 2010), expõem uma série de 

problemas burocráticos e econômicos que entravam a eficácia dessas organizações na 

sociedade estadunidense.   

De maneira geral, nas Comfort Series, os personagens que cometem um erro, 

infringirem a lei ou uma norma institucional sofrem consequências. Isso ocorre porque a 

instituição ficcional, a despeito das ações pontuais de seus membros, ainda funciona. Assim, 

caso um indivíduo esteja insatisfeito com a atuação de um profissional ele pode processá-lo 

por negligência (malpractice) (The Good Wife, “The Next Week”, 5x07; Chicago Med, 

“Intervention”, 1x11). Os erros e as ações antiéticas cometidas pelos profissionais também 

podem levar a punições institucionais, seja a suspensão temporária de um profissional 

(Brooklyn Nine-Nine, “Charges and Specs”, 1x22; Chicago P.D., “Climbing Into Bed”, 3x05) 

ou até mesmo a sua demissão (Chicago Fire, “Retaliation Hit”, 1x21; “All Hard Parts”, 4x14). 

Em alguns casos, o profissional pode, inclusive, ter sua licença de trabalho suspensa e/ou 

revogada (Eli Stone, “Something to Save”, 1x06).  



176 

 

O caráter pontual dessas ofensas foi ressaltado no estudo conduzido por Foss (2011) 

em que 536 episódios de quatro dramas médicos foram analisados160. Desses episódios, apenas 

52 erros médicos foram encontrados, dos quais a maior parte se devia à irresponsabilidade dos 

profissionais. Foss (2011) indica que essas séries ao apresentarem os erros médicos 

enfatizavam o fardo da responsabilidade carregado pelos profissionais de saúde. Ao 

examinarmos Grey’s Anatomy, encontramos que quando um médico erra o diagnóstico/ 

tratamento de um paciente ou age de forma antiética ele pode: a) ser repreendido (“Much too 

Much”, 2x10; “Reunited”, 16x04); b) ser suspenso (“Crash Into Me [Part 2]”, 4x10; 

“Throwing it all Away”, 10x15; “None of Your Business”, 13x12); c) perder seu emprego 

(“Invasion”, 6x05; “I saw what I saw”, 6x06; “Everything I Try to Do, Nothing Seems to Turn 

Out Right”, 10x23; “Judgment Day”, 14x20); d) ser processado (“Sorry Seems to Be the 

Hardest Word”, 10x09; “Help Me Through the Night”, 16x10); e) ter sua licença médica 

cassada (“My Shot”, 16x08).  

O estudo de Foss indica duas formas distintas de apresentar a questão dos erros médicos. 

Em alguns casos são profissionais de saúde incompetentes. Esses personagens “só apareceram 

nas histórias sobre seu comportamento incompetente e foram imediatamente demitidos” (ibid, 

p.496, tradução nossa). Os personagens incompetentes ou negligentes são utilizados pelas 

séries institucionais como exemplos a não serem seguidos pelos outros profissionais e para 

ressaltar a autoridade da instituição, que rapidamente os destitui de seus cargos, assim, 

protegendo os indivíduos. Além disso, esses personagens ainda servem para destacar a 

qualidade dos outros profissionais competentes da instituição representada.  

Em contrapartida, quando um profissional competente comete um erro essa ação será 

construída como uma forma de aprendizado que irá resultar um profissional melhor. O episódio 

convenientemente intitulado “The Mistake” (2x08) de House M.D. é um bom exemplo a este 

respeito. No episódio, o personagem Robert Chase (Jesse Spencer), imediatamente após 

descobrir que seu pai havia falecido, atende uma paciente que reclama de dores estomacais e 

nas articulações. Distraído pela notícia perturbadora de seu pai, Chase prescreve apenas alguns 

antiácidos, indica outro especialista e dispensa a paciente para casa. Horas depois os 

paramédicos trazem a mulher de volta para o Princeton Plainsboro Hospital com úlceras 

hemorrágicas e uma perfuração no estômago. O Dr. House confronta Chase: 

 

House: “Você auscultou o estômago dela? Checou os sinais vitais dela?” 

Chase: “Talvez se ela tivesse falado algo sobre tomar ibuprofeno, mencionasse o   

 
160 Especificamente: Chicago Hope, ER, Grey’s Anatomy e House M.D. 
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             sangramento retal.” 

House: “Sim! Por que que ela não estudou medicina como você? Diarreia, sangue nas  

             fezes. Essas são perguntas de rotina.” 

Chase: “Que os médicos pulam o tempo todo. Foi um pequeno erro, eu não poderia  

             saber que isso ia acontecer.” 

House: “Os erros são tão sérios quanto os resultados que causam! Essa mulher pode  

            morrer porque você estava com preguiça de fazer uma pergunta simples!” 

(House M.D., “The Mistake”, 2x08, tradução nossa) 

 

Com a morte da paciente, Chase e House têm suas ações avaliadas por um comitê (peer review) 

e Chase é processado por malservação médica (gross malpractice) pela família. 

Recorrentemente ao longo do episódio, as ações de Chase e a sua falta de atenção à pergunta 

que poderia ter salvado a vida da paciente é enquadrada como um “erro” por ele e pelos outros 

personagens. Entretanto, nota-se que nos episódios subsequentes o personagem “melhora” com 

seu aprendizado, se tornando mais atencioso aos pacientes e tomando históricos mais 

detalhados. Desse modo, as Comfort Series, embora apresentem médicos cometendo erros, 

sugerem que essas ações irão melhorar a qualidade do atendimento, tornando os médicos mais 

atenciosos e responsáveis. Outros exemplos dessa construção podem ser observados em Grey’s 

Anatomy (“Much Too Much”, 2x10; “Stand by Me”, 5x18; “Head Over High Heels”, 15x22 e 

“What I Did For Love”, 15x23) e em Scrubs (“My Lunch”, 5x20 e “My Fallen Idol”, 5x21).  

Em contrapartida, nota-se que as séries jurídicas e policiais rotineiramente apresentam 

profissionais que “quebram as regras”, ou seja, agem na ilegalidade da conduta institucional na 

tentativa de ganharem processos ou solucionarem casos, respectivamente. No caso das séries 

jurídicas, a prática do direito é construída pelas instituições ficcionais como sendo carregada 

de armadilhas éticas que estão prontas para derrubarem os advogados e juízes. A fragilidade 

das regras nas narrativas ficcionais que envolvem instituições jurídicas (tribunais, escritórios 

de advocacia, promotoria...) já foi apontada por Bradney (2014). Para o autor, as narrativas 

constroem os ideais de “seguir a lei” e “obter justiça” como noções antagônicas.  

Por outro lado, a ideia de “quebrar as regras” pode ser muito mais sutil. Tomemos o 

episódio intitulado “Cooked” (7x03) de The Good Wife como exemplo. Nele, Alicia tem que 

defender um réu que foi acusado de produzir a droga GHB. No entanto, Roland (John Magaro), 

em sua primeira conversa com Alicia, afirma que sua intenção não era produzir GHB, mas sim 

criar uma variação sintética mais segura da droga. No decorrer do episódio, Alicia chega à 

conclusão de que, para melhor defendê-lo, ela precisa que ele tivesse a intenção de produzir 

GHB e apenas tenha por acaso encontrado uma substância semelhante a droga. Alicia, então, 

novamente conversa com seu cliente:  
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Alicia: Você não é químico, Roland. Você estudou ciência da computação, certo?  

Roland: Sim, mas fiz muita pesquisa, quero dizer, eu adoro aprender. 

Alicia: Espere, aguarde. Existe alguma chance de que, enquanto você de fato fez terc- 

            butil, o que quer que seja, você estava tentando fazer GHB?  

Roland: 4-hidroxibutanoato de terc-butilo. 

Alicia: Sua intenção é importante aqui. O que você pretendia fazer. Não, espere, não  

diga nada ainda. Você não pode ser condenado por fazer GHB porque não era 

GHB. Você só pode ser condenado por fazer um análogo, mas se você pensou 

que estava fazendo GHB, se não soubesse que havia criado um análogo...  

Roland:  Sem intenção. 

Alicia: Certo. Para ser clara, estou apenas dizendo para você o que seu traficante irá  

            testemunhar. Estou dizendo que esta pode ser sua defesa se você estivesse  

            tentando fazer GHB. Então, sem pressa, pare um momento e pense. 

(The Good Wife, “Cooked”, 7x03, tradução nossa) 

 

Embora Alicia em nenhum momento diz para seu cliente cometer perjúrio, fica subentendido 

que a advogada quer que Roland “se lembre” dos fatos de uma forma diferente da realidade. A 

tática dá certo, pois, ao ser questionado no tribunal, Roland afirma que sua intenção era 

produzir GHB. Este não é um fato isolado na série, em outros episódios os advogados ao 

explicarem a lei para seus clientes, muitas vezes, os instruem de como “lembrar” de um evento 

ou de uma ação ocorrida de modo a favorecer suas ações na esfera jurídica (“Great Firewall”, 

2x16; “A New Day”, 3x01; “Long way Home”, 3x17; “The Art of War”, 4x06). 

Já no caso dos dramas policiais televisivos essa flexibilização das normas éticas já foi 

indicada nos estudos de Leishman e Manson (2003), Reiner (2010) e Turnbull (2014). O 

recurso é tão recorrente, que a tagline de Chicago P.D. é “quebre as regras, não a lei”. Em 

termos práticos, trata-se de um sofisma, mas é uma distinção importante que pode ser usada 

para separar as Comfort Series policiais de outras produções pertencentes ao mesmo gênero, 

como, por exemplo, The Shield, drama que acompanha um grupo de policiais corruptos que 

não só quebram as regras, mas cultivam, roubam e comercializam drogas, além de assassinarem 

traficantes, em nome da lei, que são rivais e perturbam seus negócios. Enquanto Voight em 

Chicago P.D. é recorrentemente recriminado por endossar diversas táticas de abuso policial 

para um suposto “bem maior”, como espancar um criminoso para salvar uma vítima que foi 

sequestrada (“Wrong side of the bars”, 1x02), a instituição policial em The Shield é desprovida 

de caráter e idealismo, estando completamente desmoralizada e tendo grande parte de seus 

agentes agindo de forma independente, despreocupados com o bem-estar da população de Los 

Angeles e colocando seus próprios interesses financeiros e políticos acima da lei.  
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A construção da violação de normas de conduta e de direitos civis161 como “necessária” 

para que os policiais consigam trazer um criminoso à justiça pode ser claramente observada na 

interação entre Voight e o auditor independente da Corregedoria (Internal Affairs), Denny 

Woods (Mykelti Williamson), durante um episódio da quinta temporada de Chicago P.D.: 

 

Denny: Quem você acha que é para respeitar ou não minhas ações? O policial mais 

sujo de Chicago. 

Voight: Eu não sou sujo. Eu não machuco pessoas inocentes. Eu nunca fiz isso. Eu 

nunca vou fazer. 

Denny: Isso é uma piada? 

Voight: Você não entende, não é? Depois de todo esse tempo. 

Denny: Entender o que? 

Voight: A diferença entre sujo e necessário. Goste ou não, você e todos os seus  

amigos hipócritas na Ivory Tower [corregedoria], vocês precisam de pessoas 

como eu nas ruas, fazendo as coisas que policiais normais não estão 

dispostos a fazer, se esforçando mais para ter certeza de que o verdadeiro 

mal, o verdadeiramente perigoso, vá embora. Eu diluo o rebanho para o bem 

maior. 

(Chicago P.D., “Homecoming”, 5x22, tradução nossa) 

 

 

Essa construção de que os fins justificam os meios pode levar o telespectador a justificar a má 

conduta policial representada na ficção (DONAVAN; KLAHM IV, 2015) e, mais do que isso, 

“acreditar que é assim que o policiamento é e ‘deveria’ ser feito” (ESCHHOLZ; MALLARD; 

FLYNN, 2004, p. 173, tradução nossa). 

Os processos de ficcionalização das instituições sociais ficarão mais claros no próximo 

capítulo, quando realizarmos o estudo de caso das séries institucionais de Chicago. Por hora, o 

que queremos salientar é que existem certas diferenças na construção de cada instituição social 

ficcional, principalmente no que se refere as suas ambiguidades. Assim, enquanto o médico 

deve atender a um critério ético elevado, policiais e advogados infringem certas regras para 

conseguirem executar seus trabalhos, todos em favor do bem da população. Semelhantemente 

ao mundo real, cada instituição ficcional deve atender a um conjunto diferente de expectativas 

de ordenamento do mundo social que são atribuídas a elas. Dentre os inúmeros paralelos com 

a realidade, chamamos atenção para o caso “People Vs Lee”162 no estado de Nova York em que 

foi considerado legal a atuação de policiais que intencionalmente falsificam informações para 

um suspeito na tentativa de conseguir sua prisão. O caso não só estabeleceu jurisprudência pra 

inúmeros outros, como também é utilizado pelas séries institucionais como justificativa para 

 
161 Em seu trabalho, Eschholz, Mallard e Flynn (2004) destacam violações de direitos civis como: falta do “Aviso 

de Miranda” (direito fundamental do acusado de ficar em silêncio), abuso físico, confissões forçadas e promessas 

de leniência. 
162 http://www.leagle.com/decision/1994871160Misc2d711_1753/PEOPLE%20v.%20LEE Acessado em 04 de 

janeiro de 2020 

http://www.leagle.com/decision/1994871160Misc2d711_1753/PEOPLE%20v.%20LEE
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eximir a atuação antiética de policiais, como pode ser evidenciado no episódio “Breaking Up” 

(2x10) de The Good Wife. 

A tempo, outro aspecto das ambiguidades se refere à questão da responsabilidade 

institucional e do abuso de poder e autoridade por parte dessas organizações ficcionais. 

Identificamos que nas Comfort Series a responsabilidade de diversos problemas e falhas 

relativos à instituição são colocados sobre a tutela do indivíduo. Assim, não é o sistema político 

que é falho, mas sim alguns políticos que são responsáveis por corrompê-lo. Torna-se dever 

dos personagens centrais dessas narrativas combater esses indivíduos e reestabelecer a ordem 

institucional. Essa lógica é muito evidente em Parks and Recreation, em que Leslie é 

apresentada como uma funcionária pública íntegra e idealista que se depara com políticos e 

outros funcionários públicos que não compartilham de sua visão romantizada da democracia. 

A série, então, se propõe a mostrar como um indivíduo ou grupo de indivíduos (os funcionários 

do departamento de parques e recreação) consegue fazer a diferença para o bem-estar da 

população de Pawnee, mesmo rodeados por outros profissionais incapazes ou corruptos, pois 

a instituição política como um todo ainda se sustenta. 

Embora as críticas direcionadas às instituições ficcionais sejam raras, isso não significa 

que elas sejam inexistentes nas Comfort Series. Nos últimos anos as séries institucionais têm 

abordado problemas sistêmicos das instituições, como a crise da imigração (Jane the Virgin, 

“Chapter 10”, 1x10), o racial profiling e a brutalidade policial (9-1-1, “Rage”, 3x05), as crises 

no sistema de saúde (Grey’s Anatomy, “It’s Raining Man”, 16x04), os mass shootings (Chicago 

Fire, “The Sky Is Falling”, 4x13), a corrupção pública (The Good Wife “What’s in the Box”, 

4x22), o assédio sexual (Brooklyn Nine-Nine, “He Said, She Said”, 6x08), dentre tantas outras 

disfunções presentes na sociedade estadunidense e em suas instituições sociais. Entretanto, na 

maioria dos casos, a metanarrativa ainda contribui para certo apagamento das 

responsabilidades institucionais e de certa distorção da realidade. Nota-se que no caso de 

Grey’s Anatomy as críticas ao sistema de saúde estadunidense só apareceram na narrativa após 

15 temporadas do drama. 

Para entendermos melhor como críticas direcionadas às instituições podem aparecer nas 

Comfort Series, iremos retomar a discussão sobre racial profiling. O drama Law & Order: SVU 

abordou o tema no episódio “Community Policing” (17x05). No episódio, um homem negro 

desarmado foi baleado pela polícia ao ser “confundido” com um estuprador que era procurado. 

A protagonista Oliva Benson (Mariska Hargitay) é colocada em uma posição difícil sem saber 

qual lado tomar, o da vítima ou de seu colega institucional. Este episódio foi um dos poucos 
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que tentaram dar a perspectiva policial da história, porém a solução encontrada para o conflito 

foi rápida e simplista, com os policiais apenas sendo indiciados pelo assassinato.  

Já no episódio intitulado “Rage” (3x05) do drama 9-1-1, a família da sargento negra 

Athena Nash (Angela Bassett) é abordada na estrada por policiais brancos. O ex-marido de 

Athena, Michael Grant (Rockmond Dunbar), entra em atrito com os policiais quando um deles 

aponta uma arma para seu filho menor de idade sentado no banco traseiro do carro. A tensão 

entre os personagens só diminui quando Michael diz que sua ex-esposa é uma sargento do Los 

Angeles Police Department (LAPD), o que faz os policiais recuarem. Mais tarde, ao relatarem 

o caso para Athena, a personagem fica dividida sobre como lidar com a situação. Se por um 

lado a segurança de sua família é uma prioridade, por outro Athena tem que defender a 

instituição da qual faz parte. Esse impasse leva Athena a defender que nem todos os policiais 

são comprometidos (“maus”) e que o número de policiais “bons supera os maus” (tradução 

nossa). A escolha por fazer Michael, um personagem recorrente da série, vítima de racial 

profiling e não autor da ação é importante, pois continua a resumir a questão em um embate 

entre “bem versus mal”, ou “good cop” versus “bad cop”, como no caso supracitado de Famíly 

Matters.  

Outras Comfort Series que abordaram a questão do racial profiling foram: The Fresh 

Prince of Bel Air (“Mistaken Identity”, 1x06), Everybody Hates Chris (“Everybody Hates Jail”, 

1x21), Brooklyn Nine-Nine (“Moo Moo”, 4x16) e Scandal (“The Lawn Chair”, 4x14). Em todos 

os exemplos enfatizam-se que, embora a instituição policial possua alguns membros 

desvirtuados (policiais racistas), a instituição como um todo ainda funciona e tem mecanismos 

de controle para impedir esses profissionais “desviantes”. Assim, novamente observamos a 

reiteração do mito dos policiais “bad apples” e o apagamento da dimensão da responsabilidade 

institucional do problema, que nesse caso é estrutural.  

Similarmente, encontramos certo apagamento das responsabilidades institucionais 

quando as Comfort Series abordam o problema da atual crise da imigração nos Estados Unidos.  

O drama familiar The Fosters, série sobre os dilemas e as alegrias de uma grande família 

composta de duas mães criando seu filho biológico e seus filhos adotivos, abordou o tema no 

episódio“#IwasMadeInAmerica” (5x12). Nele a jovem Ximena (Lisseth Chavez), uma 

imigrante com proteção DACA163, é confinada em uma igreja após a revogação do decreto que 

 
163 DACA é a sigla em inglês do programa Deferred Action for Childhood Arrivals, criada em 2012 pelo presidente 

Barack Obama. O programa concede autorização temporária para morar, trabalhar e dirigir aos imigrantes que 

entraram no país de forma ilegal quando eram menores de idade. Os indivíduos que recebem a autorização são 

comumente referidos como “dreamers” e a maior parte veio do México e de outros países da América Latina. O 

programa foi extinto por Donald Trump em setembro de 2017, porém as cortes federais estadunidenses revogaram 
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concedia seu visto. Sua amiga Callie (Maia Mitchell) participa de um protesto e questiona o 

público: “o que faz de você e eu americanas, mas não a Ximena, que viveu aqui sua vida inteira, 

foi para a escola, se formou, trabalha, paga impostos e ama este país tanto quanto qualquer 

outro que tenha nascido aqui?” (tradução nossa). Callie, assim, associa esses compromissos 

como formas de cidadania social (se formou, trabalha), nacional (na forma de impostos) ou 

cultural (no amor que sente pelo país), na tentativa de legitimar o pertencimento de sua amiga, 

entretanto nenhum é capaz de assegurar o lugar dela como cidadã no país.  

  O episódio de The Fosters condena a revogação do Deferred Action for Childhood 

Arrivals (DACA), apresentando o impacto devastador do fim do programa na vida de muitos 

cidadãos estadunidenses e imigrantes, ao mesmo tempo em que adentra em uma discussão 

maior sobre quais ações e princípios tornam um indivíduo cidadão dos Estados Unidos. Sob 

outra perspectiva, a série apresenta uma visão de uma imigrante “inofensiva”, ou seja, uma 

jovem que veio para o país quando era criança, estudava, trabalhava, pagava impostos e 

participava de rituais da cultura estadunidense. Isso se torna importante no contexto da difusão 

da retórica xenofóbica do “imigrante criminoso”, que se difundiu nos últimos anos 

principalmente por meio das declarações do presidente Donald Trump164. A série, em última 

instância, permite certa exorcização dos medos dos telespectadores em relação ao outro, neste 

caso, o imigrante ilegal. Deve se considerar, entretanto, que a produção está advogando pela 

classe dos dreamers, em outras palavras, dos imigrantes que são identificados pelo governo e 

que seguem as leis, portanto, não de outros imigrantes ilegais vivendo nos Estados Unidos. 

Após diversos episódios de The Fosters, Ximena, enfim, consegue renovar sua proteção 

DACA e permanecer legalmente no país (“Many Roads”, 5x19). O fato da personagem ter 

conseguido uma solução relativamente “simples” para seu dilema mascara a dura realidade 

enfrentada por outros dreamers, principalmente, dos que são enviados de volta para seus países. 

Outras Comfort Series que abordaram a questão da crise da imigração foram: as dramédias 

 
a decisão de Trump e decidiram manter a proteção temporariamente até que o caso pudesse ser julgado pela 

suprema corte. Em junho de 2020, a corte decidiu a favor dos dreamers. Para mais informações, ver: 

https://www.npr.org/2020/06/18/829858289/supreme-court-upholds-daca-in-blow-to-trump-administration. 

Acessado em 02 de janeiro de 2021. 
164 Durante as eleições para a presidência de 2016 nos Estados Unidos, Trump por vezes fomentava a insegurança 

dos sujeitos com declarações que opunham o estadunidense, classe média, trabalhador com uma imagem de um 

imigrante criminoso que viria para saquear a terra, aumentar a criminalidade e estuprar as mulheres. Em uma de 

suas falas mais emblemáticas, Trump disse, em 2015: “Quando o México envia seu povo, ele não está enviando 

o seu melhor [...] Eles estão enviando pessoas que têm muitos problemas, e estão trazendo esses problemas 

consigo. Eles estão trazendo drogas. Eles estão trazendo crime. Eles são estupradores” antes, porém, de terminar 

sua fala, Trump faz uma pequena ressalva e diz “e alguns, eu suponho, são pessoas boas” (tradução nossa). Para 

acesso a fala em inglês ver: https://www.businessinsider.com/trump-mexicans-rapists-remark-reference-2018-4 

Acessado em 17 de fevereiro de 2019. 

https://www.npr.org/2020/06/18/829858289/supreme-court-upholds-daca-in-blow-to-trump-administration
https://www.businessinsider.com/trump-mexicans-rapists-remark-reference-2018-4
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Ugly Betty (The Lyin', the Watch and the Wardrobe”, 1x05; “Trust, Lust and Must”, 1x06), 

Desperate Housewives (“Sorry Grateful”, 7x8; “Pleasent Little Kingdom” 7x9), a sitcom One 

day at a Time (“Strays”, 1x05). Em todos os casos, inclusive no de The Fosters, observa-se 

que as suas críticas não são direcionadas às instituições governamentais estadunidense, mas se 

utilizam de agentes de orgãos federais, como da Immigration and Customs Enforcement (ICE), 

para simbolizar as ações dessas instituições. Assim, de certa maneira, a narrativa blinda as 

instituições governamentais dessa perseguição e apresenta o embate como sendo entre 

indivíduos e não entre a instituição e o imigrante.  

Entendemos que as Comfort Series ao simplificarem problemas tão complexos acabam 

por apagar as dimensões institucionais desses conflitos. Nesse sentido, essas narrativas 

distorcem a realidade desses problemas e, por meio de uma metanarrativa de segurança, servem 

como mecanismos de reforço de confiança dos sistemas peritos. Isso ocorre porque, para as 

Comfort Series promoverem o sentimento de conforto, elas precisam reforçar as soluções e não 

os problemas, a ordem e não o caos, a justiça e não a injustiça. Para isso, essas produções 

apresentam as instituições sociais ficcionais de modo funcional. Em contrapartida, Barthes 

(2001) nos lembra que a capacidade distorciva se encontra na própria natureza dos mitos. Essas 

produções, ao se aproximarem dos mitos, também são capazes de camuflar a realidade dos 

problemas institucionais. 

 

3.4. Considerações  

 

“Derrota e tristeza são o que acontece com você durante o dia. À noite, na frente da 

caixa [televisão], a maioria das pessoas quer compartilhar vitórias, se associar com 

os vencedores, ser transportados da realidade” (SHANKS, vice-presidente da ABC, 

citado em GITLIN, 1979, p. 200-201, tradução nossa) 

 

Compartilhar das vitórias de médicos que curam seus pacientes, de policiais que 

desvendam crimes perversos, de bombeiros corajosos que ariscam suas vidas para salvar 

vítimas ou de advogados competentes que defendem seus clientes se tornou uma prática 

extremamente popular nos Estados Unidos por meio das séries institucionais exibidas e 

reexibidas cotidianamente na televisão. Muitos trabalhos que abordam essas produções ainda 

partem da perspectiva limitada do entretenimento e/ou do viés da distração. Rompendo com 

esta prática, aqui nos dedicamos a explorar como as séries institucionais, pertencentes à 

categoria das Comfort Series, contribuem no sustento da realidade.  
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Objetivamos, portanto, argumentar que as séries institucionais em particular, e as 

Comfort Series em geral, cumprem um propósito sociológico que vai além do que as discussões 

em torno da representação dos profissionais ou do uso instrumental desses produtos têm 

reconhecido. Encontramos que as instituições sociais ficcionais ordenam a narrativa em torno 

de liminal hotspots, ao mesmo tempo em que reproduzem uma metanarrativa de segurança, o 

que contribui no reforço do papel desempenhado pelas instituições no gerenciamento do risco 

e na manutenção do status quo. Dessa maneira, a realidade é ordenada, mantida e reparada por 

meio das séries institucionais. 

Defendemos que o que torna as Comfort Series produções tão atraentes para seu público 

é a combinação de uma narrativa caótica com uma metanarrativa que reforça a segurança, além 

da exibição rotineira desses produtos na grade televisiva. É essa combinação que possibilita 

tais produções de atuarem no fomento da segurança ontológica dos sujeitos. A popularidade e 

a longevidade das séries institucionais devem ser consideradas um forte indício da atratividade 

dessa estrutura. Reconhecemos que neste processo as instituições ficcionais também 

contribuem na construção dos imaginários relacionados as instituições representadas. 

Identificamos, por outro lado, que a relevância destas produções para os estudos de 

comunicação e estudos de televisão está vinculada a um processo maior de distorção da 

realidade, capacidade associada às instituições ficcionais, ao fomentar nossa confiança nos 

sistemas peritos. Este processo, entretanto, não é livre de ambiguidades. 

Em sua análise da relação do mito com a televisão, Douglas Kellner (1982) defende que 

para entendermos como as sociedades capitalistas contemporâneas conseguem manter sua 

legitimidade e estabilidade social, torna-se de extrema importância analisar como os mitos  

dominantes destas sociedades são construídos e propagados. Acreditamos que examinar as 

séries institucionais e as instituições ficcionais também contribuirá neste processo. Breen e 

Corcoran nos oferecem algumas pistas de como podemos avançar nessa discussão. No que diz 

respeito às séries televisivas, especificamente os dramas policiais, os autores incentivam os 

pesquisadores a investigarem a fundo o “núcleo mítico” (1982, p. 130) dessas produções, 

comparando diversas séries pertencentes ao mesmo gênero. Essa análise possibilitaria isolar os 

mitos específicos que cada produção aciona, porém também permitiria um olhar mais atento 

sobre os mitos que estão sendo amplamente disseminados na sociedade estadunidense pela 

televisão por meio das séries policiais.  

Aqui concordamos com os autores de que é necessário olhar as séries isoladamente e 

em conjunto, pois só assim pode existir uma visão mais profunda do discurso mítico presente 

na ficção seriada televisiva. Dessa maneira, a seguir, iremos abordar a representação das 
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instituições sociais ficcionais isoladamente, olhando quatro modelos narrativos distintos que 

focam em instituições diferentes: corpo de bombeiros, policial, médico e jurídico. Ao mesmo 

tempo, ao focarmos nos dramas da franquia Chicago, seremos capazes de analisar e mapear 

em conjunto as relações de interdependência entre estas figurações. 
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4. AS INSTITUIÇÕES SOCIAIS FICCIONAIS E A FRANQUIA CHICAGO 

 

No dia 27 de fevereiro de 2020 a emissora aberta NBC anunciou a renovação de três 

temporadas do drama Chicago Fire e de suas spin-offs, Chicago P.D. e Chicago Med165. Além 

disso, a emissora também renovou Law & Order SVU para mais três temporadas e anunciou 

um novo spin-off da franquia policial-jurídica intitulado Law & Order: Organized Crime. 

Alguns meses depois, no entanto, a morte do estadunidense George Perry Floyd Jr. na cidade 

de Minneapolis em 25 de maio chocou a nação e colocou a ficcionalização da instituição 

policial no centro das atenções. Floyd, um homem negro, foi assassinado por um policial 

branco que se ajoelhou sobre seu pescoço, sufocando-o. A brutalidade da ação policial foi 

registrada em um vídeo que se disseminou nas mídias sociais. A morte de Floyd desencadeou 

centenas de protestos e manifestações ao redor do país e demandas da sociedade por reformas 

na instituição policial, como a campanha “Defund the police”166.  

A reação de choque da sociedade ao vídeo foi problematizada em matérias jornalísticas 

(GRADY, 2020; ZEITCHIK, 2020), que questionaram os programas televisivos que glorificam 

a ação policial, como o reality COPS (Fox, 1989-2013; Spike, 2013-2017; Paramount Network, 

2018-2020). Em resposta aos protestos, o reality foi cancelado167. Já as séries de ficção, por 

sua vez, foram questionadas por apresentarem os policiais como heróis e representarem o ponto 

de vista desses profissionais sobre a lei e o crime168. O incidente colocou a questão da 

ficcionalização da instituição policial nas séries televisivas sob os holofotes, com alguns 

jornalistas especulando sobre o potencial dessas narrativas de influenciarem ou condicionarem 

a forma como os sujeitos enxergam essa instituição. Todavia, ainda conhece-se pouco sobre 

esse processo e, mais importante, as críticas e os questionamentos direcionados à instituição 

ficcional se limitam à representação policial. Ignora-se, dessa forma, o fato de que a grade 

televisiva da TV estadunidense é povoada de outras instituições ficcionais169 e que essas são 

 
165 https://tvline.com/2020/02/27/chicago-fire-renewed-season-9-10-11-nbc/ Acessado em 01 de março de 2020. 
166 https://edition.cnn.com/2020/06/06/us/what-is-defund-police-trnd/index.html Acessado em 02 de julho de 

2020. 
167 https://www.nytimes.com/2020/06/09/business/media/cops-canceled-paramount-tv-show.html Acessado em 

02 de julho de 2020. 
168 Algumas matérias publicadas na época foram: https://amp.economist.com/books-and-

arts/2020/06/27/television-has-distorted-americans-view-of-policing; 

https://www.hollywoodreporter.com/features/hollywood-police-a-deep-complicated-now-strained-relationship-

1301211?utm_source=twitter&utm_medium=social; https://variety.com/2020/tv/features/cop-shows-under-

microscope-1234635929/amp/?__twitter_impression=true; https://mashable.com/article/tv-cops-black-lives-

matter.amp ; https://www.rollingstone.com/tv/tv-features/cops-on-tv-hollywood-policing-sepinwall-

1039131/amp/?__twitter_impression=true Acessado em 12 de agosto de 2020. 
169

 Na lista das 20 séries mais assistidas da temporada 2019-2020, um total de nove são policiais, quatro são sobre 

o corpo de bombeiros, quatro são dramas médicos, uma é drama jurídico, uma é sitcom e uma é drama familiar.  

https://tvline.com/2020/02/27/chicago-fire-renewed-season-9-10-11-nbc/
https://edition.cnn.com/2020/06/06/us/what-is-defund-police-trnd/index.html
https://www.nytimes.com/2020/06/09/business/media/cops-canceled-paramount-tv-show.html
https://amp.economist.com/books-and-arts/2020/06/27/television-has-distorted-americans-view-of-policing
https://amp.economist.com/books-and-arts/2020/06/27/television-has-distorted-americans-view-of-policing
https://www.hollywoodreporter.com/features/hollywood-police-a-deep-complicated-now-strained-relationship-1301211?utm_source=twitter&utm_medium=social
https://www.hollywoodreporter.com/features/hollywood-police-a-deep-complicated-now-strained-relationship-1301211?utm_source=twitter&utm_medium=social
https://variety.com/2020/tv/features/cop-shows-under-microscope-1234635929/amp/?__twitter_impression=true
https://variety.com/2020/tv/features/cop-shows-under-microscope-1234635929/amp/?__twitter_impression=true
https://mashable.com/article/tv-cops-black-lives-matter.amp
https://mashable.com/article/tv-cops-black-lives-matter.amp
https://www.rollingstone.com/tv/tv-features/cops-on-tv-hollywood-policing-sepinwall-1039131/amp/?__twitter_impression=true
https://www.rollingstone.com/tv/tv-features/cops-on-tv-hollywood-policing-sepinwall-1039131/amp/?__twitter_impression=true
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algumas das séries mais populares da televisão nacional. Mais do que examinar a instituição 

policial, temos que questionar a ficcionalização das instituições sociais nas séries televisivas 

contemporâneas por um viés sociológico e problematizar o papel dessas produções na 

construção dos imaginários associados a estas entidades sociais. 

Isto posto, neste capítulo aplicamos a discussão levantada anteriormente na tese sobre 

a sociologia das instituições sociais ficcionais e dos mitos nas Comfort Series às séries da 

franquia Chicago. Por meio da revisão da literatura existente sobre as séries institucionais e o 

consumo de produções variadas, isolamos determinadas categorias referentes à ficcionalização 

de cada instituição representada. Iniciamos cada seção apresentando um breve panorama das 

produções pertencentes a cada subgênero de modo a ressaltar como cada instituição é 

representada na ficção seriada televisiva estadunidense. Em seguida, analisamos como as 

instituições são ficcionalizadas nas séries da franquia Chicago. 

Para melhor visualizar nossa discussão, sistematizamos as categorias analisadas na 

Tabela 2 e as organizamos em três dimensões distintas, porém complementares: 1) Dimensão 

profissional – se refere à representação do profissional, seu trabalho e seu papel na sociedade; 

2) Dimensão institucional – diz respeito à atuação da instituição, sua organização interna e seus 

relacionamentos com outras instituições; e 3) Dimensão da figuração – se refere às relações 

entre os profissionais dentro da instituição. Ressaltamos que essas não são as únicas possíveis 

variáveis em uma análise sociológica da ficcionalização de instituições nas séries televisivas, 

mas atendem ao escopo da pesquisa delimitada neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://variety.com/2020/tv/news/most-popular-tv-shows-highest-rated-2019-2020-season-masked-singer-last-

dance-1234612885/ Acessado em 02 de julho de 2020.  

 

https://variety.com/2020/tv/news/most-popular-tv-shows-highest-rated-2019-2020-season-masked-singer-last-dance-1234612885/
https://variety.com/2020/tv/news/most-popular-tv-shows-highest-rated-2019-2020-season-masked-singer-last-dance-1234612885/
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Tabela 2: A sociologia das instituições ficcionais da franquia Chicago 

 

Dimensão Categorias- 

Chave 

Chicago Fire Chicago P.D. Chicago Med Chicago Justice 

 

 

 

 

Dimensão 

do 

profissional 

Profissionais  Bombeiros e 

Paramédicas 

Policiais 

uniformizados e 

detetives 

Médicos  

e enfermeiras 

Promotores e 

detetives da 

Promotoria do 

Estado 

Representação 

do profissional 

Herói Herói Herói Herói 

 

Antagonistas Incêndios/ 
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O nosso esforço analítico aqui se organiza em duas etapas. Começamos assistindo os 

cinco primeiros episódios de cada uma das séries da franquia e tomamos nota apenas dos 

elementos (falas, ações, discursos, representações, etc...) que remetem à construção da 

instituição e do profissional sendo apresentados. Ignoramos, assim, grande parte dos desenlaces 

da trama, focando nossa análise apenas no que se refere aos processos de ficcionalização das 

instituições sociais na cidade de Chicago. Com essas anotações em mãos, elaboramos um mural 

usando post-its em que pudemos visualizar como as produções da franquia trabalham as 

categorias-chave em cada um dos episódios analisados (ver Apêndice D). Destacamos que esta 

metodologia remetente aos processos de criação das séries, proporcionou certa materialidade à 

análise da ficção seriada televisiva. 

 

4.1. O corpo de bombeiros na ficção seriada televisiva 

 

Na história da televisão estadunidense, poucas séries se dedicaram a representar o 

trabalho do corpo de bombeiros e, diferente das outras instituições que veremos mais à frente, 

não encontramos na literatura uma contagem dessas séries na literatura. Em razão disso, 

contabilizamos essas produções e encontramos um total de 20 séries entre 1954 e 2020 

(Apêndice E). Dessas, quatro estão atualmente em exibição na TV aberta estadunidense170.  

As séries que representam a instituição do corpo de bombeiros focam no trabalho dos 

bombeiros, paramédicos ou first responders (bombeiros, paramédicos, policiais e atendentes 

das chamadas de emergência [dispatch]). Em linhas gerais, as produções desse subgênero 

reproduzem um mesmo modelo em que as atividades cotidianas na firehouse, como a limpeza, 

a alimentação ou o treino dos profissionais, são interrompidas por uma chamada de emergência 

que solicita atendimento da equipe. Os principais antagonistas desses profissionais são os 

incêndios acidentais ou propositais (causados por um incendiário), os desastres naturais e os 

acidentes. Aqui entendemos que o “fogo” é a materialização do caos na narrativa. Por serem 

os primeiros a responderem às chamadas de emergência, esses profissionais são 

recorrentemente construídos como heróis corajosos que se sacrificam para reestabelecerem a 

ordem.  

 
170 As séries são Chicago Fire, 9-1-1, Station 19 e 9-1-1: Lone Star. Todas figuram na lista das 20 séries mais 

assistidas de 2019-2020. Ver: https://variety.com/2020/tv/news/most-popular-tv-shows-highest-rated-2019-

2020-season-masked-singer-last-dance-1234612885/ Acessado em 14 de junho de 2020. 

https://variety.com/2020/tv/news/most-popular-tv-shows-highest-rated-2019-2020-season-masked-singer-last-dance-1234612885/
https://variety.com/2020/tv/news/most-popular-tv-shows-highest-rated-2019-2020-season-masked-singer-last-dance-1234612885/
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Para cumprirem essa difícil tarefa, observa-se que o corpo de bombeiros ficcional 

apresenta uma forte regulação institucional. Os profissionais majoritariamente171 seguem as 

regras ou são repreendidos quando violam as normas e os protocolos de conduta da instituição. 

Em muitos casos, os personagens de patente mais elevada (tenentes e capitães) reforçam que 

as regras existem para manter os profissionais seguros. A instituição ficcional do corpo de 

bombeiros apresenta uma hierarquia militarizada e extremamente segmentada desde o 

candidato (bombeiro inexperiente), bombeiros experientes, tenentes, capitães, até o chefe dos 

bombeiros da cidade. Dessa maneira, essas séries expõem a cadeia de comando que existe na 

instituição ficcional e os inúmeros processos que guiam o trabalho desses profissionais, como 

o uso de equipamentos especializados (ferramentas de resgate hidráulico) e as técnicas de 

resgate e de extinção de incêndios. 

Nessas narrativas, encontramos dois tipos de disputa recorrentes entre instituições: 1) 

bombeiros versus policiais e 2) paramédicos versus médicos. As séries institucionais sobre o 

corpo de bombeiros apresentam com certa frequência atritos entre bombeiros e policiais, 

principalmente quando envolvem investigações de incêndios propositais. Essas produções 

destacam a maior confiança pública na instituição do corpo de bombeiros do que na policial, 

um reflexo direto da realidade da confiança atrelada à essas instituições nos Estados Unidos172. 

Alternativamente, os conflitos entre paramédicos e médicos se resumem a disputas de 

legitimidade e autoridade entre os profissionais. Estes conflitos estão relacionados com os 

processos de legalização173 e regulamentação do trabalho dos paramédicos nos Estados Unidos 

(BERGMAN, 2007; PAGE, 1979). As disputas entre paramédicos e médicos frequentemente 

 
171

 Uma das poucas produções que apresentaram um bombeiro falho, impaciente e que quebrava as regras 

regularmente foi Rescue Me do canal a cabo FX. O protagonista da série, o bombeiro Tommy Gavin (Denis 

Leary), é considerado um anti-herói. O personagem é traumatizado pelos eventos do 11 de setembro em que o seu 

primo, Jimmy Keefe (James McCaffrey), e outros 59 bombeiros que ele conhecia faleceram. Por ter sobrevivido 

aos atentados, Tommy sofre da síndrome de sobrevivente e PTSD. A série contribuiu para uma maior 

humanização dos profissionais do corpo de bombeiros e problematizou o discurso de herói associado às 

representações ficcionais da profissão. Contudo, ressaltamos que Rescue Me deve ser considerado uma produção 

atípica para este subgênero, uma vez que é uma exceção. Para mais informações, ver: Manis (2016). 
172https://www.ems1.com/research/articles/federal-survey-reveals-high-public-trust-in-ems-services-providers-

3Awk1VpaNBBsPKBj/ Acessado em 30 de maio de 2020. 
173 Durante a década de 1960 diversos estudos indicaram formas de aperfeiçoamento do modelo de Emergence 

Medical Services (EMS) nos Estados Unidos, que era na época caracterizado pela expressão “you-call-we-haul” 

(GAUMER, 1978; PALMER, 1989). Ou seja, as atividades “pré-hospitalares” se concentravam em conduzir as 

vítimas o mais rápido possível ao hospital. Esses estudos indicavam a necessidade de uma maior estratificação 

das funções dentre os profissionais de saúde. É nesse cenário que surgiram os primeiros programas de treinamento 

de paramédicos no país. Todavia, esse processo foi marcado por muita dificuldade e disputas, porque demandava 

“grandes mudanças nos princípios legais relacionados tanto a responsabilidade criminal quanto civil” 

(BERGMAN, 2007, p. 351, tradução nossa). Além das questões jurídicas, associações e grupos que representavam 

médicos e enfermeiras se opuseram inicialmente à legalização do trabalho dos paramédicos (PAGE, 1979). Foi 

somente na década de 1970 que a profissão foi legalizada em alguns estados da federação. 

https://www.ems1.com/research/articles/federal-survey-reveals-high-public-trust-in-ems-services-providers-3Awk1VpaNBBsPKBj/
https://www.ems1.com/research/articles/federal-survey-reveals-high-public-trust-in-ems-services-providers-3Awk1VpaNBBsPKBj/
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ocorrem após paramédicos realizarem procedimentos arriscados, que só médicos estão 

“autorizados” a fazer, na tentativa de salvar uma vida174.  

O trabalho dos bombeiros e paramédicos está intimamente relacionado à concepção de 

“dirty work”175, ou serviço sujo em português. O conceito, desenvolvido por Everett Hughes 

(1951), nomeia ocupações que são percebidas socialmente176 como repugnantes ou 

degradantes. São profissões que envolvem algum tipo de contaminação (taint) “moral, física 

ou social” (HUGHES, 1958, p. 122, tradução nossa). Ao retomar a discussão, Ashforth e 

Kreiner (1999) expandiram a tipologia de Hughes abordando os três tipos de contaminação: 

contaminação física (physical taint) – profissões associadas à morte ou sujeira (ex. catadores 

de lixo) e aquelas relacionadas à condições de trabalho perigosas ou nocivas (ex. policiais); 

contaminação social (social taint) – ocupações que lidam com pessoas estigmatizadas (ex. 

guardas de prisão) ou que possuem uma relação de servidão com o outro (ex. faxineiras); e 

contaminação moral (moral taint) – ocupações de moral duvidosa ou pecaminosa (ex. 

dançarinas de striptease).  

Os bombeiros e paramédicos exercem um serviço sujo que possui tanto a contaminação 

física, por envolver condições de trabalho nocivas, quanto a contaminação social, visto que 

trabalham muitas vezes com população de rua, drogados e criminosos baleados (ASHFORTH; 

KREINER, 1999; KAPROW, 1991; MAKKAWY; SCOTT, 2017; PERROTT, 2019; TRACY; 

SCOTT, 2006). Além disso, esses profissionais são considerados parte dos “first responders” 

que “servem” à população. Em um dia típico de trabalho esses profissionais podem entrar em 

contato com carnificina, corpos carbonizados ou se colocarem em ambientes hostis, mas, 

também, atendem “nuisance calls”, chamadas incômodas e de baixo risco, como apartar uma 

briga de rua ou socorrer um bêbado em um bar (TRACY; MYERS; SCOTT, 2006).  

 
174 Recentemente a personagem da paramédica Michelle Blake (Liv Tyler) do drama 9-1-1: Lone Star foi criticada 

pelo Office of the Medical Director da cidade de Austin, que postou na conta oficial da entidade no Facebook o 

seguinte texto: “Com efeito imediato, as credenciais da capitã do EMS, Michelle Blake, foram suspensas enquanto 

aguardam a(s) revisão(ões) do caso pelo Office of the Medical Director. Alegações: 1. Desempenhando uma 

habilidade fora de seu escopo de prática: inserção de dreno torácico com tubo de sucção em uma mesa de 

piquenique. 2. Realização de uma habilidade fora do escopo da prática: inserção do cateter de Foley, em uma 

barra. 3. Ausência de relato e não apresentação de documentação: intubação de paciente pediátrico acordado 

(folga)”. Essa foi apenas uma das mais recentes críticas que a representação do trabalho das/os paramédicas/os 

têm recebido na série. Para mais informações, ver: https://www.austin360.com/news/20200205/9-1-1-lone-star-

austin-travis-county-ems-not-happy-with-liv-tylers-paramedic Acessado em 23 de novembro de 2020. 
175 Alguns exemplos de dirty work são os lixeiros, os exterminadores, os diretores funerários, os açougueiros, os 

operadores de telemarketing, os defensores públicos, os zeladores, os mineradores, dentre tantos outros. Para mais 

informações, ver: Hughes (1958), Ashforth e Kreiner (1999). 
176 Para Hughes (1962), a sociedade desempenha um significativo papel nesse processo. Por um lado, ela delega 

esses trabalhos e funções a determinados grupos que agem em seu nome, por outro, ela estigmatiza esses grupos 

ao negar o trabalho que designou. 

https://www.austin360.com/news/20200205/9-1-1-lone-star-austin-travis-county-ems-not-happy-with-liv-tylers-paramedic
https://www.austin360.com/news/20200205/9-1-1-lone-star-austin-travis-county-ems-not-happy-with-liv-tylers-paramedic
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O fato de os bombeiros exercerem um trabalho sujo não impede que esses profissionais 

tenham um elevado prestígio ocupacional177 (ASHFORTH, et al., 2007; TRACY; SCOTT, 

2006). Para Tracy e Scott (2006), o prestígio dos bombeiros está diretamente relacionado à 

atenção positiva que esses profissionais recebem da mídia e a heterossexualidade masculina. 

Dessa maneira, “a fonte de seu prestígio é mais icônica do que realista, reificado em macro 

discursos mais amplos do que em micro práticas cotidianas” (ibid, 2006, p. 18, tradução nossa). 

Alternativamente, enquanto os bombeiros são celebrados pela população estadunidense, os 

paramédicos sofrem frequentemente violência e abuso no trabalho178 (MAGUIRE, et al., 2018; 

TAYLOR, 2016; TINTINALLI, 1993). Para Makkawy e Scott, enquanto os bombeiros se 

aproximam de uma masculinidade hegemônica – o bombeiro viril e corajoso que adentra 

prédios em chamas –, os/as paramédicos/as, comumente mulheres, se aproximam mais de 

ideais femininos “de fornecer cuidado compassivo e empatia com a saúde e bem-estar dos 

outros” (2017, p. 5, tradução nossa). Em ambos os casos, a discussão sobre trabalho sujo nos 

auxilia a compreender de que forma os discursos ficcionais sobre esses profissionais servem 

para reforçar imaginários positivos ou negativos. 

Dentre as diversas estratégias de afirmação e manutenção de uma identidade positiva 

(ASHFORTH; KREINER 1999), as séries institucionais sobre o corpo de bombeiros cumprem 

um significativo papel de “infusing”179 ao destacarem discursivamente o perigo associado à 

profissão e a seriedade de seus profissionais, além de reforçarem a retórica de que este trabalho 

é para poucos (9-1-1, “Let Go”, 1x02; “Hen Begins”, 2x09; Station 19, “Contain the Flame”, 

1x03).  

Considerando que as concepções em torno de uma dada ocupação não são estáticas, 

estão situadas em contextos históricos, culturais e sociais, a construção do bombeiro heroico 

foi exacerbada durante e após o atentado às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Para 

Collins (2004), neste período os bombeiros se tornaram um símbolo de solidariedade, esforço 

e moralidade por meio de diversas imagens midiáticas e de discursos sobre a fraternidade e o 

sacrifício profissional. No atentado, 343 membros do corpo de bombeiro morreram durante o 

 
177 Por prestígio ocupacional consideramos uma combinação de poder, qualidade de trabalho, educação, status e 

renda, dentre outras características (TREINMAN, 1977; ASHFORTH, et al., 2007). 
178 A violência e o abuso direcionado aos profissionais paramédicos e paramédicas já foi identificada em diversos 

estudos que abordam os serviços emergenciais pré-hospitalares em vários países, como no Iran (RAHMANI, et 

al., 2012) e na Austrália (BOYLE, 2007), dentre outros países. 
179 A tática de infusing proposta por Ashforth e Kreiner se refere à estratégia de afirmação de uma identidade 

positiva em que “o estigma é imbuído de valor positivo, transformando assim em um distintivo de honra” (1999, 

p. 421, tradução nossa).  
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resgate de sobreviventes nas Torres180, com algumas companhias perdendo mais da metade de 

seus membros como a Rescue 1 e a Squad 1181. Desde 2001, outros 200182 profissionais 

faleceram devido a doenças183 relacionadas aos ataques do 11 de setembro.  

Um exemplo notável dessa construção simbólica pode ser notado no drama Third 

Watch, produção sobre os first responders da cidade de Nova Iorque. A série iniciou sua 

terceira temporada no dia 15 de outubro de 2001 com um episódio especial intitulado “In Their 

Own Words”. Nele, a produção abriu mão da ficção e permitiu que bombeiros, policiais e 

paramédicos que atuaram nos resgates184 contassem histórias, com suas próprias palavras, 

sobre o dia do atentado, seu impacto e as vidas de colegas e familiares que foram perdidas. Nas 

semanas seguintes, a produção exibiu sua versão ficcional dos atentados nos episódios 

“September Tenth” (3x02) e “After Time” (3x03). Esse embaçamento das linhas entre ficção e 

realidade possibilitou que a série não apenas assegurasse a população de que as instituições 

agiram frente ao caos instaurado após os atentados, mas também reforçou o mito do herói 

associado aos bombeiros que arriscam suas vidas em prol de vítimas desconhecidas.  

No que se refere à figuração ficcional do corpo de bombeiros, identificamos que esta é 

marcada por uma retórica de fraternidade (brotherhood) na qual os membros de uma mesma 

firehouse fazem parte de uma família e cada um protege e cuida do outro (Station 19, “I’ll be 

seeing you”, 3x12; Chicago Fire, “A Heavy Weight”, 2x19). Assim, diferentemente dos outros 

gêneros que abordaremos, a figuração da instituição ficcional dos bombeiros é regida 

exclusivamente pela lógica da coletividade. Destacamos que o liminal hotspot dos bombeiros 

e paramédicos é construído em torno do risco desses profissionais não retornarem para casa 

após seu turno de trabalho. Essa tensão abala os relacionamentos familiares desses 

profissionais. Contudo, o risco de vida também contribui para reforçar a importância dos laços 

de coletividade entre os bombeiros e os paramédicos que formam uma “família”. 

Apesar de ser organizada em torno do coletivo, a figuração também apresenta disputas 

internas entre os profissionais. Na maioria dos casos trata-se de conflitos de autoridade entre 

os bombeiros e seus superiores (9-1-1: Lone Star, “Texas Proud”, 1x03; 9-1-1, “Careful What 

You Wish For”, 2x17). Esses embates são utilizados para demonstrar a organização interna da 

 
180https://www.firerescue1.com/9-11/articles/the-firefighter-everyone-forgot-about-on-911-

142cs6WyLmn2FDib/ Acessado em 31 de agosto de2020. 
181 https://www.ufanyc.org/lodd/ Acessado em 25 de outubro de 2020. 
182https://www.cbsnews.com/news/september-11-related-illnesses-200-new-york-firefighters-have-now-

reportedly-died-foundation-says/ Acessado em 31 de agosto de 2020. 
183 https://www.ufanyc.org/wtcrelated/ Acessado em 25 de outubro de 2020. 
184 Dentre as entrevistas, a única exceção foi um depoimento da atriz Molly Price, que interpretava a policial Faith 

Yokas na série. A atriz contou a experiência de seu marido, um dos bombeiros que atuou no 11 de setembro. 

https://www.firerescue1.com/9-11/articles/the-firefighter-everyone-forgot-about-on-911-142cs6WyLmn2FDib/
https://www.firerescue1.com/9-11/articles/the-firefighter-everyone-forgot-about-on-911-142cs6WyLmn2FDib/
https://www.ufanyc.org/lodd/
https://www.cbsnews.com/news/september-11-related-illnesses-200-new-york-firefighters-have-now-reportedly-died-foundation-says/
https://www.cbsnews.com/news/september-11-related-illnesses-200-new-york-firefighters-have-now-reportedly-died-foundation-says/
https://www.ufanyc.org/wtcrelated/
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figuração e as relações de interdependência entre os personagens que dependem dos esforços 

uns dos outros para realizarem seus trabalhos.  

Dito isso, analisaremos como a instituição do corpo de bombeiros é ficcionalizada no 

universo narrativo de Chicago Fire. 

 

4.1.1. O 51º batalhão do corpo de bombeiros de Chicago 

 

Para a nossa análise, examinamos os cinco primeiros episódios185 de Chicago Fire 

tendo em mente as dimensões do profissional, da instituição e da figuração. O drama foca no 

trabalho de bombeiros e paramédicas da cidade de Chicago. Esses profissionais lidam com 

diversos tipos de incidentes: incêndios (1x01; 1x04), acidentes de trânsito (1x03), criminosos 

baleados (1x01), entre outros. No decorrer desses episódios, observamos como a produção 

constrói esses profissionais como heróis por meio do acionamento desse mito. Os bombeiros e 

paramédicas são profissionais que se sacrificam pelo reestabelecimento da ordem, que correm 

grandes riscos regularmente e que são responsáveis por tomar decisões difíceis. 

 O acionamento do mito do herói pode ser observado no episódio “Professional 

Courtesy” (1x03). Nele, encontramos a equipe da Firehouse 51 socorrendo vítimas de um 

acidente de trânsito que envolveu um motorista embriagado. O jovem era filho do sargento 

Hank Voight da polícia de Chicago (CPD). O tenente Matthew Casey entra em conflito com o 

sargento após relatar a embriaguez do rapaz e começa a ser assediado por Voight, que chega a 

oferecer direta e indiretamente subornos para que o tenente retrate seu relatório sobre o 

incidente. Casey se questiona ao longo do episódio sobre o que fazer, se deve seguir seu código 

ético e moral ou aceitar a pressão de Voight. O episódio, assim, constrói o embate entre os 

personagens no campo simbólico da moral, representada na figura do bombeiro incorruptível, 

e da vilania, na figura do policial corrupto (dirty cop). O sargento continua a assediar Casey e 

sua noiva Hallie Thomas tanto psicologicamente (“One Minute”, 1x04) quanto fisicamente 

(“Hanging On”, 1x05), testando os limites éticos do tenente.  

Por ser centrada na atuação dos bombeiros, a série torna evidente a falibilidade da 

instituição policial, principalmente no que se refere ao abuso de poder e autoridade por parte 

dos seus membros. Porém, a produção reitera que a punição deve vir por meio do sistema de 

justiça e não às próprias custas quando o chefe do batalhão, Wallace Boden, diz para Casey: 

 
185 Os episódios analisados foram Pilot (1x01), “Mon Amour”, (1x02), “Professional Courtesy” (1x03), “One 

Minute” (1x04) e “Hanging On” (1x05). 
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Imagem 10: Chamas que consomem o bombeiro 

Darden. 
Imagem 11: Whiteboard Session. 

“Acredite, eu sei o que você está passando e sei o que você está pensando. Mas vamos descobrir 

como fazer isso da maneira correta” (tradução nossa) e depois impede o tenente de atacar 

Voight fisicamente (1x05). O comportamento errático de Voight é duramente punido na 

narrativa quando ele é preso no episódio “Rear View Mirror” (1x06). Ao apresentar o triunfo 

da moral sob a vilania, a produção enquadra as ações de Casey dentro do mito do herói 

melodramático (HIMMELSTEIN, 1994).  

No que se refere à dimensão da instituição, destacamos a forte regulação institucional 

e o reforço à obediência das normas e protocolos institucionais. A série constantemente 

demonstra a subordinação dos profissionais à hierarquia institucional. Neste sentido, embora 

os bombeiros nem sempre concordem com os tenentes ou com o chefe do batalhão, eles 

obedecem às suas ordens. Este reforço é apresentado como uma forma de proteger os 

profissionais e mantê-los seguros enquanto arriscam suas vidas cotidianamente no serviço 

(1x04).  

O episódio piloto de Chicago Fire se inicia com os profissionais do Truck 81 e do Squad 

3 indo apagar um incêndio em uma casa, porém devido à uma falha em que os membros do 

Squad 3 não conseguem ventilar o incêndio, o bombeiro Andrew Darden acaba sendo 

consumido por uma chama viva. A morte de Darden, além de ser um ponto de partida para as 

tramas da série, também é frequentemente apontada para demonstrar o erro do tenente Kelly 

Severide ao não ter seguido o protocolo de ventilação de incêndios. A este respeito, a série 

inclusive apresenta uma “white board session” em que um técnico esclarece as ações que 

contribuíram para a morte de Darden (1x02). Ao expor e conversar sobre os erros cometidos 

pela equipe, a série não constrói uma visão indefectível da instituição, mas sim uma visão 

funcional em que os profissionais se esforçam para cumprirem seus deveres na sociedade, 

mesmo que isso inclua erros e falha humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshot do episódio “Pilot” (1x01).               Fonte: screenshot do episódio “Mon Amour” 

 (1x02). 
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Apesar dos episódios examinados com certa frequência apresentarem os profissionais 

seguindo as regras e protocolos institucionais, existem algumas ambiguidades que precisamos 

explorar. No episódio piloto de Chicago Fire, a paramédica chefe, Gabriela Dawson, realiza 

um procedimento arriscado em uma criança na tentativa de salvar sua vida. Ao chegar no 

hospital, ela é repreendida verbalmente pelo médico de plantão. Mais tarde, Dawson é 

aconselhada por Boden a conversar com seu representante no sindicato, o bombeiro Randy 

McHolland (Christian Stolte), por ter violado o protocolo. Todavia, a criança sobrevive por 

causa desta violação. Em outro momento, uma vítima de desabamento está com a perna 

soterrada e precisa de uma amputação para ser resgatada. As paramédicas seguem o protocolo 

e esperam pelo cirurgião (responsável por este tipo de procedimento), porém a vítima morre 

porque o cirurgião não chega a tempo (1x02). A série, então, tenciona as disputas entre as 

paramédicas e a instituição médica, principalmente no que se refere à questão da autoridade de 

realizar determinados procedimentos. Se torna recorrente nos episódios analisados a 

construção de que essas violações são justificáveis em nome de “estar salvando vidas” (1x05). 

As violações da personagem são apresentadas como conflitos a permanência da profissional 

em seu emprego, que corre o risco de ser suspensa ou até mesmo ser demitida. As interações 

entre Dawson e o representante sindical se tornam, desse modo, interessantes na medida em 

que revelam a regulação interna da instituição. 

Outra ambiguidade identificada é o vício do tenente Severide em opioides. Nos 

episódios analisados podemos observar o personagem não apenas se automedicando durante o 

serviço e afetando suas capacidades de trabalho, mas também solicitando que a paramédica 

Shay roube a medicação da ambulância para ele. No decorrer dos episódios, no entanto, é 

explicado que o tenente se acidentou no serviço e precisa de uma cirurgia arriscada com tempo 

de recuperação de um ano. Porém, o tenente teme que após o procedimento ele não poderá 

voltar ao serviço, sendo dispensado por invalidez ou “long-term disability” (1x03). Não poder 

realizar mais seu trabalho não é uma opção para Severide que escolhe continuar se 

automedicando. A série justifica a transgressão do personagem como uma forma de continuar 

exercendo sua função na sociedade. Embora o desfecho desse arco não ser apresentado nos 

cinco episódios analisados, gostaríamos de indicar que se dará por meio de uma cirurgia 

“inovadora” em que o tempo de recuperação será de apenas um mês, permitindo assim seu 

rápido retorno ao trabalho (“Warm and Dead”, 1x13). A narrativa, então, conduz o dilema e o 

vício de Severide a uma (pseudo)resolução mítica, que prontamente reestabelece o equilíbrio 

na narrativa sem grandes consequências para o personagem (“A Little Taste”, 1x14). 
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Imagem 12: Herrmann é levado ao hospital pela 

ambulância 61 após se acidentar em um incêndio. 
Imagem 13: As paramédicas Shay e Dawson são 

interrompidas por um suspeito armado. 

  O exemplo de Severide nos revela outra questão para além da violação das normas: os 

riscos envolvidos na execução do trabalho dos bombeiros e paramédicos. Identificamos que 

Chicago Fire constrói o trabalho dos profissionais dentro da concepção de serviço sujo. Os 

personagens correm diversos riscos ao longo dos episódios analisados, o caso mais extremo é 

a morte de Darden e o acidente do bombeiro Christopher Herrmann (David Eigenberg), que 

também se machuca durante um resgate no episódio piloto. Outro exemplo que destacamos é 

quando as paramédicas Dawson e Shay são surpreendidas por um homem armado enquanto 

estão atendendo uma vítima. Dawson consegue, todavia, controlar a situação e o convencer a 

soltar a arma (1x01). O retorno do homem é apresentado como um erro da polícia que não 

garantiu a segurança das paramédicas. Este é apenas um dos exemplos em que as paramédicas 

sofrem algum tipo de abuso ou violência durante as chamadas da Ambulance 61. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Screenshots do episódio “Pilot” (1x01). 

 

Existem, portanto, vários perigos envolvidos no trabalho dos profissionais 

representados, como incêndios, desabamentos, acidentes e até disputas de território entre 

gangues. Ser um bombeiro ou paramédico na cidade de Chicago é, mais do que qualquer outra 

coisa, estar cotidianamente em risco, o que torna o corpo de bombeiros um significativo liminal 

hotspot em que os profissionais, ao chegarem no trabalho, não sabem se irão retornar para casa 

no fim do dia. O risco é, desse modo, apresentado como sendo da própria natureza do trabalho 

desses profissionais. Sintomático disso é o fato de que o novato Mills considera um plantão 

calmo e sem incidentes monótono e tedioso (1x03). 

Além de ser um emprego que envolve grande riscos aos profissionais, a série também 

demonstra que esses funcionários públicos são desvalorizados, sobremaneira no que se refere 

à remuneração financeira. Alguns personagens acabam trabalhando múltiplos plantões para 

receberem mais (1x02), enquanto outros exercem uma segunda profissão em seus dias de folga, 
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como, por exemplo, Casey que faz bicos no ramo de construção e Mills que trabalha na 

lanchonete de sua família (1x03). A estrutura da Firehouse 51 é também apresentada como 

carente, como quando a única TV da unidade quebra e os personagens colocam uma placa na 

frente do corpo de bombeiros pedindo para a comunidade a doação de um novo aparelho. 

A percepção de serviço sujo também aparece no que se refere à estigmatização desses 

profissionais por tomarem decisões de vida e morte. O episódio “One Minute” (1x04) reforça 

a dificuldade da atuação dos profissionais que nem sempre têm suas ações enquadradas como 

heroicas. No episódio, o chefe do batalhão prioriza as vidas de seus bombeiros ao pedir que 

evacuem um incêndio em um armazém sem terem resgatado todas as pessoas presas lá dentro, 

por receio que a estrutura do prédio não suportasse mais tempo. O novato, Peter Mills, 

questiona abertamente a decisão de Boden fomentando intrigas internas no batalhão e externas, 

visto que a súplica de Mills é gravada e exibida pela mídia. Ao retornar ao trabalho, os 

personagens se deparam com jornalistas criticando a atuação dos bombeiros da Firehouse 51, 

pois um indigente faleceu no incêndio. A mídia, assim, questiona a autoridade desses 

profissionais de decidirem quem vive e quem morre, autoridade esta que é designada pela 

própria sociedade. No decorrer do episódio, a figura da advogada da prefeitura se torna 

emblemática negociando com o irmão do falecido, o Sr. Thorne (Kevin Theis), um pagamento 

para que este não processe a cidade por negligência. Fica a cargo do bombeiro experiente 

Herrmann defender o trabalho de seus colegas e, principalmente, as decisões difíceis que cabem 

ao chefe do batalhão: 

 

Sr. Thorne: “Chefe Boden! Você sabia que meu irmão estava naquele armazém”. 

Herrmann: “E você sabia? O cara estava sem-teto, mantendo-se quente  

em um armazém. Você é irmão dele. Onde você estava?” 

Peter Mills: “Herrmann, para”.  

Herrmann: “Não, desculpe, não vou ficar quieto. Porque algumas semanas  

atrás, eu quase comprei a fazenda [eufemismo para morrer], tentando 

salvar um estranho. É o que fazemos todos os dias. É o que tentamos 

fazer pelo seu irmão. O chefe Boden fez a decisão que ele tinha que fazer. 

Apenas fique feliz por nunca ter que fazer isso.”  (“One Minute”, 1x04, 

tradução nossa) 

 

A advogada da cidade serve neste episódio para demonstrar a regulação da instituição do corpo 

de bombeiros pela prefeitura de Chicago. Como funcionários públicos, os bombeiros e 

paramédicos são representantes da cidade e são responsabilizados por suas ações. Dessa 

maneira, este exemplo também ilustra a organização da Firehouse 51 em que o poder é 

hierarquizado entre os personagens, desde o novato (menos experiente e sem poder) até os 

tenentes e o chefe do batalhão que centralizam o poder em suas autoridades e responsabilidades 
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de tomar decisões de vida e morte e, mais importante, de arcar com as consequências dessas 

decisões. 

 Considerando as dificuldades enfrentadas por estes profissionais no cotidiano de 

trabalho, os bombeiros e paramédicos criam laços de amizade, intimidade e até mesmo trauma 

uns com os outros. Esses laços organizam a figuração da instituição ficcional em torno do ideal 

da coletividade, em que cada profissional supera, ou é estimulado a superar, seus interesses 

particulares em nome do coletivo. Nos episódios analisados, esse ideal é destacado pelos 

personagens quando Herrmann se acidenta e é prontamente socorrido pela equipe durante o 

piloto. O desespero e a preocupação uns com os outros se fazem presentes nos episódios 

examinados, nos quais vemos os tenentes e o chefe do batalhão cuidarem e/ou prometerem 

proteger os membros das equipes da Firehouse 51 (1x01; 1x03; 1x05).  

Um dos principais mecanismos do ideal da coletividade é a confiança dos bombeiros e 

paramédicos tanto em seus colegas quanto em seus superiores. A confiança é apresentada pelos 

profissionais como o elemento fundamental para o bom desempenho da equipe e, por este 

motivo, a briga entre os tenentes Casey e Severide após a morte de Darden é apontada por 

Boden como um problema (1x01; 1x02). Além disso, o fato da Firehouse 51 abrigar esquadrões 

distintos, Truck 81 e Squad 3, possibilita outros atritos entre esses profissionais, uma vez que 

os membros do Squad, equipe especializada em resgates complexos, se consideram acima dos 

bombeiros “comuns” do Truck 81 (1x03). Essas disputas, no entanto, são reprendidas pelos 

próprios tenentes e pelo chefe do batalhão, que reforçam a importância do trabalho do coletivo. 

No decorrer dos episódios analisados, observamos uma Chicago televisual que é 

marcada pela criminalidade e violência. Além disso, outras instituições além do corpo de 

bombeiros também foram apresentadas, como a mídia (1x04), a prefeitura (1x01; 1x04) e 

principalmente a polícia, esta última presente em quatro dos cinco episódios analisados. 

Enquanto a instituição do corpo de bombeiros é representada de modo funcional, a policial 

ficcional, nos episódios analisados de Chicago Fire, é disfuncional.  

Já a polícia é construída negativamente e marcada por estereótipos como o dirty cop, 

centralizado na figura de Voight. Já outros policiais são apresentados como incompetentes na 

manutenção da ordem e prevenção de incidentes, deixando a cargo dos bombeiros corrigirem 

essas situações, como no exemplo supracitado em que a falta de atenção dos policiais coloca 

as vidas das paramédicas em risco (1x01). Outro exemplo de incompetência pode ser observado 

quando uma senhora idosa está sendo assediada por gangues no seu bairro (1x04). Os 

bombeiros são chamados inúmeras vezes em sua residência para apagar pequenos incêndios 

supostamente acidentais ao longo do episódio, até que o tenente Severide percebe que não se 
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trata de “acidentes”. Severide pede ajuda policial para investigar e encontrar os responsáveis, 

mas se depara com profissionais pouco prestativos. O tenente, então, resolve sozinho a questão 

indo atrás dos responsáveis e ameaçando-os.  

Para nós, a construção negativa da instituição policial serve como um contraponto para 

a funcionalidade do corpo de bombeiros e para reforçar e tranquilizar o público acerca da 

credibilidade das paramédicas e dos bombeiros, principalmente representando-os como 

funcionários públicos heroicos, virtuosos e profissionais. Neste sentido, embora a polícia possa 

falhar, o corpo de bombeiros irá continuar mantendo a ordem e trazendo segurança para a 

cidade de Chicago. Na presente análise, apesar de dificuldades, os bombeiros e as paramédicas 

salvaram inúmeras vidas trazendo segurança para os moradores da cidade. Este retorno 

constante ao status quo concretiza a metanarrativa de segurança da série. 

A despeito da construção negativa da instituição policial, o drama apresenta alguns 

policiais de forma positiva, como Antonio, irmão da paramédica Gabriela, e também revela o 

funcionamento interno da instituição policial para perseguir policiais corruptos, como o Voight 

(1x05). Por ser a primeira série da franquia Chicago, destacamos que após a criação de Chicago 

P.D. a representação negativa da polícia foi atenuada em Fire, embora ainda possa ser 

observada em alguns episódios da série (“Fault in Him”, 7x16; “Welcome to Crazytown”, 8x07) 

 

4.2. A instituição policial na ficção seriada televisiva  

 

A ficção criminal, nascida nos romances literários, encontrou na televisão grande 

espaço. Sua fórmula consiste, basicamente, de um mundo ordenado que é perturbado por um 

crime e apresenta personagens dedicados a resolvê-lo, dessa maneira reestabelecendo a ordem 

(NICHOLS-PETHICK, 2012; SPARKS, 1992; TURBULL, 2014). Diversas séries da TV 

aberta estadunidense são centradas no crime, lei, punição e profissionais que buscam por 

justiça. Atualmente 15 séries que apresentam variadas instâncias das instituições policiais estão 

em exibição na televisão aberta186. Diferentemente das produções que ficcionalizam a 

instituição do corpo de bombeiro, as séries do gênero policial encontraram enorme sucesso na 

 
186 As séries policiais em exibição na temporada 2019-2020 foram: Blacklist, Blindspot, Blue Bloods, Brooklyn 

Nine-Nine, Chicago P.D., FBI, FBI: Most Wanted, Law & Order: SVU, Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone 

Collector, NCIS, NCIS: Los Angeles, NCIS: New Orleans, Prodigal Son, S.W.A.T. e The Rookie. 
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televisão estadunidense187 e se dividem em vários subgêneros188. Em nossa análise, daremos 

destaque para o procedural policial, que representa 73% (n=11) das 15 produções exibidas 

atualmente, tendo em vista a proximidade com a instituição real da polícia.  

Os procedurais policiais podem focar no trabalho de policiais uniformizados (The 

Rookie), cientistas forenses (CSI), o trabalho de detetives pertencentes a equipes especializadas 

(Law and Order: SVU) ou até do cotidiano dos profissionais de uma delegacia (Brooklyn Nine-

Nine), dentre tantos outros modelos existentes. Embora essas produções variem entre si, elas 

reproduzem uma mesma fórmula, em que os membros da instituição são responsáveis por 

manter a ordem (um status quo imposto pela instituição) e uma mesma perspectiva 

fundamental: os policiais são protagonistas no combate à criminalidade e na manutenção da 

ordem social. Para Jason Mittell, as séries institucionais policiais são compostas de oposições 

binárias como “lei versus crime” e “ordem versus caos” (2004, p. 146, tradução nossa), que 

servem para reforçar uma determinada visão de mundo e alimentar mitos nacionais específicos. 

Aqui, entendemos que a primeira oposição irá ordenar o sentido da segunda, visto que a lei 

restringe o potencial da “ordem versus caos” a um determinado conjunto de convenções e, mais 

importante, ao campo da ação humana.  

Naturalmente, o foco da narrativa terá impacto na forma como a produção representa o 

trabalho do profissional, no modo como este lida com o crime, o criminoso e, principalmente, 

a morte. Tomemos como exemplo CSI e Law and Order: SVU. Enquanto a primeira apresenta 

a morte como uma peça do quebra-cabeça a ser desvendado para a solução do crime, em SVU 

a dimensão do crime é mais exacerbada, dando destaque para o relato da vítima. De fato, CSI 

e outras séries policiais focadas na resolução de assassinatos (Cold Case, Homicide Life on the 

Streets, Forever) desumanizam a morte ao apresentá-la como uma parte rotineira do trabalho 

dos policiais. Essa representação se difere da forma como a morte é apresentada em séries 

institucionais médicas e naquelas sobre o corpo de bombeiros, nas quais o drama humano é 

mais evidenciado. 

A instituição policial ficcional, tal como o corpo de bombeiros, também apresenta uma 

organização fortemente hierarquizada, com diversas patentes que se relacionam com o 

desempenho, experiência e conhecimento da profissão. Nos Estados Unidos a polícia é dividida 

 
187 De fato, quase 300 séries policiais já foram exibidas na televisão estadunidense desde 1949 (BROOKS & 

MARSH, 2009). Neste número não estão incluídas produções de outros gêneros, mas que reproduzem o modelo 

policial, como os dramas sobre bombeiros que investigam incêndios (Alarm) ou médicos legistas que investigam 

mortes não convencionais (Unknown Diagnosis, Body of Proof). 
188 Apesar de certa dificuldade de se categorizar o gênero policial, visto que ele se apresenta como um tipo mais 

híbrido (TURNBULL, 2014), os principais subgêneros são Classic Detetctive Fiction, Hard-Boiled, e Police 

Procedural. Para mais informações, ver: Jenner (2016), Messent (2012) e Turnbull (2014). 
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em 8 patentes distintas189, que podem ser agrupadas em três grupos: profissionais subordinados 

– Police technician, Police officer/Patrol office, Detective; profissionais com alguma 

capacidade de supervisão – Police corporal, Police sargent, Police lieutenant; e profissionais 

de chefia – Police captain, Deputy police chief e Chief of police. Além disso, as instituições 

policiais estadunidenses se dividem em diferentes esferas de poder com agências federais (ex. 

Federal Bureau of Investigation), estaduais (ex. New York State Police), a referentes a 

condados (ex. Los Alamos County Police Department) e municípios (ex. Los Angeles Police 

Department). A escala de prestígio dessas organizações vai em ordem crescente, desde as 

instituições municipais (menos poderosas) até as federais (mais poderosas). Essa estrutura 

hierarquizada proporciona disputas e conflitos entre policiais de patentes distintas ou 

profissionais pertencentes a organizações diferentes (por exemplo, NYPD versus FBI). As 

disputas internas da instituição envolvem certo individualismo heroico por parte do policial 

que se arrisca para salvaguardar a população (Dragnet, Kojak, The Rookie). Contudo, nota-se 

que algumas séries apresentam o trabalho de duplas (Starsky and Hutch, Cagney and Lacey) 

ou de equipes especializadas (Chicago P.D e S.W.A.T.) em que os códigos do coletivo podem 

ser acionados.  

De fato, os membros da instituição policial real possuem uma forte identidade de grupo 

(nós) que os separa dos criminosos (eles) (CUMMINGS; KING, 2015). Para Waddington 

(1999), o sentido de coletividade é diretamente relacionado às dificuldades enfrentadas por 

estes profissionais no cotidiano. Tal como bombeiros e paramédicos, consideramos que os 

policiais também desempenham um serviço sujo (ASHFORTH; KREINER, 1999; 

CUMMINGS; KING, 2015; DICK, 2005), visto que a polícia age de maneiras que de outra 

forma “seriam excepcionais, repreensíveis ou ilegais” (WADDINGTON, 1999, p. 299, 

tradução nossa). Policiais entram rotineiramente em contato com pessoas “contaminadas” 

(criminosos, prostitutas, moradores de rua...), trabalham em condições nocivas e, por vezes, se 

utilizam de métodos questionáveis para exercerem a profissão (policiais 

disfarçados/infiltrados). Essa combinação de contaminação física, moral e social ameaça o 

status moral do profissional. 

Embora os policiais exerçam um trabalho sujo, isso não os impedem de terem certo 

prestígio ocupacional (ASHFORTH; KREINER, 1999). Entretanto, diferentemente dos 

bombeiros, o prestígio dos policiais é mais ambíguo, dada a grande diferença nas funções 

 
189 Para mais informações, ver: https://www.rasmussen.edu/degrees/justice-studies/blog/police-ranks/ Acessado 

em 15 de outubro de 2020. 

https://www.rasmussen.edu/degrees/justice-studies/blog/police-ranks/
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cumpridas pelos profissionais da instituição. Cummings e King (2015) apontam a diferença de 

prestígio entre os “street cops”, policiais que atuam nas ruas, e os “management cops”, policiais 

que trabalham com os aspectos mais burocráticos da administração da instituição. Apesar disso, 

os autores reforçam que, para os policiais lidarem com o estigma de exercerem um serviço 

sujo, eles se esforçam para cultivar uma “autoimagem ocupacional de combatente do crime” 

(ibid, p. 3, tradução nossa), esta é intimamente relacionada com a construção do policial como 

herói. 

 A dimensão do serviço sujo tem sido acionada em séries institucionais policiais de 

diversas formas. Por um lado, essa dimensão se faz presente na representação do policial 

disfuncional que é atormentado por suas ações. Ao ser contaminado, visto que lida com o “pior” 

do ser humano, este profissional recorrentemente busca refúgio no bar (Hill Street Blues, 

Chicago P.D.), um espaço que ganha novos contornos na narrativa policial. Por outro lado, a 

autoimagem de combatente do crime será acionada por meio do mito do herói, que é 

personificado na figura do policial e em sua missão de combater a delinquência.  

Alternativamente, a dimensão do serviço sujo também está presente no que se refere 

aos riscos envolvidos na prática ocupacional. A figuração policial é organizada em torno de 

um ambiente de grande tensão. O liminal hotspot da delegacia é marcado pelo risco profissional 

referente a carreira do policial – que, com um disparo “equivocado”, pode se tornar um suspeito 

– e ao risco de vida, que é apresentado no embate entre o policial e o criminoso. Ambos os 

riscos são responsáveis por alimentarem a tensão dramática na narrativa. Porém, em linhas 

gerais, essas produções apresentam o retorno ao status quo ao término dos episódios. Por meio 

desse retorno, as séries institucionais policiais reiteram uma metanarrativa de segurança que 

prioriza as vitórias e os esforços dos policiais, em detrimento das comunidades que estão sendo 

policiadas. Nesse processo, a instituição policial é ficcionalizada, em diversas dessas 

produções, de modo funcional e o seu papel de mantenedora da ordem na sociedade é 

concretizado. 

O retorno ao status quo e a constante ameaça à ordem faz com que as histórias sobre 

crimes sejam “sempre, de maneiras variadas, tanto tranquilizadoras quanto enervantes” 

(SPARKS, 1993, p. 87, tradução nossa, grifo do autor). Sparks enxerga as séries institucionais 

policiais como contos de moralidade que a sociedade reproduz para se tranquilizar. Ao 

reproduzirem uma mesma fórmula, que se torna rotineira, essas produções são capazes de 

atender a um desejo de ver a punição sendo imposta a um determinado grupo da sociedade. 

Sparks, apoiando-se no trabalho de Durkheim (1964 [1893]), propõe que a complexidade dos 

processos institucionais da justiça levou os indivíduos a buscarem satisfazer suas “paixões 
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punitivas na simplicidade consoladora das histórias” (1993, p. 87, tradução nossa). Dessa 

maneira, as séries institucionais policiais tendem a vilanizar o criminoso, que “merece” a 

punição (MARC, 1996 [1984]), e, ao mesmo tempo, construir o policial como herói. Essa 

narrativa, então, é centrada em uma ação criminosa e uma ação de retribuição da instituição 

(punição) (RANEY; BRYANT, 2002). A atração dessa fórmula, aparentemente simples, é “sua 

afirmação ritual da potência da lei e da ordem” (MARC, 1984, p. 69, tradução nossa). 

Com isso em mente, a dimensão moral da série policial se torna imperativa para 

compreendermos a ficcionalização dessa instituição social. Enquanto o adversário do bombeiro 

é, primariamente, o fogo, um fenômeno físico, o adversário do policial é moral, que é 

personificado na figura do criminoso. Naturalmente, quando o incêndio é proposital, a narrativa 

do corpo de bombeiros se aproximará da policial, com a investigação e a busca pelo incendiário 

(Chicago Fire, “We called her jellybean”, 3x21; 9-1-1, “This Life We Choose”, 2x18), porém, 

via de regra, a maioria dos casos apresentados nas séries institucionais do corpo de bombeiros 

apresentam acidentes e não ações premeditadas. Em contraste, o policial está constantemente 

em busca de um responsável por um crime. Desse modo, enquanto o status moral não coloca 

em xeque a condição humana do bombeiro, este ameaça a do policial.  

Todavia, ressaltamos que existem ambiguidades legais e morais no que se refere à 

atuação da instituição policial (BUXTON, 1990). Por um lado, a própria concepção do que é 

um crime ou de quais práticas seriam ilegais são ambíguas e mutáveis, visto que ambas são 

histórica e culturalmente sensíveis. Tomemos como exemplo a proibição da importação, 

comercialização e produção de bebidas alcoólicas entre 1920-1933 (período da Lei Seca nos 

Estados Unidos). A proibição foi motivada por valores da moral cristã. Contudo, ao 

criminalizar o acesso ao álcool, a lei contribuiu para a comercialização ilegal de bebidas 

alcoólicas, o que beneficiou gangues e organizações criminosas de contrabando da substância. 

Após a crise de 1929, o congresso revogou a lei, com a intenção de gerar benefícios para a 

economia do país com a legalização. O caso mais recente da legalização da cannabis nos 

Estados Unidos também deve ser mencionado. O uso e a posse de cannabis são ilegais na 

federação, mas a comercialização e o uso medicinal e recreativo da substância já foi legalizado 

em alguns estados. Observamos, assim, como os ganhos financeiros se sobrepõem a uma 

determinada moral que criminaliza tais práticas. Essas e outras ambiguidades dificultam a 

rigidez formal da estrutura narrativa da série institucional policial. 

Em alternativa, a polícia é uma instituição que é dotada de autoridade pela sociedade. 

Waddington defende (se apoiando no trabalho de Carl Klockars) que “instituir uma força 

policial implica que a população em geral conceda licença a um grupo ocupacional específico 
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para exercer autoridade sobre eles – para invadir sua privacidade, interferir em sua conduta e, 

por fim, usar a força contra eles” (1999, p. 298, tradução nossa). Nesse sentido, a polícia se 

difere do exército, visto que a polícia não confronta um “inimigo”, mas sim os próprios 

cidadãos que a instituíram de autoridade moral. Ao usarem da força coercitiva contra os 

cidadãos, a autoridade moral da polícia se torna ambígua (ibid). 

Ao apresentar o cidadão como um potencial adversário e o policial como herói, as séries 

institucionais policiais apresentam a dimensão moral e legal da atuação dessa instituição e se 

aproximam de princípios conservadores. Assim como nas séries institucionais jurídicas, como 

veremos mais à frente, ao enquadrar a narrativa em torno de adversários (os criminosos e os 

policiais), a capacidade de reforço do discurso conservador se torna distinta. Podemos pensar 

na narrativa do corpo de bombeiros também como conservadora, visto que ela gira em torno 

de princípios como a tradição e a defesa da propriedade, contudo é um conservadorismo em 

torno de aspectos sociais mais “consensuais” da sociedade estadunidense, uma vez que o fogo 

não é um indivíduo. Já as séries institucionais policiais definem o criminoso a priori como 

“maligno” e a ação policial exercida contra ele é justificada. No entanto, ocorre certo 

esvaziamento da dimensão social e econômica da criminalidade. Dessa forma o crime e a 

pobreza são explicados em termos morais e não sociológicos (BUXTON, 1990).  

Em nosso levantamento encontramos pouquíssimas séries que apresentaram uma 

alternativa liberal para a criminalidade ao explorar as condições sociais que contribuem para a 

delinquência. Por via de regra, as produções que se afastaram da fórmula considerada 

“tradicional” dos procedurais policiais têm sido exaltadas como sendo de “maior qualidade” 

ou “prestígio” como, Hill Street Blues190, Homicide: Life on the Streets, The Shield e The 

Wire191 (THOMPSON, 1997; SPEIDEL, 2015; POTTER; MARSHALL, 2009). Essas 

produções reiteravam um senso de derrota associado aos policiais, como impotência, fatalismo 

e frustração com a ineficácia burocrática da instituição. Nelas, a autoridade está cedendo à 

anomia. Todavia, ressaltamos que essas produções são minoria, com algumas obtendo 

 
190 Embora Hill Street Blues seja exaltado por apresentar uma visão mais liberal da criminalidade, abordando 

questões de desigualdade, pobreza e decadência das instituições sociais, a produção no decorrer das temporadas 

abordou diferentes alinhamentos políticos-ideológicos dos personagens que, por sua vez, complicou a veia 

ideológica da produção. Uma evidência desse processo pode ser observada na discrepância das falas de dois 

sargentos ao final do roll call (momento inicial dos episódios em que as tarefas do dia eram distribuídas). Enquanto 

Philp Esterhaus (Michael Conrad) encerrava a reunião durante as três primeiras temporadas dizendo “vamos ter 

cuidado lá fora”, o sargento Stan Jablonski (Robert Prosky), introduzido no início da quinta temporada, dizia 

“Vamos fazer com eles, antes que eles façam conosco” (tradução nossa), claramente demarcando uma mudança 

na visão da atuação da polícia nas caóticas ruas da cidade. 
191 Também considerada um contraponto interessante dentro do subgênero ao não focar exclusivamente na 

instituição policial, mas sim inserir a instituição dentro de uma rede maior que envolve o tráfico, a polícia, a 

sociedade, a justiça, a imprensa e os políticos.  
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audiências baixas e se mantendo no ar, principalmente, por seu apelo demográfico192 e/ou 

prestígio institucional193.  

Para nós, o conservadorismo das séries institucionais policiais pode ser dividido em 

duas dimensões distintas diretamente relacionadas à regulação institucional. Por um lado, se 

apresenta no retrato padrão das narrativas adocicadas do passado, ou seja, em produções 

centradas em policiais que cumprem seu dever na sociedade e em que há forte regulação 

institucional. Tomemos o drama Dragnet como exemplo. A narrativa girava em torno da 

atuação dos detetives da polícia do Los Angeles Police Department (LAPD), com o foco no 

competente sargento Joe Friday (Jack Webb). A produção se popularizou por meio da 

reiteração de uma mesma fórmula, em que Friday sempre prendia o criminoso ao término do 

episódio. O movimento narrativo em direção da resolução concretizava a vitória moral do 

policial e também reforçava a segurança e a confiança na polícia. A instituição policial, ao zelar 

pelos interesses do Estado, era representada como o árbitro da autoridade moral reiterando uma 

lógica institucional mais conservadora e até pró-establishment (SHARRETT, 2012). Para 

Mittell:  

 

A ideologia conservadora que Dragnet articulou com o gênero policial não é uma 

visão idealizada da sociedade apresentada em idílicas comédias, mas a crença 

autenticada e inabalável no sistema de disciplinar continuamente os infratores e 

proteger os inocentes, reagindo às ameaças e manifestações de crime sempre 

presentes. Dragnet tranquiliza o público que o sistema policial funciona de maneira 

eficiente, posicionando os espectadores como aliados da polícia, observadores 

invisíveis de procedimentos autênticos à medida que ocorrem (2004, p. 139, tradução 

nossa). 

 

Apesar dessa construção, Dragnet e outras séries policiais da época frequentemente 

associavam determinados grupos sociais ao crime e à criminalidade e outros não. Reforçavam, 

dessa maneira, determinados estereótipos que, em muitos casos, associam grupos minoritários 

à criminalidade. Por ficcionalizar a polícia de Los Angeles, a produção se aproximou de 

William H. Parker, o controverso chefe do LAPD no início da década de 1950. Para isso, Jack 

Webb trocou o controle criativo da série por acesso aos recursos do departamento, como carros 

 
192 Desde a década de 1980, algumas séries televisivas têm conseguido permanecer em exibição a despeito dos 

baixos índices de audiência. Isso ocorre porque essas produções se mostram capazes de atrair uma faixa etária 

(Demo) mais desejável para os anunciantes, especificamente os jovens e adultos de 18 a 49 anos. Para programas 

que alcançam essa faixa de audiência os anunciantes pagam um valor mais elevado. Dessa maneira, uma série 

como Hill Street Blues valia mais do que outra produção bem-sucedida em audiência, mas com uma pontuação 

de demo menor. Para mais informações, ver: Gitlin (1994) e Stark (1997). 
193 Por prestígio institucional nos referimos às premiações como o Emmy, o Globo de Ouro e o Critics Choice 

Awards que anualmente apontam as principais produções televisivas e conferem certo status de distinção para as 

emissoras que produzem as séries premiadas. 
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de polícia e distintivos. Essa proximidade da instituição real tornou Dragnet um poderoso 

instrumento de “propaganda” a favor da instituição policial (SHARRETT, 2012). 

Um exemplo atual dessa dimensão do discurso conservador pode ser observado em 

Brooklyn Nine-Nine, em que os policiais são apresentados como heróis, incorruptíveis e, 

principalmente, como funcionários públicos que se esforçam para salvaguardar a população. A 

tolice e o humor utilizado na série não devem ser vistos como empecilhos para 

problematizarmos a forma como a produção continua a dar destaque para as perspectivas da 

força policial em detrimento dos indivíduos sendo policiados194. Aqui, entendemos que a 

comédia contribui para diminuir a ameaça e o choque à brutalidade da instituição policial real 

e, por este motivo, Brooklyn Nine-Nine se tornou um modelo ainda mais eficaz de propagação 

do discurso conservador do que Dragnet. A série reitera uma visão inofensiva da polícia que é 

capaz de fomentar empatia por esses profissionais que estão, supostamente, apenas cumprindo 

seu dever a sociedade. 

A segunda dimensão se popularizou no fim da década de 1970 e início de 1980 em 

dramas como Kojak e Hill Street Blues (BUXTON, 1990), e envolve policiais quebrando a lei 

para operarem como agentes da “justiça moral”. Encontramos aqui um sentido mais abrangente 

de “ordem” em que a dimensão da moral se sobrepõe à legalidade. Por meio de uma lógica 

utilitarista, os policiais se utilizam de força coercitiva para impedir ou prevenir algum tipo de 

ameaça e acabam por abusar de sua autoridade. Em outras palavras, ao representar criminosos 

de forma vilanizada, as séries apresentam policiais que quebram as regras para (aparentemente) 

impedir um “mal maior” e acabam por reforçar a mentalidade conservadora do “nós versus 

eles” (ERICKSON, 2009, p. 15). Em muitos casos, as séries institucionais policiais justificam 

a má conduta policial apresentando-a como aceitável e até necessária em “nome da justiça”. 

Ao enquadrar essas violações como atos de heroísmo, as séries institucionais policiais 

normalizam os aspectos mais sujos da profissão.  

Policiais quebrando regras e protocolos institucionais tem se tornado uma das maiores 

convenções das séries policiais do século XXI, como revela o relatório “Normalizing Injustice” 

 
194 É curioso destacarmos que após a morte de George Floyd e as manifestações contra a polícia em 2020, fãs de 

Brooklyn Nine-Nine começaram a sugerir que a série deixasse de se passar na delegacia e incorporasse outra 

instituição, como os correios ou o corpo de bombeiros. Esta demanda revela como o status da instituição policial 

estadunidense está fragilizado diante da sociedade e como o corpo de bombeiros ainda detém mais prestígio como 

instituição na sociedade. Naturalmente, esses pedidos são apenas especulações de fãs que querem continuar 

assistindo a série, mas que estão tendo dificuldades em conciliar a imagem da polícia que eles assistem em 

Brooklyn Nine-Nine com aquela que, com certa frequência, abusa de seu poder e autoridade. Para mais 

informações, ver: https://www.cheatsheet.com/entertainment/brooklyn-nine-nine-fans-want-them-to-completely-

change-the-show.html/ Acessado em 11 de outubro de 2020. 

https://www.cheatsheet.com/entertainment/brooklyn-nine-nine-fans-want-them-to-completely-change-the-show.html/
https://www.cheatsheet.com/entertainment/brooklyn-nine-nine-fans-want-them-to-completely-change-the-show.html/
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da organização Color of Change publicado em janeiro de 2020195. Séries como CSI: Miami, 

Chicago P.D. e o remake de Hawaii Five-O geralmente enquadram quebras no protocolo 

policial como os meios para que determinados fins sejam alcançados, notadamente a prisão do 

criminoso. Embora as quebras de conduta e protocolos fomentem disputas entre a instituição 

policial (interesse em prender os criminosos) e a jurídica (interesse em garantir os direitos dos 

cidadãos e o devido processo legal), há uma tolerância tácita para que os policiais quebrem as 

regras nas séries institucionais policiais. Acreditamos que se trata de uma prerrogativa moral e 

não legal de violar a ordem para restaurar o “status quo”. Naturalmente, o policial pode ser 

suspenso ou perder seu emprego na série, mas a reiteração dessas violações, muitas vezes 

seguidas de nenhuma ou poucas consequências (Normalizing Injustice, 2020, p. 76), evidencia 

a tolerância da instituição ficcional para com essas ações. Uma hipocrisia alimentada pela 

máxima de “os meios justificam os fins”. 

Partindo da premissa de que a televisão fornece comentário e mitologias 

contemporâneas em tempo real (SPARKS, 1993), defendemos que as séries institucionais 

policiais revelam importantes questões sociais referentes às inquietações e ansiedades sociais 

com relação ao crime e ao papel da polícia na manutenção da ordem. Ao apresentar as violações 

de conduta dos policiais e enquadrá-las como necessárias, essas séries revelam a própria 

tolerância da instituição real com violações e, principalmente, casos de brutalidade policial nos 

Estados Unidos. 

Em um momento em que as séries policiais estão no auge de sua popularidade, a 

instituição policial estadunidense se encontra fragilizada e acossada por acusações de 

brutalidade. A instituição está associada a um sistema repressivo com grupos minoritários, 

principalmente, no que se refere a interações com a comunidade afro-americana. Casos como 

o de George Floyd não são raros no país. Só nos oito primeiros meses do ano de 2020 foram 

mais de 100 homens e mulheres negras mortas pela polícia196. Em um contexto de revolta 

popular, tumultos e manifestações a favor de reformas na instituição policial, se tornou curioso 

o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter postado recorrentemente no Twitter 

a expressão “LAW & ORDER”197. Essa expressão se refere a um chamado ao retorno da ordem 

e da força da lei em sua manutenção. Além disso, dialoga com a base mais conservadora do 

governo, ao opor o ideal da lei e da ordem com o da justiça racial. Contudo, para nós, é 

 
195 Para acessar o relatório: https://hollywood.colorofchange.org/crime-tv-report/ Acessado em 01 de junho de 

2020. 
196 https://www.cbsnews.com/pictures/black-people-killed-by-police-in-the-u-s-in-2020 Acessado em 10 de 

outubro de 2020. 
197 https://time.com/5846321/nixon-trump-law-and-order-history/ Acessado em 10 de outubro de 2020. 

https://hollywood.colorofchange.org/crime-tv-report/
https://www.cbsnews.com/pictures/black-people-killed-by-police-in-the-u-s-in-2020
https://time.com/5846321/nixon-trump-law-and-order-history/
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interessante que o presidente ao demandar “Law & Order” também está fazendo menção ao 

drama policial-jurídico do mesmo nome. Nesse processo, Trump aciona a dimensão 

conservadora do drama e apela a uma visão da polícia como instituição forte que tem sido 

construída ao longo de décadas na ficção seriada televisiva estadunidense.  

 

4.2.1. A Unidade de inteligência do 21º distrito de Chicago 

 

Aqui analisamos os cinco primeiros episódios de Chicago P.D.198 e examinamos como 

a série constrói o imaginário da instituição policial na cidade televisual de Chicago. 

Identificamos que o drama continua reproduzindo a fórmula consagrada em diversos outros 

procedurais policiais, em que um grupo de detetives e policiais se esforçam semanalmente para 

salvaguardar a cidade e seus cidadãos ao manter o status quo através das forças da lei e da 

ordem. A produção também é perpassada por certo bias conservador que opõe os policiais, 

representantes da ordem, com os criminosos, que são recorrentemente vilanizados ao serem 

descritos pelos policiais como os “bad guys” (1x02; 1x04; 1x05). Essa ação reforça a 

mentalidade conservadora do “nós versus eles”.  

Entendemos que Chicago P.D., assim, reduz a complexa realidade de uma cidade do 

tamanho de Chicago a binarismos que colocam em xeque a ordem versus o caos, a lei versus o 

crime e, principalmente, o bem versus o mal. Assim, a série apresenta a força policial como 

reguladora da criminalidade em uma cidade marcada pela violência. Esses profissionais 

também regulam o comportamento humano, mesmo que este papel seja desconfortável para os 

policiais uniformizados, como quando a sargento Platt quer que os policiais Burgess e Atwater 

prendam uma dona de casa por deixar coisas acumularem em seu quintal. Burgess considera 

um absurdo prender uma senhora apenas por ser desleixada, mas Platt reforça que o papel da 

policial é aplicar a lei e não julgar sua validade (1x04). Aqui, entendemos que os membros da 

instituição policial recorrentemente têm que ignorar a condição do drama humano e impor a 

lei. 

O viés conservador de Chicago P.D. será concretizado nas violações de conduta e abuso 

de poder dos policiais uniformizados e detetives da Unidade de Inteligência. Diferente de séries 

institucionais policiais do passado, Chicago P.D. apresenta condutas ilegais por parte dos 

policiais como sendo rotineiras. Em alguns momentos, a série enquadra essas ações como 

 
198 Os episódios foram “Stepping Stone” (1x01), “Wrong Side of the Bars” (1x02), “Chin Check” (1x03), “Now is 

Always Temporary” (1x04) e “Thirty Ballons” (1x05). 
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“inofensivas”, como, por exemplo, quando Platt quer que Burgess vá ao IML e roube um anel 

do corpo de seu primo falecido (1x01) ou quando o detetive Olinsky ameaça o namorado de 

sua filha adolescente (1x04). Em ambos os casos há abuso de poder por parte dos profissionais, 

mas Platt é apresentada como interesseira enquanto Olinsky se passa como um pai preocupado 

com sua filha. 

Por outro lado, a narrativa enquadra outras violações como sendo necessárias para que 

a justiça seja alcançada. Tomemos o sequestro do pequeno Diego Dawson (Zach Garcia) no 

final do episódio piloto como exemplo. Diego, filho do detetive Antonio Dawson, é 

sequestrado e usado como moeda de barganha em troca do líder do cartel Pulpo (Arturo Del 

Puerto), que é preso no primeiro episódio da série. Durante o episódio seguinte (1x02), vemos 

o detective Dawson se esforçando para encontrar seu filho enquanto segue os protocolos 

internos da polícia de Chicago. No decorrer do episódio, o sargento Voight estimula Antonio 

a quebrar as regras e fazer tudo que estiver ao seu alcance para encontrar seu filho. Antonio, 

no entanto, se considera moralmente superior à Voight e confia que a justiça possa ser obtida 

sem que o detetive tenha que romper com os protocolos institucionais. Todavia, vendo o 

insucesso das estratégias policiais, o detetive Dawson resolve espancar um membro do cartel 

de Pulpo, Ernesto Milpas (Andrew Saenz), em troca de informações. A cena é apenas uma das 

múltiplas que apresentam brutalidade policial nos episódios analisados. Embora questionável, 

essa forma abusiva de interrogatório e as outras violações de conduta e de direitos humanos 

empregados por Voight e pelos membros de sua equipe são frequentemente retratadas como 

eficazes, o que minimiza a questão da brutalidade policial e promove equívocos sobre o real 

papel da instituição policial. 

Para solucionar os casos, a cada semana a equipe da unidade de inteligência 

regularmente se utiliza de métodos questionáveis, principalmente de brutalidade policial para 

obter informações e prender criminosos. Nos episódios analisados, identificamos que os 

interrogatórios são agressivos (1x01; 1x02; 1x05). Em alguns casos Voight e Olinsky também 

se utilizam de unidades secretas (black sites), espaços em que podem violar regras da conduta 

policial sem o conhecimento da instituição (1x01; 1x03). Entretanto, observa-se que dentro da 

própria delegacia do 21º distrito de Chicago os suspeitos podem ser mantidos em uma “gaiola”, 

um compartimento pequeno que tem acesso restrito aos membros da unidade. Na gaiola, os 

suspeitos têm seus direitos negados (1x02; 1x04) e são torturados até compartilharem as 

informações que os detetives necessitam para solucionar o caso da semana. As imagens abaixo 

são dos suspeitos sendo mantidos na gaiola. 

 



211 

 

Imagem 14: Conjunto de imagens de suspeitos sendo mantidos na gaiola. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: screenshot do episódio “Wrong Side of the Bars”       Fonte: screenshot do episódio “Now is Always  

(1x02).                                   temporary” (1x04). 

    

Como a supracitada tagline da série “break the rules not the law” já indica, as 

ilegalidades de Voight e até mesmo dos outros detetives serão enquadradas na série como 

quebras nos protocolos e não como violações na lei. Essa distinção é o que separa Chicago 

P.D. de outros dramas policiais em que os membros da instituição são desvirtuados e corruptos 

para si mesmos, como em The Shield. Em Chicago P.D., as violações são apenas os meios para 

que determinados fins sejam alcançados. Ao constantemente apresentar as quebras de conduta 

e violação policial como sendo eficientes, a série justifica a brutalidade da ação policial, 

principalmente direcionadas às minorias (1x02; 1x03), normaliza a injustiça como parte do 

cotidiano de trabalho dos policiais e sobrepõe a dimensão da moral à da legalidade. 

Porém, essa construção reflete negativamente sobre a instituição policial, que não 

consegue cumprir seu dever na sociedade por causa da ineficiência burocrática, politicagem e 

até mesmo corrupção. A Unidade de Inteligência, liderada por Voight, é “o único lugar” para 

policiais sérios trabalharem e conseguirem impedir criminosos de ameaçarem a cidade no 

universo ficcional da franquia Chicago. Uma vez que a série se centra na atuação dos membros 

dessa unidade, podemos considerar sua representação da atuação policial como funcional. A 

despeito das críticas feitas à instituição, os detetives, juntos ao sargento Voight, semanalmente 

obtêm justiça, mesmo que esta seja uma “justiça moral” e não necessariamente legal.  

Dessa forma, mesmo envolvendo grande quantidade de violência, a produção ainda 

possui uma metanarrativa de segurança que reforça o retorno ao status quo. Novamente, não 

estamos falando de uma representação utópica ou livre de ambiguidades de uma instituição no 

universo narrativo da franquia, mas de um retrato funcional da atuação dos policiais. É 

interessante destacar que a premissa básica da produção é que para a instituição ficcional da 

polícia funcionar na sociedade estadunidense, ela precisa violar as normas de conduta que 

regem a entidade social. 
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Nos cinco episódios analisados, a série concretiza a vitória dos policiais sobre os 

criminosos. Porém, essa vitória não é necessariamente moral. Voight não é moralmente 

superior aos criminosos que ele e sua equipe perseguem a cada semana. O sargento, 

anteriormente apresentado em Chicago Fire como um policial corrupto, consegue um acordo 

com o departamento da corregedoria, Internal Affairs, que o tira da prisão e o coloca à frente 

da Unidade de Inteligência (Chicago Fire, “Let Her Go”, 1x21). Do ponto de vista da 

corregedoria, Voight é um peão a serviço do departamento para perseguir organizações 

criminosas. Contudo, do ponto de vista de Voight, ele é um funcionário público a serviço de 

Chicago (1x02) e quando a justiça não dá conta de manter a ordem, cabe a ele – o policial durão 

– mantê-la à força.  

A forma como Chicago P.D. aciona o mito do herói, dessa maneira, se distingue de 

Chicago Fire, tendo em vista o alinhamento mais conservador da série. Dessa forma, Voight 

não é construído como o herói idealizado, virtuoso e símbolo da moral e justiça que 

recorrentemente aparece nas séries policiais, como em Castle ou em Brooklyn Nine-Nine, mas 

o herói que uma cidade como Chicago, marcada pela violência e criminalidade, “precisa”. Um 

policial durão que busca justiça a qualquer custo e impede o caos de tomar conta da cidade e 

da própria instituição policial. 

Embora essa construção ambígua de Voight seja reforçada ao longo dos episódios 

analisados, Chicago P.D. também fomenta o mito do herói virtuoso principalmente por meio 

de outros personagens. Estes se recusam a conformar-se com as táticas de Voight ou pelo 

menos questionam suas ações, como os detetives Dawson, Lindsey e Halstead, além da policial 

uniformizada Burgess, que entra em atritos com os interesses da sargento Platt.  Ao longo dos 

episódios aqui examinados, observamos esses personagens se esforçarem para ajudar 

indivíduos que recorreram à delinquência por desespero, como Lindsey que ajuda uma garota 

de programa (1x04) e Burgess que ampara uma mulher que roubou um pão numa mercearia 

(1x05). Além disso, o próprio Voight é apresentado auxiliando um adolescente negro que se 

pega envolvido no meio de uma disputa entre gangues (1x01; 1x02). Tanto no caso de Burgess 

quanto no caso de Voight, as pessoas sendo ajudadas pelos policiais brancos são negras, o que 

contribuí para o imaginário do herói branco como o white savior. Esses casos são usados para 

revelarem algumas nuances nas condições sociais que contribuem para a criminalidade e a 

delinquência. Contudo, dado a natureza da narrativa mítica, apresentam (pseudo)resoluções 

para os problemas das minorias. Voight consegue, sem grandes esforços, afastar o menino da 

influência de seu irmão mais velho, enviando-o para morar com sua tia em outra cidade (1x03) 
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e Burgess paga pelo pão e ameaça o dono da mercearia até que este desiste de sua queixa 

(1x05). 

A respeito da lógica que rege a figuração, encontramos que Chicago P.D. trabalha tanto 

com o individualismo, no que se refere à atuação da Unidade de Inteligência em relação às 

outras agências e esferas de poder na instituição policial, quanto com a lógica da coletividade 

dentro da unidade. No primeiro caso, identificamos disputas entre a Unidade de Inteligência e 

outros grupos dentro da força policial, como, por exemplo, a Unidade de Crimes Violentos 

(1x01; 1x02) e seu chefe, o tenente Belden (Kurt Naebig). Essas disputas levam Belden a 

interferir diretamente nas investigações de Voight, ação que acaba contribuindo para a morte 

da detetive Julie Willhite no episódio piloto. A morte de um dos membros da Unidade de 

Inteligência leva Voight a defender a não interferência externa da instituição policial nas 

atividades de sua unidade, como pode se observar em seu diálogo com o comandante da 

delegacia: “Comandante... Ron... Você me disse que vou ter que aprender a lidar com política, 

se eu quiser esse emprego na Inteligência. [...] Sou eu ou o tenente Belden. Se você vai me 

algemar a pessoas como ele, prefiro estar de volta a minha cela” (1x02, tradução nossa). 

 Por outro lado, o funcionamento interno da Unidade de Inteligência é guiado pelo 

ideal da coletividade. Este ideal é frisado por Voight quando diz: 

 

Voight: “Recebi o aval para executar a Unidade de Inteligência da maneira que  

desejo. Esta é a nossa unidade agora. [...] Você faz as coisas do meu jeito, 

do nosso jeito, e você tira seu distintivo à noite sabendo que fez o que é 

certo. Os policiais ao seu lado são sua família. E para mim, não há nada 

mais importante” (“Wrong Side of the Bars”, 1x02, tradução nossa). 

 

Ao longo dos episódios analisados, observamos os detetives da equipe de Voight serem 

repreendidos ao colocarem as investigações em risco por serem guiados por seus próprios 

impulsos e interesses (1x02; 1x04; 1x05). Semelhante a Chicago Fire, o drama policial reforça 

a importância da confiança entre os membros da Unidade de Inteligência. Voight deseja que 

os membros da equipe sejam sempre honestos uns com os outros e principalmente com ele, 

independentemente da situação. O sargento instrui seus detetives a sempre “contar a verdade 

para mim para que eu possa mentir por você” (1x01, tradução nossa). Nota-se, todavia, que 

essa honestidade é uma via de mão única, uma vez que grande parte das ações de Voight são 

desconhecidas dos outros membros da Unidade. Apesar disso, a confiança é apresentada como 

um dos elementos essenciais que organizam a figuração e é determinante no bom desempenho 

da equipe. Por esse motivo, a desconfiança de Dawson e Halstead com Voight é problemática 

e tenciona os relacionamentos dentro da Unidade (1x05). 
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Por focar em grandes organizações criminosas, cartéis e as gangues de Chicago, a série 

recorrentemente coloca os detetives e policiais uniformizados em perigo, destacando os 

aspectos mais físicos desse serviço sujo. Nos cinco episódios analisados, notamos como a 

delegacia é construída como um liminal hotspot em que os profissionais, ao irem trabalhar, se 

encontram também em um estado liminar. Nele a invencibilidade desses profissionais é 

rapidamente colocada em xeque, como quando Jules morre e o filho de Antonio é sequestrado 

(1x01; 1x02). Entretanto, para nós, essa instabilidade é utilizada pela narrativa para destacar o 

papel ordenador da instituição policial e legitimar o exercício da violência pelos policiais da 

Unidade de Inteligência nos outros episódios. Em outras palavras, as condições nocivas do 

trabalho policial são utilizadas para normalizar as ações excepcionais, repreensíveis ou ilegais 

desses profissionais. De outro modo, a série também constrói o trabalho dos policiais 

uniformizados como sujo na medida em que, por serem menos experientes, têm que se sujeitar 

a fazerem tarefas menos prestigiadas. Personagens como Burgess e Atwater frequentemente 

sofrem certo “bullying institucional” por parte da sargento Platt. 

 O drama policial apresenta uma visão negativa de outras instituições e organizações 

policiais. Essa construção pode ser observada na interação entre Voight e a agente da Internal 

Affairs Erica Grandishar: 

 

Grandishar: “A promotoria estadual está realizando sua conferência anual esta noite  

no salão de banquetes. A corregedoria tem uma mesa.” 

Voight: “Você sabe como a polícia real chama o promotor do Estado? 203      

              liberte-os.”  

Grandishar: “Você está dizendo que não somos a polícia de verdade?” 

(“Thirty Ballons”, 1x05, tradução nossa). 

 

Nessa breve interação entre os personagens, Voight deslegitima o trabalho dos agentes da 

corregedoria por não os considerar “policiais de verdade”, visto que, na perspectiva do 

sargento, o trabalho da Internal Affairs é atravancar o trabalho dos policiais de verdade como 

ele. Por outro lado, a expressão “203 liberte-os” se refere a uma investigação real na cidade de 

Chicago em 2011, quando a juíza Carol Howard, no condado de Cook, foi criticada por 

absolvições controversas. O tribunal da juíza, numerado 203, era conhecido entre os 

promotores como “203 set them free” por conta da leniência da juíza com os criminosos199. 

Infere-se a partir desse diálogo e da análise dos episódios de Chicago P.D. que os policiais 

representados na série assumem um posicionamento tough on crime e que organizações como 

 
199 Para mais informações, ver: https://www.foxnews.com/us/chicago-judge-under-fire-over-controversial-

acquittals-in-high-profile-murder-cases Acessado em 11 de julho de 2020. 

https://www.foxnews.com/us/chicago-judge-under-fire-over-controversial-acquittals-in-high-profile-murder-cases
https://www.foxnews.com/us/chicago-judge-under-fire-over-controversial-acquittals-in-high-profile-murder-cases
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a corregedoria e a própria promotoria estadual são apresentadas negativamente como entraves 

burocráticos e políticos à atuação dos policiais. Os agentes da corregedoria e do escritório do 

promotor do Estado, assim, são apresentados como se preocupando mais com “seguir as regras” 

e as consequências políticas de suas decisões do que impedir criminosos de ameaçarem a 

sociedade. 

 

4.3. A instituição médica na ficção seriada televisiva 

 

Enquanto o número de séries institucionais centradas no corpo de bombeiros é limitado, 

as produções centradas em profissionais de saúde são numerosas na história da TV 

estadunidense. Mais de 100 séries institucionais médicas já foram exibidas desde a estreia de 

City Hospital em 1951200. Atualmente seis produções centradas na atuação de profissionais de 

saúde estão em exibição na TV aberta do país201.  

Em linhas gerais as séries médicas reproduzem uma fórmula simples que é estruturada 

em torno dos esforços dos profissionais de saúde em salvar vidas. Quando esta instituição é 

ficcionalizada, notamos que ela oferece inúmeras oportunidades narrativas em torno de 

diferentes: a) ambientes de trabalho (hospital, clínica, base militar); b) especialidades médicas 

(internos e residentes, cirurgiões, médicos militares, psiquiatras); c) doenças, procedimentos e 

até pacientes. Ademais, essas produções podem focar no trabalho de um médico (Ben Casey) 

ou enfermeira (HawthoRNe) capacitados ou de uma equipe inteira de profissionais de saúde de 

um hospital (Scrubs), podem expor o relacionamento médico-paciente (House M.D.) ou se 

concentrar nas dificuldades de encontrar um equilíbrio entre a vida pessoal e a profissional 

(Grey’s Anatomy). Embora haja variações na fórmula, os principais antagonistas desses 

profissionais se mantêm constante sendo, principalmente, os acidentes, as doenças e a morte.  

Dada a natureza mítica do embate entre o médico e a morte, esses profissionais são 

construídos na narrativa como heróis da sociedade moderna, que salvam seus pacientes por 

meio de seus conhecimentos científicos e de seu trabalho abnegado. No decorrer da 

consolidação do subgênero na TV estadunidense, o estereótipo do “médico-herói” se 

 
200 Em um levantamento realizado durante a pesquisa de mestrado, Meimaridis (2017) encontrou que foram 

produzidas na televisão estadunidense 100 séries médicas entre 1951-2016. 
201 As series são Grey's Anatomy, Chicago Med, The Good Doctor, New Amsterdam, The Resident e Carol’s 

Second Act. As quatro primeiras figuram na lista das 20 séries mais assistidas de 2019-2020. Ver: 

https://variety.com/2020/tv/news/most-popular-tv-shows-highest-rated-2019-2020-season-masked-singer-last-

dance-1234612885/ Acessado em 14 de outubro de 2020. 

 

https://variety.com/2020/tv/news/most-popular-tv-shows-highest-rated-2019-2020-season-masked-singer-last-dance-1234612885/
https://variety.com/2020/tv/news/most-popular-tv-shows-highest-rated-2019-2020-season-masked-singer-last-dance-1234612885/
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estabeleceu por décadas centrado na figura de um homem branco, profissional, corajoso, 

inteligente, prestativo e paterno (PAINTER; KUBALA; PARSLOE, 2019) em séries como 

Medical Center e Marcus Welby M.D. Os médicos eram, de certa forma, desumanizados e 

colocados em pedestais. Eram também invulneráveis, incorruptíveis e com uma vida de 

dedicação ao próximo (HOLOWEIKO, 1998). Essa representação, no entanto, se tornou 

insustentável dada as crises que a instituição médica real tem enfrentado na sociedade 

estadunidense (JACOBS, 2003). Séries como M*A*S*H* e St. Elsewhere abriram caminho 

para que os profissionais de saúde ficcionais se tornassem mais humanizados (TUROW, 2010). 

Ademais, a figura central do médico-herói foi substituída por uma equipe médica, que apesar 

de suas falhas individuais, se esforça em conjunto para salvar vidas (FEASEY, 2008), como 

em ER e Grey’s Anatomy.  

Apesar de a maioria das séries desse subgênero representarem a instituição médica de 

modo favorável, duas produções se destacam por suas críticas direcionadas à profissão e às 

instituições médicas. São elas St. Elsewhere e The Resident. A primeira apresentava versões 

falhas e mais humanas dos profissionais de saúde ao se focar em um hospital público decadente 

de Boston. A série reiterava uma visão “desconfortavelmente pessimista dos hospitais” 

(TARTIKOFF, citado em TUROW, 2010, p. 319, tradução e grifo nossos). Já The Resident 

tem construído uma visão negativa202 da prática médica, ao apresentar profissionais quebrando 

as regras e violando as normas institucionais que regem a prática médica. Para Cambra-Badii, 

Guardiola e Baños, em The Resident “a medicina é apresentada como um negócio orientado 

para a gestão. O acesso desigual de ricos e pobres a serviços de saúde é evidente em todos os 

episódios e a situação financeira do paciente pode determinar as escolhas dos médicos” (2020, 

p. 100, tradução nossa). 

Ressaltamos que os dramas St. Elsewhere e The Resident não se encaixam na categoria 

de Comfort Series delimitada nessa tese e devem ser consideradas atípicas para o subgênero. 

Contudo, elas revelam a dimensão do drama moral que os profissionais de saúde enfrentam. 

Atualmente na cultura ocidental, e na estadunidense em particular, a vida é reverenciada tendo 

um elevado valor. A dor e o sofrimento da doença são enxergados como males. A primazia da 

vida, no entanto, implica em questões de decência e de dignidade. Como lidar com pacientes 

terminais? Até que ponto a intervenção médica é útil? Qual a moralidade de salvar uma vida 

se esta não terá mais qualidade? Esses dilemas bioéticos, juntamente de outros, tornam o debate 

 
202 O drama tem sido recorrentemente criticado por (supostamente) estar empenhado em “corroer a confiança na 

prática da medicina” e por fomentar certo sentimento “anti-médico” (CHOO, 2018, tradução nossa). 
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sobre a moralidade da prática médica extremamente complexa (BEAUCHAMP, 2001; 

GARCEAU, 1966). 

Aqui, entendemos que, em linhas gerais, o objetivo do médico é curar seu paciente. 

Médicos não devem usar seus conhecimentos para fazer mal a ninguém e fornecer o melhor 

atendimento possível aos seus pacientes, independente da raça, posicionamento político ou até 

mesmo status criminal. Assim, como propósito ocupacional, podemos considerá-lo virtuoso 

(PELLEGRINO; THOMASMA, 1996). Porém, qualquer tentativa de transformar esse 

propósito em outro seria uma forma de perversão. Atualmente a principal perversão da prática 

médica nos Estados Unidos é sua associação às demandas econômicas e ao lucro. O modelo 

privado de medicina nos Estados Unidos dificulta o acesso à saúde e o restringe àqueles que 

podem pagar203. Assim, o hospital se tornou mais um espaço de negócios na sociedade 

capitalista estadunidense. Embora as séries institucionais médicas raramente questionem essa 

perversão, visto que questões financeiras e de acesso aos serviços de saúde continuam 

majoritariamente ignoradas nessas produções, algumas séries já começaram a questionar as 

implicações éticas da transformação do hospital em um modelo de negócios (Scrubs, Grey’s 

Anatomy).  

Para nós, as Comfort Series apresentam inúmeros dilemas bioéticos relacionados à 

prática médica, sendo essa uma das principais fontes de tensão dramática para a narrativa. Essas 

produções, de maneira geral, continuam a representar a instituição de modo favorável com 

raras representações disfuncionais da instituição (FOSS, 2011). Para isso, essas séries se 

utilizam do ideal do profissionalismo para organizar o funcionamento interno do ambiente 

hospitalar/clínico. O profissionalismo dos profissionais de saúde é, para nós, responsável por 

tranquilizar os telespectadores sobre diversos aspectos institucionais, como, por exemplo, os 

avanços da medicina e a importância de acompanhamento médico/hospitalar. Os dilemas 

morais, assim, se apresentam na narrativa para ressaltar o profissionalismo do médico que deixa 

de lado suas subjetividades e preconceitos para salvar uma vida. 

Um exemplo significativo a este respeito é o drama ER. A série foi ao ar em meio a 

diversas mudanças e conflitos no sistema de saúde estadunidense durante a década de 1990 que 

 
203 Programas de acesso à saúde como o Medicare e o Medicaid existem desde a década de 1960, contudo seus 

acessos são limitados aos indivíduos abaixo da linha da pobreza. Eles também só podem ser usados para 

emergências e atendimentos simples. Nota-se que o sistema de saúde nos Estados Unidos vem sofrendo mudanças 

desde 2010, quando o presidente Barack Obama criou o “Patient Protection and Affordable Care Act”, 

popularmente conhecido como Obamacare. A lei prevê que todos os cidadãos possuam um convênio particular. 

Para facilitar o acesso aos convênios, a lei ampliou a faixa econômica de quem poderia ter acesso ao Medicaid e 

também proibiu as seguradoras de negar a assistência para pessoas com condições pré-existentes.  
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geraram insegurança para os cidadãos204. Nesse contexto, muitos telespectadores encontraram 

refúgio na visão idealizada da profissão médica apresentada em ER (STARK, 1997). Embora 

a produção tivesse um elevado índice de mortalidade, visto que a narrativa se passa em uma 

caótica sala de emergência, a série construía uma nova geração de médicos como heróis mais 

falhos, com vidas pessoais turbulentas, mas que ainda eram profissionais capacitados a atuar 

no combate ao caos. Além disso, a série reforçava um imaginário positivo dos médicos internos 

e residentes em hospitais públicos ao “projetar uma imagem de serviço abnegado” (ibid, p. 294, 

tradução nossa).  

O profissionalismo incorporado à formula das séries institucionais médicas se deve às 

demandas e interferências da instituição real por meio da American Medical Association. Por 

décadas, a AMA exigia que os médicos fossem representados da forma mais profissional 

possível e limitava a taxa de mortalidade das produções ficcionais Muitas produções 

encorajaram a AMA a revisarem os roteiros de cada episódio para garantirem “autenticidade 

médica e profissional” (FEASEY, 2008, p. 70). A organização conseguiu fazer grande pressão 

contra determinadas obras e seus patrocinadores, inviabilizando qualquer série que se 

mostrasse contrária à instituição e/ou à classe médica. Embora identificamos uma diminuição 

na intervenção da AMA nas séries contemporâneas, outros agentes têm encontrado espaço de 

influência nessas produções, como a Hollywood Health & Society (HH&S)205. 

O profissionalismo como lógica regente da instituição é reforçado pela forte regulação 

institucional. Os profissionais de saúde recorrentemente recebem ordens e são instruídos a 

seguirem as regras e protocolos hospitalares/clínicos. Esses profissionais são repreendidos 

quando violam as normas institucionais. Essa forte regulação será personificada na figura do 

administrador hospitalar que é responsável por vigiar os profissionais de saúde, mediar 

 
204 Em 1993, o recém eleito presidente Clinton propôs um projeto de reforma do sistema de saúde, que lançou luz 

sobre inúmeras questões da medicina e da prática médica nos Estados Unidos. O projeto, junto a um aumento 

significativo na promoção de uma vida saudável (JACOBS, 2003) e do culto ao corpo (FITZPATRICK, 2001), 

amedrontou os cidadãos que começaram a se preocupar com diversas instâncias da saúde pública e individual 

(STARK, 1997). 
205 Estabelecida em 2001, a HH&S faz parte do Norman Lear Center (centro de pesquisa pertencente ao 

departamento de Comunicação e Jornalismo da University of Southern California). De acordo com o site da 

instituição, a organização “fornece aos profissionais da indústria do entretenimento informações precisas e 

oportunas para enredos sobre saúde, segurança e segurança nacional” (tradução nossa). Existe, portanto, uma 

relação mutualística entre a organização e a indústria audiovisual. Enquanto a HH&S fornece conteúdo legitimado 

e preciso, a indústria, ao inserir esses conteúdos na programação televisiva, presta um serviço de divulgação 

científica. Apesar das diferenças entre a atuação da AMA – instituição privada que defende os interesses da classe 

médica – e da HH&S – organização acadêmica em prol da divulgação de conteúdos científicos relativos à saúde 

pública –, ressaltamos que a HH&S é financiada por diversas outras instituições médicas e agências federais, 

como o Centers for Disease Control and Prevention e o National Cancer Institute (NCI), as quais, certamente, 

prezam por uma representação favorável de suas organizações. https://hollywoodhealthandsociety.org/ Acessado 

em 14 de outubro de 2020. 

https://hollywoodhealthandsociety.org/
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conflitos e evitar processos. O administrador hospitalar também é responsável por “humanizar 

uma burocracia tradicionalmente insensível” (STARK, 1987, p. 93, tradução nossa). A despeito 

da forte regulação, nota-se que a instituição ficcional médica apresenta uma hierarquia 

administrativa que é menos fortalecida que a hierarquia militarizada das séries sobre o corpo 

de bombeiros e policiais. Nesse contexto, as séries institucionais médicas frequentemente 

apresentam conflitos entre a administração e os profissionais de saúde. Os conflitos no âmbito 

administrativo servem para dramatizar a tensão entre a ética médica e os interesses mais 

mundanos da administração hospitalar (House, M.D., “Damned If You Do”, 1x05; Chicago 

Med, “Choices”, 1x09).  

Aqui entendemos que, diferente dos bombeiros e dos policiais – que devem seguir as 

regras para se manterem seguros206 –, os profissionais de saúde devem segui-las para evitarem 

erros e, mais importante, processos judiciais. Essa distinção expõe que, enquanto os bombeiros, 

paramédicos e policiais correm risco de vida diariamente, o que está em jogo para os 

profissionais de saúde, em linhas gerais, são as suas carreiras e a reputação do hospital. Esse 

risco direcionado à carreira do profissional de saúde destaca como o hospital ficcional opera 

como um espaço marcado pela competitividade. Muitos médicos competem para participar de 

cirurgias ou tratar pacientes com quadros clínicos complexos e, dessa forma, aprimorarem seus 

currículos.  

A competição no ambiente médico/hospitalar é naturalizada tendo em vista a 

organização ocupacional da profissão médica nos Estados Unidos. Tal como a instituição 

policial e a do corpo de bombeiros, o trabalho dos médicos é hierarquizado tendo em vista a 

experiência de trabalho do profissional. Os médicos mais inexperientes são os estudantes de 

medicina (medical students), que durante a graduação adquirirem experiência trabalhando em 

hospitais, geralmente realizando atendimentos de diagnóstico simples e alguns tratamentos207. 

Em seguida, os médicos internos (interns), profissionais já formados que estão iniciando seu 

trabalho no hospital. Depois, os residentes (residentes), profissionais que estão se 

especializando em alguma área da medicina, como, por exemplo, cirurgia. Após o término da 

residência, os profissionais podem optar por realizar uma nova especialização e se tornam 

medical fellows, como, por exemplo, um profissional com residência em cirurgia poderá fazer 

 
206 Embora incomum, narrativas que apresentam os médicos colocando suas vidas em risco para exercerem sua 

profissão começaram a aparecer em ER e depois em Grey’s Anatomy. Ressaltamos, contudo, que os médicos 

majoritariamente arriscam suas carreiras em séries institucionais médicas. 
207 Esses procedimentos mais simples, rotineiros e com um aspecto mais servil são denominados de “scut work” 

pelos profissionais de saúde (Becker, et al., 1961).  
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um fellowship em cirurgia cardiotorácica. E, por fim, os médicos mais experientes, que já 

completaram todos os processos de aprendizagem e são chamados de attendings. Esses 

profissionais mais experientes são responsáveis por treinar as novas turmas de medical 

students, interns, residents e fellows que chegam anualmente ao hospital.  

A competição entre os médicos está presente desde o início do internato e residência 

dos profissionais, até sendo critério de promoção e sucesso profissional. Esse caráter 

competitivo revela que o ideal regente da figuração é o individualismo. Os profissionais 

frequentemente se esforçam para construir suas carreiras, colocando seus interesses acima do 

coletivo. Esse individualismo se difere da lógica coletiva que rege a figuração do corpo de 

bombeiros.  

Todavia, o ideal da coletividade também pode ser acionado na construção dos 

profissionais de saúde como uma família trabalhadora de pessoas abnegadas e dedicadas ao 

cuidado do outro. Devido à constante presença do médico no ambiente hospitalar, esses 

profissionais criam laços familiares entre si e reproduzem lógicas do relacionamento pai e filho, 

como no caso de um médico jovem idealista e um profissional mais velho experiente 

(HALLAM, 1998)208, ou de irmandade/fraternidade entre profissionais que cuidam um dos 

outros. 

Por outro lado, embora a coletividade possa ser trabalhada na narrativa, ela geralmente 

se refere à classe médica. As séries institucionais médicas são marcadas por disputas 

hierárquicas entre profissionais de classes ocupacionais diferentes. Esses embates entre 

médicos e outros profissionais de saúde (psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, 

enfermeiros) são usados para sublinharem o papel de autoridade sobre a medicina exercido 

pelos médicos ficcionais. Destacamos que diferente do bombeiro, paramédico e policial, os 

médicos, em linhas gerais, possuem uma profissão prestigiada social e culturalmente na 

sociedade estadunidense. Para Garceau, a prática médica é “respeitada como uma profissão 

erudita, com um treinamento árduo, domínio incrível de conhecimento detalhado, um grupo 

autônomo com autoridade autônoma. Os médicos são, talvez, os cientistas mais 

compreensíveis” (1966, p. 61, tradução nossa). 

Em nossa análise, observamos que o principal embate no ambiente hospitalar ficcional 

será entre médicos e enfermeiras. De fato, os/as profissionais de enfermagem desempenham 

 
208

 Para Hallam, o médico novato era visto como um “jovem atraente cujo o idealismo e entusiasmo era 

neutralizado pelo conhecimento e sabedoria de uma figura mais velha e sábia, seu mentor e chefe, que trata seu 

jovem protegido como um filho” (1998, p. 32, tradução nossa). Essa fórmula pode ser observada em diversas 

produções, desde Dr. Kildare e Ben Casey até Scrubs e Grey’s Anatomy. 
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um papel fundamental nos serviços de saúde contemporâneos, porém esse papel tem sido 

marginalizado nas séries televisivas estadunidenses209. Observa-se que esses profissionais 

exercem uma ocupação pouco prestigiada e que, para alguns autores, pode ser configurada 

como um serviço sujo (BOLTON, 2005; LAWLER, 1991; WOLF, 1986). Wolf caracteriza o 

trabalho das profissionais de enfermagem como “sujo” visto que “envolve contato direto com 

produtos corporais, incluindo secreções e excreções e com produtos de infecção” (1986, p. 29, 

tradução nossa). A associação da profissão com o gênero feminino e com a concepção feminina 

de “cuidado ao próximo” também servem para explicar o porquê de as enfermeiras serem 

regularmente enxergadas como “trabalhadoras sujas” (WOLF, 1986; BOLTON, 2005). Fagin 

e Diers entendem que o domínio do privado e da intimidade também atuam para a 

estigmatização da profissão, visto que as enfermeiras cumprem um trabalho que “pessoas 

saudáveis fazem por si mesmas a portas fechadas” (1984, p. 16, tradução nossa). 

No que se refere à ficcionalização das enfermeiras, identificamos dois processos 

distintos: o apagamento e a subordinação. Por um lado, a maioria das séries institucionais 

médicas são centradas no trabalho dos médicos e as enfermeiras são ora construídas como 

personagens secundários (The Night Shift), ora apagadas da narrativa, como se os médicos 

sozinhos desempenhassem todas as funções no atendimento dos pacientes (House M.D.). 

Alternativamente, algumas produções apresentam as enfermeiras não só como profissionais 

inferiores aos médicos, mas como sendo dependentes deles, muitas vezes sendo apresentadas 

como suas “secretárias” (BISHOP, 2009). No estudo de Philips, a autora encontrou que as 

enfermeiras em séries institucionais médicas eram recorrentemente relegadas à papéis de 

submissão e permitiam ao médico exercer toda a sua “expertise médica” (PHILIPS, 2000, p. 

52, tradução nossa). 

Existem, porém, outras disputas no ambiente hospitalar ficcional. Destacamos os 

embates por nível de conhecimento/experiência, entre médicos neófitos e seus superiores mais 

experientes. A estrutura hospitalar é um ambiente fértil para este tipo de disputa, uma vez que 

anualmente novos internos e residentes chegam ao hospital esperando instrução dos médicos 

mais experientes (attendings). Observamos, também, embates entre os profissionais de saúde 

 
209 O histórico da representação das profissionais de enfermagem é marcado por tentativas fracassadas de engatar 

uma produção de sucesso.  A primeira tentativa foi The Nurses. Embora o esforço, a série teve uma fraca recepção 

do público em sua primeira temporada, sendo modificada para The Doctors and Nurses a partir de seu segundo 

ano. A mudança resultou no aumento da audiência e a produção ficou no ar por um total de quatro anos. O 

insucesso de uma série protagonizada por enfermeiras desestimulou produções focadas em outros profissionais 

da saúde. Porém, a partir da década de 1990 outras séries tentaram representar o trabalho das enfermeiras, como 

Nurses e, mais recentemente, HawthoRNe e Nurse Jackie. Esta última recebeu diversos prêmios da crítica 

estadunidense, chegando a ficar seis anos no ar. 
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e os pacientes e/ou seus familiares. Esses conflitos ocorrem quando o paciente ou seus 

familiares discordam da opção de tratamento proposta pelo médico. Em alguns casos, os 

médicos têm que advogar em prol de uma criança que não possui controle sobre as ações e 

intervenções médicas em seu corpo (Grey’s Anatomy, “State of Love and Trust”, 6x13).  

 Em contrapartida, os conflitos interinstitucionais ocorrem porque os médicos e 

enfermeiras frequentemente entram em contato com outros profissionais, como policiais, 

advogados, bombeiros e paramédicos, entre outros. Estes, no entanto, possuem muitas das 

vezes objetivos que diferem dos profissionais da saúde e, assim, possibilitam atritos entre os 

personagens. No caso dos policiais e médicos nota-se que em alguns casos os personagens 

chegam a possuir objetivos não só distintos, mas opostos, como quando um policial atira em 

um suspeito e o médico tem que salvar a vida desse indivíduo. Os embates mais comuns, no 

entanto, envolvem médicos e advogados. Enquanto que o profissional de saúde se esforça para 

salvar os doentes, suas intervenções têm consequências podendo afetar as vidas dos pacientes 

e de seus familiares (ER, “Ames v. Kovac”, 13x05). Os advogados, então, tentam proteger o 

médico e/ou o hospital da responsabilidade (liability) de algum resultado negativo ou erro 

(Grey’s Anatomy, “Sorry Seems to Be the Hardest Word”, 10x09). 

 Com isso em mente, entendemos que o ambiente hospitalar é marcado por conflitos. 

Desde disputas entre médicos e enfermeiras, até embates mais simbólicos que posicionam o 

profissional de saúde contra a morte. Todas essas contendas contribuem para tornar esse lugar 

em um poderoso liminal hotspot, onde profissionais de saúde são responsáveis por tomar 

decisões de vida ou morte e reestabelecer a ordem nesse espaço desordenado. Ao adentrarem 

o hospital, as vidas dos pacientes e dos médicos entram em suspensão, visto que o paciente 

deixa de ser uma pessoa saudável e se torna um “doente”, enquanto que o médico pode colocar 

em risco sua carreira na tentativa de curá-lo. 

 

4.3.1. O Gaffney Chicago Medical Center 

 

A seguir examinamos os cinco primeiros episódios210 de Chicago Med na tentativa de 

analisarmos como essa série apresenta continuações ou rupturas dentro do subgênero das séries 

médicas e, mais importante, como a produção ficcionaliza a instituição médica.   

 
210 Os episódios analisados foram “Derailed” (1x01), “iNO”, (1x02), “Fallback” (1x03), “Mistaken” (1x04) e 

“Malignant” (1x05). 
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O elemento chave que organiza a instituição médica ficcional em Chicago Med é o 

profissionalismo dos médicos, das enfermeiras e da administradora do hospital. É por meio dos 

códigos do profissionalismo que o drama tranquiliza seus espectadores sobre a competência 

dos profissionais de saúde e reforça certo sentido de segurança. Para isso, a série enfatiza a 

importância dos médicos estarem sempre atualizados sobre os avanços científicos na área 

médica (1x03) e, também, apresenta os médicos como profissionais criativos, que se esforçam 

para salvar vidas usando todo o conhecimento disponível e implementando técnicas inovadoras 

(1x02). O profissionalismo também é acionado na narrativa por meio de sua associação à lógica 

da racionalidade. Nesse sentido, a série reitera frequentemente que um “bom profissional de 

saúde” é aquele que trata seus pacientes sem se deixar influenciar pelas suas subjetividades e 

emoções (1x02; 1x03; 1x04).  

Todavia, o ideal do profissionalismo cultiva a expectativa de que os médicos serão 

exemplares independentemente das circunstâncias. Consideramos essa expectativa 

extremamente problemática, pois ela desconsidera os preconceitos e os dilemas individuais que 

interferem no desempenho dos profissionais de saúde no ambiente hospitalar. Nos episódios 

analisados destacamos dois exemplos dessa construção: 1) adolescente grávida que abandona 

seu bebê, e 2) jovem acusado de disparar tiros dentro de um cinema.  

O primeiro é apresentado no episódio “iNO” (1x02). Nele, a adolescente de 14 anos é 

julgada pelo Dr. Choi que encontra dificuldades em ignorar seu preconceito contra uma mãe 

que abandona seu próprio filho. O médico é questionado pela Dra. Manning e pelo Dr. Rhodes 

sobre sua apatia em relação à paciente e tem seu tratamento clínico da jovem criticado. Será, 

no entanto, por meio da figura da administradora do hospital, Sharon Goodwin, que a narrativa 

ressaltará que não compete ao profissional de saúde punir o paciente, esse dever cabe somente 

ao Estado, que é representado pelos policiais uniformizados convocados para acompanhar o 

caso. Já o segundo exemplo ocorre no episódio “Mistaken” (1x04). Nele, um tiroteio em uma 

sala de cinema conduz as vítimas e o suposto atirador até o Gaffney Chicago Medical Center. 

O episódio tenciona os preconceitos individuais dos profissionais de saúde em dois momentos 

distintos. Primeiro, quando o paramédico transporta o suposto atirador para o hospital e 

interage com o Dr. Rhodes, dizendo: “não se exaure por causa deste”. Em seguida, o Dr. 

Halstead também questiona o esforço e o sacrifício do Dr. Rhodes em salvar o jovem que 

necessita de um transplante.  

Em ambos os casos, os profissionais de saúde deixam sobressair seus preconceitos. 

Trata-se de um bias conservador e moralista que separa os indivíduos entre os que são dignos 

de atendimento médico e os que não são. Rhodes, no entanto, se esforça para salvar a vida do 
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jovem, independentemente do que ele possa ter feito. No decorrer do episódio “Mistaken”, a 

narrativa revela que o jovem não tinha uma arma e apenas se utilizou do som de disparos do 

próprio filme para fazer uma pegadinha com as pessoas dentro do cinema. A situação se torna 

trágica quando um homem armado se defende realizando disparos contra o jovem. Essa 

revelação faz com que Halstead confronte sua própria intolerância e seus biases. Ao fim do 

episódio, a narrativa mostra o “aprendizado” do médico em sua interação com o Dr. Rhodes: 

 

Halstead: “Ei, seu paciente de transplante. Como ele está?”  

   Rhodes: “Ele vai conseguir se recuperar. Suponho que você acha que ele   

não merecia esse fígado.” 

Halstead: “Quem sou eu para julgar?”  

(“Mistaken”, 1x04, tradução nossa) 

 

Apesar da narrativa apresentar médicos e enfermeiras dentro do ideal do 

profissionalismo, isso não impede a existência de conflitos profissionais entre os personagens. 

Nos episódios analisados, observamos a competição entre os alunos de internato Sarah Reese 

e Noah Sexton (Roland Buck III) pela atenção de seus superiores e prestígio institucional 

(1x05). Também evidenciamos diversas disputas hierárquicas. Algumas por classe profissional 

– entre a Dra. Manning, que é pediatra, e o Dr. Charles, psiquiatra (1x04) – e outras por nível 

de conhecimento dos médicos – entre o residente Will Halstead e seu superior, o fellow Connor 

Rhodes (1x01; 1x03). Esses embates servem para ilustrar o potencial do ideal de 

individualismo como estruturador da figuração da instituição médica. 

No entanto, a disputa hierárquica mais presente é entre os profissionais de saúde e a 

administração hospitalar, representada na figura de Sharon Goodwin. Os médicos recorrem a 

Sharon para que esta autorize a realização de procedimentos (1x01), a participação em cirurgias 

complexas (1x03) e até a sua mediação com familiares dos pacientes (1x04). Sharon tem que 

considerar as possíveis consequências das ações dos profissionais do hospital, tanto no que se 

refere à processos de negligência (1x01) quanto no que tange a influência dos grandes doadores 

e mantenedores do hospital (1x03). Esses embates opõem os interesses dos profissionais de 

saúde – salvar vidas – com aqueles mais burocráticos da administração hospitalar.   

Considerando que a narrativa de Chicago Med é perpassada pela lógica do 

profissionalismo, o segundo ponto a ser destacado em nossa análise é como a narrativa, por 

meio da figura institucional de Sharon, reforça a importância de os profissionais seguirem as 

regras e os protocolos de conduta que guiam a prática médica no hospital (1x01; 1x02; 1x04). 

Aqui, identificamos que o papel da administradora hospitalar é, portanto, impor as regras que 

devem ser seguidas pelo staff, mediar as disputas entre os profissionais e representar a 



225 

 

instituição. Todavia, o fato de Sharon ser uma ex-enfermeira negra que regula o trabalho de 

uma equipe majoritariamente branca, médica e masculina, adiciona mais camadas de 

complexidade a sua atuação. Sharon, no entanto, se apresenta como uma profissional ética 

(1x03) que não cede às pressões dos financiadores do hospital, nem à pressão dos médicos que 

tentam influenciar suas decisões (1x02). 

Embora a produção apresente profissionais que seguem as regras, ocorrem rotineiros 

embates entre as normas hospitalares e as subjetividades dos profissionais de saúde (1x02; 

1x04). Essa questão é particularmente notável quando o paciente é um amigo do Dr. Rhodes e 

o médico tem suas capacidades de tratá-lo questionadas (1x03). Ocorre, portanto, um 

embaçamento da linha entre “salvar uma vida” e “seguir os protocolos”. Outro exemplo que 

podemos considerar é o caso do jovem Jamie Dilson, que sofre de fibrose cística, e de Jorge 

Melendez, um homem que teve morte cerebral após um acidente no metrô durante o episódio 

piloto da série (1x01). Jamie precisa de um transplante de pulmão e Jorge é compatível com o 

jovem, mas sua noiva não quer doar os órgãos do falecido. Cabe, então, ao Dr. Charles 

pressionar e, de fato coagir, a noiva para salvar a vida de Jamie, um de seus pacientes mais 

queridos. A pressão dá certo e realizam o transplante, possivelmente salvando a vida do jovem. 

A narrativa, embora apresente a quebra ética de Dr. Charles, não problematiza sua ação e 

equipara sua violação a um último esforço de um médico dedicado para salvar seu paciente. 

Normalizando, assim, violações de conduta como meios para que vidas sejam salvas. 

Nesse sentido, encontramos certa semelhança na construção da violação de normas 

éticas como um mecanismo para salvar vidas, já destacado em Chicago Fire. Esse 

enquadramento só é possível porque os médicos são construídos como os heróis da narrativa, 

que dedicam seu tempo e sacrificam até suas carreiras (1x03) pelos bem de seus pacientes. 

Chicago Med, assim, continua construindo os profissionais de saúde dentro do estereótipo do 

médico-herói. Esses profissionais são altruístas, diligentes, prestativos e, acima de tudo, muito 

competentes. O fato da produção se passar em uma sala de emergência contribui para a 

construção dos profissionais de saúde como heróis, ao expor personagens que conseguem 

tomar decisões de vida ou morte rotineiramente e, além disso, que, em frente ao caos de um 

ambiente desordenado, conseguem reestabelecer a ordem.  

A construção do médico como herói é notável ao longo dos cinco episódios 

examinados, mas aqui destacamos a apresentação do Dr. Rhodes no piloto. Presente durante o 

acidente no metrô, o médico prontamente se arrisca para salvar as vítimas, chegando a se ferir 

durante seus esforços. Ao chegar ao hospital, o Dr. Rhodes, novato no Gaffney Medical Center, 
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Imagem 15: Dr. Rhodes socorrendo vítimas no 

acidente. 
Imagem 16: Dr. Rhodes costurando seu próprio 

ferimento. 

costura seu próprio ferimento e já começa seu dia no hospital atendendo pacientes. Como 

podemos ver na imagem abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: screenshots do episódio “Derailed” (1x01). 

 

Rhodes é, dessa maneira, introduzido na narrativa como um médico corajoso e competente, 

sendo chamado pelos outros profissionais do hospital de “Rambo doc”, em referência ao 

personagem cinematográfico Rambo. Essa construção dialoga com o mito do herói 

invulnerável. Nos episódios analisados, este foi o único caso em que a vida de um dos 

profissionais de saúde foi colocada em risco. Embora identificamos que no decorrer das 

temporadas as vidas desses personagens serão ameaçadas (“Love Hurts”, 2x23; “Down by 

Law”, 3x10), gostaríamos de apontar que, diferentemente de Chicago Fire e Chicago P.D., é 

mais comum os riscos serem relacionados às carreiras desses profissionais (1x02; 1x03) do que 

às suas vidas. 

 Apesar de Chicago Med construir os profissionais de saúde como heróis que seguem as 

regras e os protocolos, isso não significa que as ações desses personagens não serão 

questionadas pelos pacientes e seus familiares. Esses conflitos ocorrem quando o paciente 

discorda do julgamento do médico (1x03) ou quando os familiares não autorizam o tratamento 

indicado pelo profissional de saúde (1x01; 1x04). Essas disputas servem para demarcar o 

ambiente hospitalar como um liminal hotspot em que diversos conflitos são travados e que a 

intervenção do médico nos corpos dos pacientes nem sempre é bem recebida. Ademais, essas 

disputas servem para dramatizar a relação de interdependência entre o profissional de saúde e 

o paciente/seus familiares. 

Um exemplo que podemos apontar ocorre no episódio “iNO” (1x02), quando o Dr. 

Halstead trata um paciente que diz estar com fortes dores no peito. Porém, o médico não 
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Imagem 17: Diálogo entre Jenna e os médicos de seu marido. 

encontra nenhuma razão aparente para os sintomas e dispensa o paciente para casa com uma 

indicação de acompanhamento com o cardiologista. Algumas horas depois, no entanto, o 

paciente retorna à emergência sofrendo um infarto e Halstead se esforça para salvar sua vida, 

ressuscitando-o diversas vezes até estabilizar o seu ritmo cardíaco. Nesse processo, o paciente 

fica em torno de 20 minutos sem oxigenação adequada. Embora Halstead tenha salvado sua 

vida, o prognóstico do paciente é complicado e sua esposa critica o trabalho do médico, como 

pode-se observar no diálogo abaixo: 

 

 

Dr. Czerny: “O neurologista vai falar mais sobre isso, mas haverá déficits ... aumento  

da irritabilidade, esquecimento, mobilidade prejudicada. Ele não vai sair 

da cama tão cedo. Eu sinto muito.” 

Jenna: “Eu não entendo ... déficits?” 

Dr. Halstead: “Vamos ver como ele se sai na reabilitação. Sinto muito, mas seu    

marido vai precisar de muito cuidado.” 

Jenna: “Oh, meu Deus. O que é que você fez? Você transformou meu marido  

em um vegetal?” 

Dr. Halstead: “Não sabemos a extensão do dano.” 

Jenna: “Não é isso que Doug gostaria. Ele nunca iria querer isso. Por que você 

não me disse que algo assim iria acontecer? Nós... Temos três filhos. 

Vivemos... vivemos de salário em salário. O que devo fazer agora? Seu 

desgraçado!” (“iNO”, 1x02) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshots do episódio “iNO” (1x02) 

 

O episódio se encerra com Halstead revisando os exames que realizou no seu paciente na 

primeira vez em que o examinou, à procura de seu “erro”. Neste episódio e no próximo (1x03), 

o erro de Halstead é apresentado como uma forma de aprendizado que o tornará um profissional 

melhor, mais atencioso e dedicado. Nesse sentido, Chicago Med continua reproduzindo a 

estrutura já identificada por Foss (2011), em que os erros no ambiente hospitalar são 

enquadrados como formas de aperfeiçoamento dos profissionais.   

 Apesar do ideal do individualismo se manifestar em Chicago Med, a produção também 

aciona os códigos da coletividade de duas formas distintas. Por um lado, a coletividade é 
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trabalhada na narrativa como uma forma de defesa da classe médica diante das críticas e dos 

questionamentos aos tratamentos indicados por estes profissionais (1x05). Por outro lado, 

observa-se que, por causa dos longos plantões e de todo o estresse do ambiente de trabalho, os 

médicos e enfermeiras desenvolvem fortes laços de amizade, camaradagem e intimidade uns 

com os outros. Nos episódios analisados, as enfermeiras April Sexton e Maggie Lockwood 

auxiliam a Dra. Manning, que é uma viúva grávida, a montar o berço (1x01) e também a 

organizar seu chá de bebê (1x03). A sororidade e o cuidado demonstrado com a Dra. Manning 

não é exclusivo, Maggie também ajuda a estudante de medicina Reese a treinar os 

procedimentos básicos da sala de emergência (1x03). Identificamos também a camaradagem 

entre os profissionais quando o Dr. Halstead fornece informações que auxiliam o Dr. Rhodes 

com um tratamento complexo e este presenteia o Dr. Halstead com uma gravata nova como 

forma de agradecimento (1x03). 

 A figuração da instituição ficcional médica é, então, marcada tanto pelas expectativas 

institucionais que colocam nos médicos como membros de uma mesma classe quanto 

organizada pelos laços de amizade e profissionais que os médicos e enfermeiras desenvolvem 

entre si. Será por meio do ideal da coletividade que os profissionais serão estimulados a superar 

seus interesses individuais em favor do coletivo. Ademais, a figura da administradora 

hospitalar novamente se torna importante na figuração por ter o poder centralizado em suas 

mãos e capacidade de distribuir autoridade entre os profissionais. Por fim, destacamos como a 

relação médico-paciente também é utilizada para apresentar o equilíbrio de poder na figuração 

entre os profissionais de saúde, detentores do conhecimento específico, e os pacientes, corpos 

para a intervenção médica.  

 

4.4. A instituição jurídica na ficção seriada televisiva 

  

O gênero das séries institucionais jurídicas é um dos mais populares na história da 

televisão estadunidense. De acordo com Greenfeld, Osborn e Robson, só nos Estados Unidos 

foram exibidos mais de 100211 séries ficcionais sobre esta instituição (2009, p. 109). Enquanto 

esta tese está sendo redigida, estão em exibição na televisão aberta estadunidense cinco212 

séries centradas na atuação de juízes, advogados de defesa e promotores. Em contraste aos três 

 
211 O levantamento presente na Encyclopedia of Television Law Shows de Hal Erickson é mais completo ao apontar 

a existência de mais de 300 produções jurídicas na televisão estadunidense entre 1948-2008. Porém, o autor não 

distingue entre ficção e outros gêneros, como o factual, o documentário e os reality shows. 
212 São elas All Rise, Bull, For Life, How to Get Away with Murder e Law and Order: SVU. 
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modelos anteriormente apresentados, as séries institucionais jurídicas possuem uma 

ficcionalização institucional mais complexa, visto que podem focar em profissionais com 

objetivos e adversários distintos. Dentre os múltiplos tipos de séries jurídicas213, destacamos 

os dois mais proeminentes: 1) produções centradas na Promotoria do Estado ou de um distrito, 

que focam no trabalho dos promotores, e 2) séries centradas em escritórios de advocacia e no 

trabalho de advogados. 

No primeiro caso, as séries apresentam o sistema judiciário como sendo forte, com 

promotores arriscando suas carreiras, e às vezes até mesmo suas vidas, para impedir infratores 

e delinquentes de ameaçarem a sociedade. Esses profissionais são responsáveis pela acusação 

e por apresentar juridicamente um caso contra um indivíduo que é suspeito de ter infringido a 

lei. Eles se esforçam para entregar justiça, que vem na forma de uma condenação, para os 

familiares da vítima. Assim, o retorno ao equilíbrio é atingido após uma vitória desses 

profissionais no tribunal. As séries jurídicas desse modelo apresentam diversas atribuições dos 

promotores. Esses funcionários públicos têm autoridade para investigar indivíduos suspeitos, 

negociar penas com os réus, conceder imunidade às testemunhas, dentre inúmeras outras 

atribuições.  

Os principais adversários dos promotores são os criminosos e os advogados de defesa 

que os defendem. Dada essa estrutura que opõem adversários no espaço do tribunal, a narrativa 

se aproxima dos mitos do “bem versus mal” e também de “Davi versus Golias” ao apresentar 

um promotor denunciando, muitas das vezes, poderosas organizações criminosas, como em 

Law and Order e Close to Home. Destacamos a peculiaridade dessa construção simbólica da 

figuração que coloca o promotor, um representante do Estado, como sendo o elo mais fraco no 

embate contra os criminosos. A despeito dessa construção, as séries jurídicas desse modelo se 

esforçam para reforçar o imaginário do promotor como um herói destemido e incorruptível. 

Identificamos que, com certa frequência, as séries se utilizam de estereótipos214 negativos dos 

advogados de defesa, apresentando-os como profissionais desonestos que tiram proveito da lei 

para o benefício de seus clientes corruptos. 

 
213 Outros modelos que podemos citar são as narrativas centradas na atuação de juízes, como The Judge, Judging 

Amy e All Rise, séries focadas em advogados que trabalham na defensoria pública, como Public Defender e 

Benched, ou até mesmo dramas jurídicos militares, como JAG e The Code. Porém, ressaltamos que na história da 

TV estadunidense pouquíssimas séries reproduziram esses modelos. 
214 Diferentemente dos policiais, detetives e médicos que povoaram o imaginário cultural na década de 1930 como 

os heróis da sociedade, os advogados eram pouco representados nos meios de comunicação de massa. Isso ocorreu 

por causa do estereótipo negativo desses profissionais que foi construído em uma variedade de filmes, como We’re 

in the Money (1930) e The Mouthpiece (1932) (ROSENBERG, 1998). Um dos principais estereótipos negativos 

era o do advogado como “ambulance chaser”, ou seja, do profissional que ficava “correndo atrás de ambulâncias” 

em busca de pessoas necessitadas de um advogado. 
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Em alternativa, as séries que focam em escritórios de advocacia apresentam a 

falibilidade dos promotores e, em alguns casos, do próprio sistema de justiça. Essas produções 

podem ser centradas em grandes escritórios em que os profissionais competem entre si, como 

em L.A. Law e Boston Legal. Ou podem focar em firmas pequenas em que a relação advogado 

e cliente será melhor explorada, como em Ed e Harry’s Law. Em ambos os casos, essas séries 

apresentam advogados que auxiliam seus clientes na obtenção de justiça. Esta pode se 

manifestar de diversas formas, representando ganhos financeiros, a reversão de alguma decisão 

ou, até mesmo, um pedido de desculpas.  

Semanalmente, as séries centradas em escritórios de advocacia apresentam advogados 

defendendo os interesses de seus clientes contra grandes corporações ou, até mesmo, contra o 

Estado. Essas séries apresentam ações coletivas (class action suits), questões de ética e de 

injustiça no sistema penal estadunidense. Os principais adversários dos advogados de defesa 

são os promotores, outros advogados de defesa ou até mesmo grandes corporações. Esses 

adversários serão, na maioria dos casos, representados de forma negativa, enquanto que os 

advogados protagonistas dessas produções serão representados favoravelmente. Identificamos 

que, ao posicionarem vítimas indefesas contra grandes corporações, essas séries também 

podem acionar o mito do “Davi versus Golias” (Eli Stone, “Tailspin”, 2x12; The Good Wife, 

“Goliath and David”, 5x11). Contudo, a construção do “bem versus mal” será muito mais 

ambígua nessas produções, visto que em alguns casos os advogados têm que defender 

indivíduos possivelmente culpados. Trata-se, portanto, de um estigma profissional que associa 

os advogados de defesa aos criminosos ou clientes desvirtuados.  

Em linhas gerais, as séries dos dois modelos irão apresentar protagonistas que 

frequentemente ganham seus casos no tribunal. Essa estrutura reforça a metanarrativa de 

segurança dessas séries e deve ser entendida como uma parte do conforto associado a essas 

produções. Um exemplo extremo que podemos considerar é Perry Mason, um dos primeiros 

dramas jurídicos da TV estadunidense, em que o advogado Perry Mason (Raymond Burr) só 

perdeu três casos em 271 episódios (KELEHER; MERRILL, 1987, p. 19). Para Williams 

(1964), o triunfo recorrente de Mason e de outros advogados ficcionais contribuem para a 

equivocada percepção de que poucos sujeitos que vão à julgamento são considerados culpados. 

Além disso, ao se centrarem na atuação do promotor e do advogado de defesa, essas produções 

concretizaram a figura do advogado como peça central para os “resultados” de um julgamento 

(ibid, p. 15, tradução nossa). É interessante destacarmos que, a despeito de um sistema 

deficiente que a cada semana levava inocentes à julgamento, Perry Mason não desafiava nem 

criticava a instituição ou o sistema jurídico estadunidense. Reconhecemos, todavia, que os 



231 

 

protagonistas (sejam eles advogados ou promotores) vez ou outra perdem alguns casos e, 

recorrentemente, saem do tribunal filosofando sobre a moralidade do sistema jurídico e de suas 

profissões. 

Para serem bem-sucedidos no tribunal, os promotores e os advogados de defesa lançam 

mão de diversas estratégias e artimanhas. Por via de regra, as séries institucionais jurídicas 

apresentam profissionais que são incentivados abertamente a seguirem as normas e os 

protocolos institucionais. Porém, seguir a lei não significa necessariamente agir de forma ética. 

Essa distinção abre brechas para que diversas ações questionáveis sejam legitimadas. Para 

Simon, os advogados e promotores de séries institucionais jurídicas possuem “moral pluck”, 

um tipo de coragem moral definida como “uma combinação de transgressão e desenvoltura a 

serviço da virtude” (2001, p. 35, tradução nossa). Em outras palavras, os advogados e 

promotores ficcionais quebram/violam regras éticas em nome da “Justiça”, independentemente 

das normas impostas pelas instituições que regulam o trabalho desses profissionais como a 

State Bar Association. Se por um lado, essa coragem moral possibilita a construção menos 

óbvia e mais ambígua dos advogados e promotores ao expor dilemas morais e éticos que esses 

personagens enfrentam regularmente em seus trabalhos, por outro, essas violações 

enfraquecem a capacidade regulatória da instituição sobre seus membros. Personagens com 

essa qualidade se popularizaram em produções da década de 1980 e 1990, como L.A. Law e 

The Practice, e se tornam recorrente em séries jurídicas contemporâneas, como Eli Stone, The 

Good Wife e Suits. 

Embora possuam diferenças, os dois modelos apresentados aqui são marcados pela 

lógica do individualismo que é incorporada à figuração da instituição jurídica. A característica 

mais exacerbada dessa lógica nessas produções será a competição entre pares. O primeiro 

modelo reproduz uma hierarquia burocrática. Diferente do Brasil, os promotores estaduais 

(State’s Attorney) e distritais (District Attorney) são eleitos e podem demitir promotores e 

assistentes de gestões anteriores. Nesse sentido, o ambiente institucional ficcional será marcado 

pela competição entre os profissionais que estão tentando provar seu valor e ascender na 

hierarquia de poder. Por outro lado, os escritórios de advocacia possuem uma hierarquia 

administrativa organizada em torno de sócios, que são coproprietários e gerenciam o negócio; 

advogados associados, que são funcionários da firma; além de outros advogados menos 

experientes e funcionários que fornecem apoio. Por causa dessa estrutura administrativa, o 

ambiente é marcado por uma grande competitividade entre pares, com profissionais que 

colocam seus interesses particulares acima do coletivo (Suits; Ally McBeal). Esses profissionais 

competem por prestígio, oportunidade de participarem de casos importantes, quantidade de 
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horas faturáveis (billable hours) que eles trabalham a cada mês, entre diversos outros elementos 

que são significativos em determinar futuras promoções. 

Ao longo de nossa análise, observamos que o gênero das séries jurídicas se empresta 

bem à estrutura narrativa dramática, visto que essas produções são baseadas em um conflito 

bilateral entre advogados de defesa ou entre promotores e advogados de defesa, posicionando-

os no espaço confinado do tribunal. Os conflitos entre promotores e advogados de defesa 

ocorrem porque esses personagens possuem objetivos diretamente opostos. Enquanto os 

advogados de defesa buscam defender seus clientes, é dever do promotor garantir sua 

convicção. O liminal hotspot do tribunal, então, se apresenta como um espaço de suspensão 

que envolve riscos distintos para os envolvidos. Para o defendente de casos criminais, o tribunal 

representa os riscos mais elevados, visto que, nesses casos, se o Estado vence, o defendente é 

privado de sua liberdade ou, até mesmo, de sua vida. Já para os promotores ou advogados de 

defesa, os riscos são menores e geralmente envolvem a carreira do profissional. Entretanto, 

indicamos que em alguns casos as vidas dos promotores podem ser ameaçadas ao levar 

determinados criminosos a julgamento (The Good Wife, “Runnin' With the Devil”, 4x16; Law 

& Order: SVU, “Heartfelt Passages”, 17x23). 

Visto que as séries institucionais jurídicas se encontram na imbricação de discursos 

sobre criminalidade, justiça, política, sociedade e do próprio sistema jurídico, elas atuam no 

fomento de ideologias e retóricas como o liberalismo moderno (PAPKE, 1998) e a mentalidade 

conservadora da “lei e ordem” (RAPPING, 2003). Aqui não pretendemos fazer afirmações 

categóricas, mas destacamos uma tendência das séries centradas no trabalho de promotores em 

se aproximar do discurso conservador. Isso ocorre porque essas produções, ao oporem um 

promotor com um defendente, transformam o conflito em um embate moral em que o promotor 

é virtuoso e o defendente é, a priori, estabelecido como malévolo. Nesse processo, essas séries, 

iguais as produções policiais, também associam determinados grupos à criminalidade e outros 

não. Em contrapartida, as séries centradas em escritórios de advocacia tendem a possuir um 

alinhamento ideológico mais liberal, contudo isso não exclui a possibilidade de reforço do 

discurso conservador nessas produções. 

Para entendemos melhor esse processo, usaremos três produções distintas como 

exemplo. São elas The Defenders, Law & Order e Law & Order: SVU. Pesquisadores já 

indicaram certo liberal bias associado ao drama The Defenders, que acompanhava a atuação 

de uma dupla de advogados, Lawrence (E. G. Marshall) e Keneth Preston (Robert Reed), pai e 

filho respectivamente. A produção foi muito popular nos anos de 1960 por pautar importantes 

questões sociais que marcaram a década. A série abordou temas polêmicos (hot topics), como 
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o aborto (The Benefactor”215, 1x30), a censura governamental (“A Book For Burning”, 2x27) 

e a desigualdade racial (The Non-Violent”, 3x33), dentre muitos outros. Ao abordar esses 

temas, a série reproduzia um alinhamento político liberal, especificamente, um liberalismo 

moderno endossado pelos presidentes John F. Kennedy e Lyndon B. Johnson (ASIMOW, 

2012; GINSBURG, 2009; PAPKE, 1998). A produção recorrentemente defendia os 

procedimentos jurídicos adequados, as liberdades individuais e, principalmente, o princípio 

legal do devido processo (due process) (PAPKE, 1998). Embora os advogados reconhecessem 

as imperfeições da lei, eles recorrentemente defendiam que para corrigi-las era necessário ação 

legislativa (ibid). 

Já Law & Order, como o nome já indica, expressa um alinhamento mais conservador. 

O procedural policial-jurídico reproduz uma mesma fórmula em que a primeira metade do 

episódio se centra na prisão de um suspeito, enquanto que a segunda metade apresenta o 

julgamento e o esforço dos promotores para conseguirem a convicção. Muitos personagens da 

série reiteravam o posicionamento “tough-on-crime” que marcou a política administrativa do 

prefeito de Nova Iorque, Rudolph Giuliani, na década de 1990. Ao longo de suas 20 

temporadas, Law & Order refletiu sobre as dimensões mais punitivas do sistema judiciário do 

estado. A produção, no decorrer de suas temporadas, foi se aproximando mais das ideologias 

conservadoras, construindo a imagem do “promotor vingador e punitivo, impaciente com as 

defesas sociais, políticas ou psicológicas e cada vez mais ávido em seu desejo de julgar e punir 

do que tratar ou reabilitar” (RAPPING, 2003, p. 34, tradução nossa). Aqui consideramos Law 

& Order um reflexo da ansiedade e preocupação com as mudanças sociais, econômicas e 

culturais da época. A produção reafirmava o papel dos agentes do estado, o detetive e o 

promotor, como protetores dos cidadãos e mantenedores da ordem.  

Embora os spin-offs da franquia Law & Order continuaram a reproduzir a sua fórmula 

e o seu alinhamento conservador, observamos que Law & Order: Special Victms Unit, por estar 

em exibição por mais de vinte anos, tem se adaptado às mudanças socioculturais na sociedade 

estadunidense, principalmente naquelas ocorridas após 2010. Inicialmente, a série reproduziu 

a mentalidade da lei e ordem, com os detetives e promotores vilanizando os agressores e 

fazendo pouco caso para o que acontecia com eles na cadeia216. Porém, esse posicionamento 

 
215 Por conta desse posicionamento, a produção perdeu seus três maiores anunciantes, especificamente: Brown 

and Willianson Tobaco, Lever Brothers e Kimberly-Clark Corporation (GINSBURG, 2009, p. 71). Essa perda foi 

tão impactante, que a série Mad Men, que acompanha os publicitários da agência Sterling Cooper Advertising 

Agency, fez um episódio (“The Benefactor”, 2x03) dedicado ao incidente, no qual o publicitário Harry Crane 

(Rich Sommer) se esforça para substituir os patrocinadores de The Defenders. 
216 Um exemplo extremo ocorreu no episódio “Wildlife” (10x07), quando o detetive Fin Tutuola (Ice-T) durante 

um interrogatório pergunta: “Você sabe jogar Getting the Dice?”. Mostrando dois dados, o detetive continuou: 
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entrava em xeque com as visões feministas sobre abuso sexual endossadas pela série 

(CUKLANZ; MOORTI, 2006). A produção por anos reproduziu um discurso contraditório, no 

qual somente as vítimas eram dignas de empatia. Porém, tendo em vista a queda das políticas 

tough-on-crime no fim do século XX, a diminuição da confiança na polícia217 e as discussões 

mais sensíveis sobre abuso sexual, a série tem, desde sua 15ª temporada, se aproximado mais 

do movimento liberal ao oferecer uma visão mais humana dos agressores (MATTHEWS, 

2019). Em alguns casos, a série chega a enfatizar circunstâncias atenuantes, algo impensável 

para os detetives e promotores draconianos de Law & Order. Dessa forma, gostaríamos de 

frisar, novamente, que uma mesma série pode mudar tanto o seu alinhamento ideológico quanto 

a maneira em que constrói a instituição, em termos de sua funcionalidade ou disfuncionalidade, 

no decorrer de suas temporadas. 

Por fim, ressaltamos que a ficcionalização da instituição jurídica também é perpassada 

por conflitos e disputas com outras instituições ficcionais. Aqui, destacamos a controversa 

relação entre advogados de defesa e promotores com a polícia. Enquanto a instituição policial 

se esforça para manter a ordem e prender suspeitos, a instituição jurídica delimita os limites da 

atuação desses profissionais. Neste sentido, quando um policial viola algum direito 

constitucional de um indivíduo, ele coloca em risco todos os processos jurídicos futuros que 

poderiam condenar o suspeito (Chicago P.D., “Actual Physical Violence”, 3x03). As séries 

jurídicas, então, apresentam advogados de defesa em busca de pequenas quebras e violações 

éticas (technicalities) que poderão absolver ou inocentar seus clientes (The Good Wife, 

“Closing Arguments”, 2x23). Em contrapartida, os promotores se esforçam em manter os 

policiais na linha, de modo que não prejudiquem seus trabalhos. 

 

4.4.1. A Promotoria do Ministério Público de Chicago 

 

Examinamos a seguir, os cinco primeiros episódios de Chicago Justice218 e analisamos 

como a série constrói o imaginário da promotoria do Estado e, principalmente, como apresenta 

a atuação dos membros dessa instituição. O primeiro ponto a destacarmos é a construção 

contínua dos promotores-assistentes e dos detetives como heróis. Para isso, Chicago Justice se 

 
“Não. É assim. Seu cellie [companheiro de cela] lança os dados. Nove. É quantos dias você interpretará a 

namorada dele”. Nesse trecho observa-se como o detetive trivializa os casos de estupro nas penitenciárias 

estadunidenses. Tal posicionamento é no mínimo curioso para uma série que diz advogar pelos direitos das vítimas 

de abuso sexual. 
217 https://news.gallup.com/poll/183704/confidence-police-lowest-years.aspx Acessado em 02 de maio de 2020. 
218 Os episódios foram “Fake” (1x01), “Uncertainty Principle” (1x02), “See Something” (1x03), “Judge Not” 

(1x04) e “Friendly Fire” (1x05). 

https://news.gallup.com/poll/183704/confidence-police-lowest-years.aspx
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esforça em promover uma visão favorável dos promotores-assistentes Peter Stone e Anna 

Valdez como advogados dinâmicos, incorruptíveis e destemidos. Os personagens são 

apresentados como protetores dos cidadãos da cidade de Chicago e desempenham papéis 

fundamentais na manutenção da ordem. A série opõe esses personagens, que simbolizam a 

moral e a virtude, contra a vilania dos criminosos e as artimanhas dos advogados que os 

defendem.  

O drama jurídico, assim, é capaz de reduzir questões complexas sobre o sistema 

judiciário estadunidense em termos mitológicos: o bem, representado pelos promotores e 

detetives, versus o mal, os criminosos e seus advogados. Identificamos que, nesse embate entre 

o promotor e o advogado de defesa, a série recorrentemente apresenta Stone como o 

desfavorecido (underdog) (1x01; 1x03). Apesar de soar estranho um importante promotor, 

representante do Estado, ser construído como o underdog nesse embate, Peter se enxerga como 

representante das famílias das vítimas que perderam um ente querido para a crueldade de um 

criminoso. 

Tomemos como exemplo o episódio piloto, centrado no julgamento de Dylan Oates 

(Peter Coventry Smith), acusado de incendiar um armazém cheio de jovens. Dylan é de uma 

família rica, que contrata o renomado advogado Albert Forrest (Bradley Whitford) para 

defendê-lo. No decorrer do episódio, Forrest é apresentado como sendo moralmente inferior 

ao idealista Stone, tentando manipular o júri com histórias falsas de abuso infantil para atenuar 

a sentença de Dylan ou até mesmo confundir o júri e levar o julgamento a um “hung jury” 

(quando não há consenso entre os júris e o julgamento é anulado). Forrest também tem uma 

visão cínica do processo penal adversarial219, como pode-se observar em seu diálogo com 

Stone: 

 

Stone: “É tudo uma enganação.” 

Forrest: “Bem, pelo menos alguém presta atenção ao que eu escrevo.” 

Stone: “No tribunal, a realidade é irrelevante. A aparência da realidade é tudo o que  

importa. [...] Dylan foi realmente abusado?” 

Forrest: “Sua mãe certamente acha que sim.” 

Stone: “Não. Eu li a transcrição do seu testemunho. Ela nunca disse isso claramente,  

então você nunca induziu perjúrio. [..] Isto não é um jogo. Trinta e nove 

jovens estão mortos”. 

 
219 O processo penal adversarial é o modelo utilizado nos Estados Unidos e em outros países anglo-saxões e, de 

modo geral, consiste em: “deixar as decisões críticas antes do julgamento e durante o julgamento, como a 

descoberta, o enquadramento de questões, a escolha de testemunhas, as perguntas direcionadas às testemunhas e 

a ordem das provas nas mãos dos advogados. O preceito central do processo adversário é que o forte choque de 

provas apresentadas por advogados contrários, ambos representando zelosamente os interesses de seus clientes, 

gera as informações sobre as quais um tomador de decisão neutro e passivo pode mais justamente resolver uma 

disputa” (ASIMOW, 2007). 
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Forrest: “E minha preocupação única é com aquele que ainda está vivo. Tem um 

pouco do seu pai em você, sabia disso? Você acha que um julgamento 

criminal tem tudo a ver com algum tipo de moralidade inefável. Que há algo 

lá fora que é permanente e infinito. Tenho novidades para você, filho: não 

existe tal coisa. O que acontece naquele tribunal é um jogo de soma zero. Há 

vencedores e perdedores, ponto final.” 

Stone: “Então, por que se preocupar com o uso de uma informação falsa? Desde que    

coloque um V [vitória] na sua coluna?” 

Forrest: “Ou pelo menos um M para mistrial. As chances são, que dentre os 12 

cidadãos ordinários no júri, abuso sexual infantil influenciará um. E isso, 

meu amigo, nos leva a um hung jury.”  

Stone: “Vou processá-lo novamente.” 

Forrest: “E eu encontrarei outra realidade. Talvez até uma que seja mais aceitável  

   para o meu cliente”. (“Fake”, 1x01, tradução nossa). 

 

 

Stone, por sua vez, não só acredita no sistema como o defende frequentemente no decorrer dos 

episódios analisados. Em seu embate contra Forrest, Stone se esforça em conseguir justiça para 

as 39 vítimas do incêndio. Ao fim do episódio, seu triunfo é enquadrado como uma vitória da 

integridade sob a vilania das ações de Dylan e das manipulações de Forrest.  

O episódio, dessa maneira, constrói o processo jurídico dentro do campo simbólico da 

moral e enquadra a atuação de Stone dentro do mito do herói melodramático (HIMMELSTEIN, 

1994). Este exemplo também ilustra a representação favorável da instituição jurídica e do 

sistema de júri que não é enganado pelas táticas de Forrest, reconhecendo a culpa de Dylan e 

obtendo justiça para as famílias das vítimas. Essa construção é apresentada novamente no 

episódio “See Something” (1x03), que envolve uma representação negativa do advogado de 

defesa, tentando manipular o júri a favor de seu cliente. 

Além de ser apresentado como mais íntegro, Stone também é mais inteligente que seus 

adversários no tribunal. A construção dos promotores como heróis é reforçada pelo fato de que, 

nos cinco episódios examinados, Stone não perdeu nenhum caso. A bem da verdade, é que, 

considerando os 13 episódios da série, o promotor só perdeu duas vezes (1x08; 1x12). Stone, 

inclusive, se utilizou da tática220, consagrada em Perry Mason, de provocar a confissão do 

verdadeiro responsável pelo crime durante sua arguição no tribunal (1x04). A série, igualmente 

a Perry Mason, enfatiza discursivamente que o caminho para a justiça e a verdade seria por 

 
220 O drama jurídico Perry Mason era construído em cima de uma fórmula simples, que foi reproduzida em 

praticamente todos os episódios da série. Bounds (1996) propõe que a fórmula se baseava em três elementos: 1) 

um cliente inocente e que fosse possível de provar sua inocência; 2) uma visão errônea, porém plausível, do caso 

pelo promotor e tenente da polícia; 3) a revelação de Mason sobre o verdadeiro culpado. A cada episódio da série, 

Mason, por meio de suas habilidades interrogatórias, levava o verdadeiro responsável a declarar sua culpa perante 

o tribunal em um grande momento de revelação. 
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meio do processo penal adversarial, quando Stone destaca a importância dos processos e 

procedimentos jurídicos e não de práticas de vigilantismo (1x01; 1x03).  

 A vilanização dos criminosos na narrativa expõe outra questão relevante, o moralismo 

e alinhamento conservador da série. Todavia, diferente de P.D., o alinhamento de Chicago 

Justice é mais ambíguo. A produção mescla elementos de um alinhamento conservador, 

presente em todos os episódios analisados, com outros que refletem um bias liberal (1x02; 

1x03). Por um lado, a produção reitera a construção do “nós”, indivíduos civilizados, versus 

“eles”, criminosos. Ao vilanizar os suspeitos, a série ignora as condições sociais que 

contribuem para a violência e a delinquência, principalmente em um grande centro urbano 

como Chicago.  

De outro modo, em alguns momentos a produção endossa uma visão mais liberal ao 

reforçar a importância das liberdades e proteções individuais (1x02; 1x04) e do due process 

como método para a obtenção de justiça (1x02; 1x03). A série consegue tecer esse discurso 

contraditório, pois, em última instância, ela apresenta os promotores-assistentes interessados 

em descobrir a “Verdade”, mesmo em meio a interesses ideológicos divergentes. Chicago 

Justice, assim, se junta a outras produções jurídicas que contribuem para a crença de que “o 

sistema judiciário estadunidense fornece a verdade sobre eventos passados, em oposição à 

realidade em que fornece apenas a verdade do julgamento [trial truth]” (ASIMOW, 2012, p. 

86, tradução nossa). 

Tomemos como exemplo o episódio “Uncertainty Principle” (1x02). Nele, o detetive 

Kevin Atwater é acusado de usar força excessiva ao prender Justin Wilkes (Greg Geffrard), um 

suspeito de tráfico de drogas. O suspeito morre sob custódia do Estado e a promotoria sofre 

pressão da sociedade para investigar a atuação dos funcionários públicos (policiais, 

paramédicos e médicos) que foram negligentes e contribuíram com a morte de Wilkes. Apesar 

da produção em diversos momentos vilanizar os criminosos e suspeitos, referindo-se a eles 

como “bad guys” (1x04) ou até mesmo como “monstros” (1x01), neste episódio Wilkes é 

considerado por Stone uma vítima, como podemos inferir a partir de seu diálogo com o 

promotor-geral do Estado, Mark Jefferies: 

 

Stone: “Uma vez sob custódia, Justin Wilkes tornou-se uma posse do Estado, e 

merecia toda a proteção que o Estado tem a oferecer. Mas para o policial, os 

paramédicos e os médicos, ele era apenas um sub-humano cuja a vida não 

valia a pena salvar.” 

Jefferies: “E para você, o que ele é?” 

Stone: “Ele é uma vítima de assassinato.” 

(“Uncertainty Principle”, 1x02, tradução nossa) 
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Imagem 19: Promotor Stone apresentando o caso 

contra o policial Atwater 

Imagem 18: Julgamento de Atwater pela morte de 

Justin Wilkes. 

Essa visão se choca diretamente com a visão de Voight sobre a acusação de um de seus 

detetives: “Se Kev matou aquele desgraçado, aquele desgraçado precisava ser morto” (tradução 

nossa, 1x02).  

No decorrer do episódio, Stone acaba levando somente o detetive Atwater a julgamento 

por assassinato, como pode-se observar nas imagens abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshots do episódio “Uncertainty Principle” (1x02). 

 

Ao adentrar o tribunal, Atwater entra em um estado liminar em que sua vida se encontra em 

suspensão e o resultado do julgamento pode acabar com sua carreira na polícia de Chicago. A 

narrativa opõe o ministério público à instituição policial, e o cidadão ao policial. Destacamos 

que a trama poderia ser utilizada para criticar as diversas instâncias de brutalidade policial na 

cidade ficcional de Chicago e produzir uma reflexão sobre a atual crise institucional da polícia 

estadunidense. Todavia, Chicago Justice é uma Comfort Serie e por isso a narrativa não é 

oposicionista, porém conciliatória. Em vez de criticar a instituição, a série reforça seu papel na 

sociedade.  

No decorrer desse episódio a narrativa, por meio da figura de Antonio Dawson, ressalta 

as dificuldades enfrentadas pelos policiais no cotidiano de trabalho desses profissionais, como 

pode-se observar no diálogo entre o policial Dawson e Stone. 

 

Dawson: “Você sabe, quando alguém precisa de ajuda, eles ligam para o 911. Quem 

aparece? 

    Stone: “Você realmente quer fazer isso?” 

Dawson: “Eu vou te dizer uma coisa. Não é um advogado. Nós aparecemos [os 

policiais]. E não sabemos o que vamos encontrar. Digamos que Atwater não 

enfrentou esse moleque. Digamos que ele se aproximou dele, e disse: ‘Com 

licença, senhor, eu vi você vendendo narcóticos ilegais na esquina. Você se 

importaria muito de vir comigo para a delegacia comigo para que eu possa 

trancar você pelos próximos 30 anos?’ Você sabe o que acontece então? O 
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cara puxa uma Glock 22 da cintura, e acaba com Atwater.” (“Uncertainty 

Principle”, 1x02, tradução nossa) 

 

O episódio é concluído com a revelação de que, enquanto estava em uma cela, Wilkes brigou 

com outro suspeito e se feriu gravemente, ação que resultou em sua morte. Assim, Atwater é 

inocentado e Stone faz um discurso diante do juiz pedindo desculpas ao policial e reiterando a 

função da promotoria do Estado em descobrir a “Verdade”. Ao refletirmos sobre o episódio, 

entendemos que apesar das críticas à atuação dos policiais, a metanarrativa, na realidade, 

funciona como uma defesa da instituição policial. 

Dito isso, destacamos que, no decorrer dos episódios examinados de Chicago Justice, 

por diversas vezes a narrativa explora questões sociais que estão sendo debatidas na sociedade 

estadunidense, como a influência das mídias sociais (1x01), a brutalidade policial (1x02), o 

terrorismo (1x03), a cultura do estupro (1x04) e o accountability do exército (1x05). Porém, 

vez após vez, a série simplifica esses debates e acaba legitimando uma ideologia conservadora, 

principalmente no que se refere à ordem e à lei. Assim, podemos enxergar como uma Comfort 

Serie consegue trabalhar hot topics na dimensão da narrativa, mas ainda reforçar as ideologias 

dominantes em sua metanarrativa.  

Outra questão relevante na ficcionalização da instituição jurídica em Chicago Justice é 

o triunfo da iniciativa individual. Embora Stone seja parte de uma equipe de promotores 

assistentes e de investigadores, a série foca em seus esforços individuais para trazer aqueles 

que ameaçam a sociedade à justiça. Todavia, o individualismo e o idealismo do personagem 

esbarram em questões políticas que colocam em risco a carreira do promotor do Estado, Mark 

Jefferies. Identificamos que o personagem de Jefferies é construído como representante da 

burocracia, da lei e da autoridade do Estado. Diferente de Stone, o personagem parece estar 

mais preocupado com as repercussões políticas dos casos criminais a cada semana do que em 

obter a tal “Justiça” que Stone tanto defende. É interessante destacarmos como Jefferies aceita 

as injustiças e politicagens do sistema que ele foi eleito para salvaguardar. O personagem, 

então, é apresentado como tendo uma visão mais sóbria e menos romantizada do sistema e do 

processo penal adversarial. 

A figuração da instituição ficcional jurídica é então perpassada pela política e hierarquia 

dentro da promotoria. O promotor do Estado é quem escolheu Stone e lhe concedeu poder e 

autoridade para processar os criminosos no condado de Cook. Stone, portanto, tem que 

responder a Jefferies sobre suas estratégias e táticas no tribunal. Esse processo é complexo, 

pois Jefferies politiza todas as suas decisões. Ele se preocupa com sua imagem e elegibilidade. 

Dessa forma, Jefferies ao longo da temporada critica as estratégias de Stone, principalmente 
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no que elas podem acabar influenciando na percepção da população sobre a sua figura. Esses 

atritos acabam, por vezes, se refletindo em Jefferies impedindo que Stone utilize uma 

determinada linha argumentativa (1x02) ou até mesmo exclua algum tipo de evidência do 

julgamento (1x01; 1x05). 

Por fim, identificamos que Chicago Justice continua apresentando personagens com 

coragem moral, ou seja, advogados e detetives que perpetuam violações éticas em nome da 

virtude e, no caso da série, na tentativa de obter um veredito favorável no tribunal. Alguns 

exemplos que podemos citar são os promotores se utilizando de evidências vindas de “attoney-

work product” (materiais preparados pelos advogados de defesa para o julgamento que são 

protegidos por lei), colocando uma testemunha não crível para testemunhar (1x02), tentando 

montar um júri com bias ao defendente (1x03), e violando a privacidade da vítima (1x04; 

1x05). Em todas essas instâncias, os personagens associam essas violações de conduta aos 

meios para obterem justiça.  

Frisamos que as violações apresentadas nos episódios analisados são todas de caráter 

ético, então não são abusos de poder e de autoridade, como ocorrem em P.D. Em razão disso, 

o idealismo de Stone frequentemente se choca com a construção do “policial durão” de Voight 

e de suas táticas ilegais na Unidade de Inteligência de Chicago P.D. Em determinadas 

instâncias, Stone se recusa a utilizar informações e/ou confissões vindas de Voight, mesmo que 

isso coloque em risco sua atuação no tribunal (1x01; 1x02). Esses embates se dão, 

majoritariamente, por meio do personagem Antonio Dawson, em razão de sua proximidade 

com os membros da Unidade de Inteligência.  

Chicago Justice expõe a complexa arena política da cidade televisual, que conta com a 

participação de outras instituições e grupos de poder, como a igreja (1x02), a polícia (1x01; 

1x02) e o exército (1x05), dentre outros. Apesar da tentativa de manipulação e influência dessas 

instituições sobre a promotoria do Estado, a série apresenta os promotores cumprindo seu dever 

na sociedade e exalta o papel desses profissionais na conquista da justiça. Nos episódios 

examinados, os responsáveis por crimes foram presos e, por meio da atuação dos promotores-

assistentes e detetives, foram afastados da sociedade. Além disso, a produção, embora 

apresente críticas ao sistema judiciário por meio das manipulações dos advogados de defesa 

(1x01; 1x03), torna essas críticas inconsequentes ao apresentar Stone regularmente vitorioso 

no tribunal. Dessa maneira, a instituição é apresentada de modo favorável e funcional. As 

vitórias de Stone reforçam a metanarrativa de segurança dessa produção, que apresenta um 

promotor que é (quase) sempre vitorioso frente à criminalidade.  
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4.5. Considerações 

 

Analisar as séries institucionais pertencentes à franquia Chicago foi o principal objetivo 

deste capítulo. Por meio de um olhar sociológico, discutimos como cada instituição é 

ficcionalizada nas séries televisivas estadunidenses. Encontramos que cada produção dialoga 

com seu subgênero, continuando ou rompendo com determinados códigos e fórmulas 

narrativas já estabelecidas. Enfatizamos, mais uma vez, que não devemos considerar as séries 

institucionais apenas por seu valor de entretenimento, mas compreender que essas produções 

apresentam o lugar e o papel das instituições sociais. 

As séries da franquia Chicago contextualizam o funcionamento das instituições sociais 

e de seus membros na sociedade, expondo os objetivos a serem explorados e as regras que 

regem determinados espaços, como o hospital, o tribunal, a delegacia e o corpo de bombeiros. 

Essas séries, dessa maneira, cumprem um significativo papel sociológico de aproximação das 

instituições reais dos sujeitos ao revelar suas rotinas, organização e hierarquias internas, além 

de padronizarem as principais ações de cada entidade.  

Observamos como cada uma das séries da franquia fomenta o mito do herói ao 

apresentar protagonistas que se esforçam e se arriscam para manterem o crime, a injustiça e até 

mesmo a doença e a morte sob controle. Em outras palavras, podemos entender essas 

instituições ficcionais como watchdogs que são responsáveis por reestabelecer a ordem. 

Acreditamos que nesse processo essas produções legitimam a atuação e a presença das 

instituições na sociedade e podem fortalecer a confiança nas entidades sociais. 

Do ponto de vista da figuração, cada instituição ficcional é organizada hierarquicamente 

e distribui poder entre os personagens tendo em vista, principalmente, o conhecimento e a 

experiência profissional de cada um. Essas produções conectam determinados conjuntos de 

significados do mundo social às figurações representadas. Em outras palavras, Chicago Med, 

ao apresentar o hospital como sendo o locus da expertise médica, da ciência e do 

profissionalismo, associa essas construções discursivas à figuração sendo representada. Por 

meio desses arranjos significativos que posicionam o bombeiro como corajoso e heroico e o 

promotor como virtuoso e justo, essas séries amarram determinados sentidos às instituições 

sociais do mundo real e, mais importante, apresentam “o que são essas instituições” e “como 

elas operam na sociedade”. Assim, defendemos que as séries institucionais de Chicago 

desempenham um significativo papel na construção de sentido e de autoridade associados às 

instituições sociais reais. 
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Por meio da análise desse conjunto de produções de um mesmo universo ficcional, 

identificamos as semelhanças e distinções entre cada processo de ficcionalização das 

instituições sociais. Enquanto que a instituição policial e a jurídica possuem personagens que 

podem quebrar as regras, mesmo que a quebra seja construída a serviço da virtude (moral 

pluck), a instituição médica e a do corpo de bombeiros possuem um elevado grau de regulação 

interna que inibe desvios de conduta. Essa regulação interna das instituições cumprirá papéis 

distintos em cada produção. Enquanto que a forte regulação do corpo de bombeiros será 

apresentada como uma forma de salvaguardar a vida do profissional, essa mesma é apresentada 

como um empecilho ao trabalho do policial. Já no caso dos profissionais de saúde, a regulação 

mais burocrática se refere a uma preocupação com a carreira do profissional e da reputação do 

hospital (liability). Por fim, no caso das séries institucionais jurídicas observamos como a 

imposição das regras é apresentada como forma de se garantir que a “Justiça” seja feita. 

Alternativamente, identificamos uma relação entre a liminaridade de cada instituição e 

a lógica interna da organização. Enquanto as instituições que possuem personagens que 

arriscam sua vida no cotidiano (bombeiros, paramédicos e policiais) são organizadas em torno 

do ideal da coletividade, as instituições que apresentam riscos a carreira dos profissionais 

(médicos e promotores) terão o individualismo como principal lógica que organiza a figuração. 

Essa relação pode ser explicada pelo fato de que o risco de vida atua como um forte laço que 

sedimenta a interdependência desses profissionais. 

Defendemos que essas produções rompem com a banalização da ideia de conforto que 

é por vezes associada à noção de leveza. Essas séries apresentaram a brutalidade policial, a 

violência da cidade de Chicago, as dificuldades enfrentadas pelos funcionários públicos, as 

diversas camadas de estigmatização que esses servidores enfrentam, além dos horrores dos 

incêndios e acidentes que rotineiramente sobrecarregam os profissionais. A despeito disso, 

essas produções se centram na atuação funcional das instituições na sociedade estadunidense 

e, mais importante, no papel dessas entidades no combate ao caos e no reestabelecimento da 

ordem. Assim, essas produções devem ser consideradas Comfort Series e nos auxiliam a 

compreender melhor as possibilidades e variações dentro da categoria. 

As séries individualmente apresentam os deveres e as obrigações de cada funcionário 

público. Todavia, elas também nos permitem entender como as instituições ficcionais 

constroem significado em relação umas às outras. Para compreender esse processo, precisamos 

analisar mais a fundo a construção de sentido em torno da cidade televisual de Chicago nos 

episódios de crossover, onde ocorre um maior embaçamento entre as séries e as instituições, 

que atuam em conjunto para reestabelecerem a ordem frente o caos. 
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5. O UNIVERSO FICCIONAL DE CHICAGO E SUAS INSTITUIÇÕES 

 

As séries televisivas têm uma geografia própria e uma capacidade de construção de 

sentido sobre determinados espaços que é incomparável com outras mídias. Produções como 

ER, CSI e Law & Order permaneceram no ar por décadas, fomentando discursos e reiterando 

imagens sobre as cidades de Chicago, Las Vegas e Nova Iorque, respectivamente. No entanto, 

a discussão sobre a “cidade televisual”, especificamente sobre a representação das cidades na 

ficção televisiva, ainda é um assunto pouco explorado pela literatura acadêmica (BRUNDSON, 

2018; EICHNER; MIKOS, 2017; MCNUTT, 2017).  

Enxergamos que por trás das séries da franquia Chicago existe, claramente, uma 

construção da cidade de Chicago. Essas produções, juntamente com outras narrativas e 

discursos que circulam na sociedade estadunidense, contribuem para construir e fomentar 

imaginários associados à cidade. Nesse sentido, as séries da franquia atuam no processo de 

construção de sentidos sobre esse espaço, seus moradores, sua organização, seus funcionários 

públicos e, de modo mais geral, sobre o centro-oeste (midwest) estadunidense. As séries da 

franquia, além de abordarem as instituições do corpo de bombeiros, da polícia, da saúde e da 

promotoria pública, ainda apresentam outras instâncias de poder no cotidiano da cidade, como 

a mídia (Chicago Fire, “One Minute”, 1x04; Chicago Med, “Mistaken”, 1x04), a igreja 

(Chicago Justice, “Uncertainty Principle”, 1x02; Chicago P.D., “Sanctuary”, 4x12), a câmara 

dos vereadores (Chicago Fire  ̧“My Miracle”, 5x22; Chicago P.D., “Reform”, 5x01; Chicago 

Justice, “AQD”, 1x11), além do crime organizado (Chicago P.D., “Never Forget I Love You”, 

3x09) e as gangues (Chicago Fire, “I Will Be Walking”, 4x19; Chicago P.D., “Big Friends, 

Big Enemies”, 4x04; Chicago Justice, “Drill”, 1x10).  

Neste capítulo, então, entendemos que as quatro séries da franquia, tomadas em 

conjunto, representam um olhar institucional da cidade televisual de Chicago. Objetivando 

compreender essa construção, nós isolamos os cinco crossovers, compostos por 12 episódios, 

em que o universo narrativo da franquia é exposto. Nesses episódios, bombeiros, paramédicos, 

policiais, médicos e promotores têm que trabalhar em conjunto para reestabelecerem a ordem. 

Utilizamos a mesma metodologia empregada no estudo das séries individualmente. 

Elaboramos um mural de post-its e empregamos a nomenclatura que a NBC utiliza ao 

categorizar esses episódios como “One Chicago” (ver Apêndice D).  

Dividimos o capítulo em três partes. Começamos apresentando um breve histórico da 

discussão sobre cidade televisual e sua relevância para as pesquisas de televisão. Em seguida, 

discorremos brevemente sobre alguns aspectos significativos da cidade de Chicago e sua 



244 

 

organização e como essas questões se apresentam na ficção televisiva. Nesse processo, 

abordamos as políticas de incentivo à produção audiovisual em Chicago e o empenho de 

branding da cidade, principalmente no esforço em afastá-la de um imaginário violento. 

Problematizamos, assim, a instrumentalização política da construção de imaginários de 

Chicago na ficção seriada televisiva, destacando o uso dessas narrativas como forma de regular 

os discursos produzidos pela ficção sobre a cidade. Na terceira parte abordamos o universo 

narrativo de “One Chicago” e examinamos os crossovers.  

 

5.1. As cidades nas séries televisivas 

 

“Tornou-se um clichê da escrita contemporânea que a cidade é construída tanto por 

imagens e representações como pelo ambiente construído” - Lapsley, (2005 [1997], 

p. 188, tradução nossa). 

 

 As diversas camadas de imagens televisivas que representam espaços urbanos, como a 

cidade de Nova Iorque em Gossip Girl, Law and Order SVU e New Amsterdam, a cidade de 

Los Angeles em Beverly Hills 90210, 9-1-1, NCIS Los Angeles e a cidade de Chicago em The 

Chi, Chicago Code e My Boys, contribuíram nos processos de construção de sentido sobre esses 

espaços, principalmente na forma como essas cidades são imaginadas e habitadas (FOX, 2001). 

A forma como os sujeitos enxergam espaços/lugares se tornou marcada pela “intervenção da 

criação de imagens institucionalizadas” (COLLINS, 1995, p. 35, tradução nossa). Porém, ao 

caracterizar a discussão como um “clichê”, Rob Lapsley ignora o fato de que as cidades 

cinemáticas têm recebido grande parte da atenção acadêmica (CLARKE, 2005 [1997]; 

DONALD, 1995, 1999; PENZ; KOECK, 2017) em detrimento das cidades televisuais 

(BRUNDSON, 2017, 2018; MCNUTT, 2017; PARMETT, 2012).  

Em seu livro “Television Cities”, Charlotte Brundson argumenta que essa 

“invisibilidade cultural tem muito a ver com atitudes em relação à televisão e à esfera doméstica 

de forma mais geral” (2018, p. 6, tradução nossa). Assim, enquanto as pesquisas acerca da 

cidade cinemática recorrentemente enfatizam “as relações entre a cidade, o cinema e a 

modernidade”, elas ignoram o “banal, o mundano, o repetitivo e a complicada relação entre a 

casa e a rua” (ibid, tradução nossa). Novamente, a banalidade da televisão e sua característica 

repetição e presença doméstica afastam olhares mais densos para o meio e seu papel na 

construção e mediação de sentido de suas imagens na sociedade. Porém, aqui entendemos como 

sendo de extrema relevância o estudo da construção dos espaços nas séries televisivas. 
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A natureza da estrutura da ficção seriada televisiva em geral e das Comfort Series em 

particular, reproduz um modelo narrativo que se desdobra ao longo de múltiplos episódios e 

que, em alguns casos de sucesso, permanece em exibição por décadas. Essas produções, assim, 

continuamente reiteram imagens acerca de determinados espaços e constroem imaginários 

associados às diversas cidades nesse processo. Para Newcomb (1990), a construção espacial 

nas séries está diretamente relacionada aos prazeres proporcionados por este tipo de produto 

cultural. O autor, ao analisar a construção da cidade de Nova Orleans na série Frank’s Place, 

defende que:   

 

Muito do prazer que muitos de nós sentimos na série vem da mesma sensação de “ser 

instruído”, de aprender o que significa estar “aqui”. A sensação paradoxal de conforto 

em ser guiado, por assim dizer, por um estranho em uma terra estranha é fundamental 

para a estrutura da narrativa televisiva (NEWCOMB, 1990, p. 35, tradução e grifo 

nosso). 

 

Dessa maneira, o espectador é familiarizado com espaços em que, na maioria das vezes, sequer 

conheceu presencialmente. 

Reconhecer o apelo para que pesquisadores abordem as cidades televisuais não é novo. 

No entanto, o aumento do interesse por essas cidades e suas construções na ficção seriada 

estadunidense foi concomitante à ascensão de determinadas produções ao status de “TV de 

Qualidade”. Para Myles McNutt (2018), a discussão recente sobre as cidades televisuais tem 

sido perpassada por discursos que invocam o capital cultural e espacial em conjunto as 

estratégias de legitimação dessas narrativas, no esforço de distanciar essas produções da 

chamada TV tradicional. Assim, o lugar da cidade televisual foi abraçado por pesquisadores e 

críticos de TV que abordam produções consideradas “de qualidade”, que, supostamente, 

apresentam um engajamento diferenciado com o espaço/lugar. A este respeito, destacamos que 

em 2012 a revista Television and New Media publicou um dossiê com oito artigos sobre a série 

Treme da HBO e sua construção da cidade de Nova Orleans (Apêndice B).  

Pesquisadores destacaram a forma como dramas da TV fechada, como The Wire, 

Breaking Bad e Treme, construíram representações da cidade de Baltimore (BRUNDSON, 

2018; ETHRIDGE, 2008; KINDER, 2008), Albuquerque (BELL, et al., 2019; COOK; 

ASHUTOSH, 2018; HUNT, 2016) e Nova Orleans (PARMETT, 2012; THOMAS, 2012; 

GENDRIN; DESSINGES; ROBERTS, 2017), respectivamente. Ao elevar essas produções a 

um status diferenciado, esses trabalhos tendem a reproduzir um binarismo que separa a 

construção do espaço/lugar em dois grupos no audiovisual: as produções em que o espaço é 

construído como pano de fundo (place as backdrop) e aquelas em que o espaço é construído 
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como personagem (place as character). No primeiro caso, Fox enxerga um uso “menos 

sofisticado” do recurso do espaço, contudo o autor indica que “pode servir para investir uma 

cena ou uma ação com significado estético ou emocional [...]. Os lugares, assim como um pano 

de fundo para a ação, têm uma certa qualidade elementar” (2001, p. 577, tradução nossa). Já a 

construção do espaço como personagem ocorre em produções em que “a localização se torna 

vital na forma como a narrativa do filme se desenvolve” (ibid, tradução nossa). Embora o autor 

esteja se referindo às construções de espaço no audiovisual, ele se apoia, basicamente, em 

produções cinematográficas.  

Todavia, recentemente diversos discursos sobre a construção da cidade como 

personagem em séries se tornaram comum para destacar produções no contexto competitivo 

da Peak TV221. Para McNutt, o recurso “é conscientemente empregado por aqueles dentro da 

indústria televisiva como um gesto de legitimação, uma reivindicação de capital espacial que 

raramente funciona em relação direta com o texto” (2017, p. 76). Trata-se, portanto, de uma 

manifestação particular que atribui valor a uma produção por meio dos discursos midiáticos 

acerca da mesma, tanto pela mídia especializada quanto pela própria equipe de marketing e 

divulgação da série. É interessante destacarmos que os discursos sobre a construção da cidade 

como um personagem tendem a ofuscar as motivações financeiras e econômicas por trás de 

decisões sobre a ambientação da série (ibid). Tomemos como exemplo o drama Breaking Bad. 

A série, reconhecida por sua construção da cidade de Albuquerque, inicialmente se passaria na 

cidade de Riverside (HUNT, 2016). A decisão por trocar a cidade da Califórnia pela a do Novo 

México se baseou em um esforço de baratear os custos de produção da obra (MCNUTT, 2017). 

Assim, defendemos que o estudo da cidade televisual não implica somente uma análise da 

representação narrativa do espaço nas séries televisivas, mas também uma análise 

multiperspectiva que considera as políticas públicas e culturais na ficcionalização da cidade 

televisual (PARMETT, 2012). 

 Se esforçando em desassociar o capital espacial dos discursos de qualidade, McNutt 

propõe examinar o espaço como um dos possíveis motores da narrativa (place as narrative 

engine). Se apoiando na discussão de Michael Newman (2006) sobre os arcos e as batidas na 

narrativa televisiva, o autor afirma que: 

 

No contexto do drama contemporâneo, os programas tendem a contar com múltiplos 

motores, capazes de gerar enredos que podem funcionar tanto em episódios quanto 

em série ao longo de uma temporada ou série. [...] arcos serializados são mais comuns 

 
221 https://www.criminalelement.com/riverdale-how-setting-saved-the-story-and-stole-the-show/ Acesso em 23 

de novembro de 2020. 

https://www.criminalelement.com/riverdale-how-setting-saved-the-story-and-stole-the-show/
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em dramas de TV a cabo, enquanto procedurais, como CSI: Crime Scene 

Investigation (2000-2015) da CBS, tendem a se basear principalmente em 

mecanismos narrativos, como as dinâmicas de local de trabalho em um laboratório 

forense, que em sua função básica cotidiana gera mais de uma década de crimes a 

serem investigados. No entanto, embora enredos e personagens possam ser 

percebidos como as fontes mais lógicas de impulso narrativo, o lugar é muitas das 

vezes um componente crucial das estruturas do arco dessas séries e um motor de 

narrativa produtivo dentro desses modelos (MCNUTT, 2017, p. 78, tradução nossa). 

 

Para o autor, embora CSI e suas spin-offs reproduzam uma mesma lógica narrativa (marcada 

pela reprodução de um mesmo modelo em que uma equipe de investigadores forense 

juntamente da polícia local resolvem assassinatos e capturam os responsáveis), o espaço em 

que as séries são ambientadas são poderosos motores narrativos. No caso do drama original, 

CSI, Kompare indica a importância da cidade de Las Vegas para a série, dada a existente 

familiaridade com a cidade no imaginário estadunidense “como um resort indulgente, como 

uma cidade comum, como um mítico reino, e como extremo ambiental” (2010, p. 54, tradução 

nossa). O autor entende que essas sensibilidades “preparam o terreno para uma ampla variedade 

de crimes convincentes, horríveis e espetaculares, que nossos os protagonistas são qualificados 

de forma única para resolver” (ibid, tradução nossa). Porém não é somente a Las Vegas de CSI 

que se torna um poderoso motor narrativo, mas a Miami e a Nova Iorque de CSI: Miami e CSI: 

New York, respectivamente. As cidades em que as produções da franquia são ambientadas 

contribuem nos ritmos da narrativa e nas estratégias que os investigadores utilizam na resolução 

dos crimes. 

 Outro exemplo de franquia que podemos examinar é a construção da cidade de Los 

Angeles em 9-1-1 e de Austin em 9-1-1: Lone Star. Para além das particularidades da atuação 

do corpo de bombeiros e paramédicos em cada estado estadunidense222, outras questões se 

fazem presente, como a noção do “estadunidense médio texano” e a desconfiança para com o 

capitão Owen Strand (Rob Lowe), originalmente de Nova Iorque, em Lone Star. Os 

regionalismos e bairrismos desses centros urbanos se manifestam na narrativa e proporcionam 

diferentes pontos de vista sobre esses espaços e da própria atuação das instituições 

representadas nessas produções.  

Isto posto, gostaríamos de destacar a riqueza da franquia Chicago como objeto de 

análise para exploramos a construção da cidade televisual. Por serem todas ambientadas na 

mesma cidade, as quatro séries da franquia atuam em conjunto na construção de Chicago sob 

 
222 A legalização dos serviços paramédicos ocorreu somente ao longo da década de 1970 (PAGE, 1979), mas 

destacamos que cada Estado possui sua própria regulamentação da profissão. Essa particularidade proporciona 

um elemento de especificidade para as séries com base na cidade em que a narrativa é ambientada. 
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a ótica institucional e do papel dessas entidades na manutenção da ordem nesse espaço. 

Reconhecemos que a construção de sentido sobre Chicago é longa e está diretamente associada 

à organização da cidade como uma significativa “Media Capital” (CURTIN, 2004). Um 

conjunto numeroso de textos, então, atuaram e continuam influenciando no imaginário 

associado à cidade (GOHARIPOUR, 2020). Com isso em mente, na próxima seção iremos 

abordar a cidade, suas construções na ficção televisiva, os imaginários associados a ela e 

daremos destaque para o papel das políticas públicas de incentivo ao audiovisual. Buscamos 

evidenciar certa instrumentalização política e ideológica referentes a experiência da cidade de 

Chicago e sua construção na ficção.  

 

5.2. Chicago e sua cidade televisual 

 

Fundada em 1833, a cidade de Chicago é hoje a mais populosa do estado de Illinois e a 

terceira maior nos Estados Unidos com aproximadamente 2,7 milhões de habitantes. Já a região 

metropolitana de Chicago tem mais de 9 milhões de habitantes223. A posição da cidade, no 

coração de uma elaborada rede ferroviária, possibilitou a consolidação de Chicago como um 

centro agroindustrial no século XIX (CRONON, 1991). No século seguinte, a cidade se tornou 

um significativo mediador entre o “rural e o urbano, entre o local e o regional e entre os 

contextos do centro-oeste [midwest] e nacional” (CURTIN, 2004, p. 276, tradução nossa). Esse 

papel de mediação possibilita que as narrativas ficcionais sobre a cidade, seja em obras 

literárias, filmes, soap operas, telefilmes, séries e minisséries, dentre outras, construam uma 

variedade de discursos que perpassam o funcionamento de Chicago, sua organização espacial, 

seus habitantes e, principalmente, os mitos locais e regionais.  

Para Michael Curtin (2004), Chicago se consolidou como um importante Media Capital 

no século XX. O conceito é definido pelo pesquisador como sendo referente à “lugares onde 

as coisas se encontram e, consequentemente, onde a geração e a circulação de novas formas de 

cultura de massa tornam-se possíveis” (ibid, p. 274, tradução nossa). A consolidação da cidade 

como Media Capital ocorreu durante a era do rádio e das primeiras décadas de 

desenvolvimento da televisão nos Estados Unidos. Para Curtin: 

 

A radiodifusão de Chicago ganhou destaque porque mediava as forças econômicas 

regionais e nacionais e entre grupos de imigrantes urbanos e populações anglo rurais. 

Ela aproveitou as imagens das pequenas cidades estadunidenses para legitimar seu 

 
223 Para mais informações, ver: https://www.census.gov/ Acessado em 12 de dezembro de 2020. 

https://www.census.gov/
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papel na era do rádio e fabricou uma sensibilidade do centro-oeste que parecia uma 

resposta popular e culturalmente distinta às devastações da transformação econômica 

fordista (2004, p. 290, tradução nossa). 

 

 

Apesar da proeminência da cidade na produção de bens artísticos e culturais em meados do 

século XX e de seu papel de mediador local-regional, Chicago perdeu espaço para outros 

grandes centros urbanos que se estabeleceram como os polos da produção cultural do país, 

especificamente Los Angeles e Nova Iorque. Para Curtin, a televisão hollywoodiana “absorveu 

completamente o capital cultural da perspectiva do centro-oeste e o transformou em um ethos 

suburbano nacional de diligência, prosperidade e progresso da classe média” (ibid, p. 291, 

tradução nossa). 

A relação da cidade com a violência foi, em um primeiro momento, um impedimento 

para sua ficcionalização no audiovisual. O prefeito Richard Daley temia a ficcionalização 

negativa de Chicago (GOHARIPOUR, 2020, p. 64), principalmente por causa da histórica 

associação da cidade ao crime organizado e por este motivo não incentivava a produção 

audiovisual local. Somente no fim da década de 1970 e início de 1980 que a cidade começou a 

investir, por meio de políticas públicas, no incentivo à produção audiovisual em Chicago. Foi 

durante o governo da prefeita Jane Bryne (1979-1983) que ocorreu esse pontapé inicial. 

Diferente de seu antecessor, Bryne entendia essa política cultural como uma forma de gerar 

novos empregos, incrementar o turismo e elevar a receita da cidade224.  

De fato, entre 1980-2010 mais de 1100 longas-metragens foram produzidos em 

Chicago, gerando uma receita de 2 bilhões de dólares para a cidade225. No que se refere a sua 

ficcionalização televisiva, a primeira série a apresentar Chicago foi o drama policial “M 

Squad”, produzido em 1957 pela emissora NBC. Por meio de um levantamento das produções 

ambientadas em Chicago e tomando como base os dados apresentados pela prefeitura da 

cidade226, elaboramos o Apêndice F onde observamos que, entre os anos de 1957 e 2019, foram 

produzidas 137 séries ambientadas em Chicago, cada produção acrescentando novas camadas 

interpretativas e reforçando determinados imaginários. 

Curiosamente, a maior parte destas produções foram ao ar nos últimos 20 anos, 

especificamente 72 produções (aproximadamente 52%) entre os anos de 2000 e 2019. 

 
224 Para mais informações, ver: https://reelchicago.com/article/jane-byrne-patron-saint-chicago-s-film-

industry141117/ Acessado em 30 de novembro de 2020. 
225 Para mais informações, ver: https://www.chicago.gov/city/en/depts/dca/provdrs/chicago_film_office.html 

Acessado em 30 de novembro de 2020 
226 https://www.chicago.gov/city/en/depts/dca/supp_info/chicago_film_office7.html Acessado em 30 de 

novembro de 2020 

https://reelchicago.com/article/jane-byrne-patron-saint-chicago-s-film-industry141117/
https://reelchicago.com/article/jane-byrne-patron-saint-chicago-s-film-industry141117/
https://www.chicago.gov/city/en/depts/dca/provdrs/chicago_film_office.html
https://www.chicago.gov/city/en/depts/dca/supp_info/chicago_film_office7.html
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Defendemos, dessa maneira, que partir dos anos 2000 a cidade se tornou, novamente, um 

significativo polo de produção televisiva e retomou seu papel de mediador da cultura popular. 

Este aumento coincide com dois desenvolvimentos relevantes na indústria audiovisual 

estadunidense, especificamente no que se refere à produção de ficção seriada televisiva. A 

primeira, diz respeito ao incremento no número total de produções sendo exibidas na televisão. 

Conforme supracitado, a quantidade de séries exibidas vem aumentando significativamente 

desde 2013, momento em que a televisão nos Estados Unidos adentrou a chamada “Era da Peak 

TV”.  

Já o segundo desenvolvimento se refere à implementação do projeto de lei intitulado 

“Illinois Film Production Tax Credit Act”, aprovado em 2008 no estado do Illinois, que propõe 

um crédito fiscal transferível de 30% para produções audiovisuais qualificadas227 que são 

filmadas no estado228. A medida buscava impulsionar a economia local do estado e revelar o 

que a região tinha a oferecer à indústria audiovisual estadunidense. Dentre as cidades no estado, 

a metrópole de Chicago rapidamente se tornou cobiçada por produtores e diretores, visto que 

ela oferece uma infinidade de locais para filmagem, como o Chicago River e suas imensas e 

históricas pontes, os prédios luxuosos ao longo da Gold Coast, a boemia de Wicker Park, as 

residências familiares do Southside e a diversão e frivolidade do Navy Pier com sua roda 

gigante. Dessa maneira, uniu-se um contexto acelerado de produções a um aumento nos 

incentivos fiscais, o que tornou Chicago atraente não só para o cinema229, mas principalmente 

para produtores de televisão.  

Como forma de melhor ilustrar o desenvolvimento da cidade televisual de Chicago, 

elaboramos o gráfico abaixo com as informações levantadas no Apêndice F, que revela o 

crescimento da ficcionalização dessa cidade por década. 

 

 

 

 

 

 

 

 
227 Para mais informações, ver: http://kpmfilm.com/film-tax-credits-by-state-map/illinois/  
228 Para mais informações, ver: Johnson (2015). 

229 Alguns filmes que foram filmados em Chicago: Insurgent (2015), Suicide Squad (2016), Justice League 

(2017), Rampage (2018), entre outros. Para mais informações, ver: 

https://www.chicago.gov/city/en/depts/dca/supp_info/chicago_film_office6.html 

http://kpmfilm.com/film-tax-credits-by-state-map/illinois/
https://www.chicago.gov/city/en/depts/dca/supp_info/chicago_film_office6.html
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Gráfico 1: Quantidade de séries ambientadas em Chicago por década 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Própria (2021)  

 

Reconhecemos que esses dois não são os únicos fatores que influenciaram o aumento em 

produções locais. Evitamos, desta maneira, fazer declarações peremptórias sobre este 

crescimento. Ambicionamos apenas evidenciar uma tendência em explorar a cidade de Chicago 

por meio da ficção seriada televisiva. O gráfico corrobora com os dois principais momentos de 

incentivo à produção audiovisual na cidade, notadamente as políticas de Bryne entre as décadas 

de 1970 e 1980 e a aprovação do “Illinois Film Production Tax Credit Act” nos anos 2000. 

A cidade televisual de Chicago se consolidou como um importante espaço a ser 

representado no audiovisual estadunidense. Examinando especificamente a última década 

(2009-2019), identificamos que foram produzidas 51 séries, das quais 15 são séries 

institucionais, ou seja, produções centradas no dia a dia de instituições sociais e no trabalho de 

seus membros (ver Apêndice F). Para nós, esse foco em workplace dramas institucionais se 

relaciona à própria relação da cidade com o trabalho. Para o ator Michael Douglas, “Hollywood 

é hype, Nova York é conversa, Chicago é trabalho” (tradução nossa)230
. Esse imaginário de 

trabalho tem sido construído e fomentado nas representações da cidade em diversas mídias, 

antecedendo até mesmo as obras audiovisuais, o que pode ser observado nos poemas sobre a 

cidade escritos por Carl Sandburg (1916). No poema intitulado “Chicago”, o poeta descreve a 

cidade como “city of broad shoulders” (ou cidade de ombros largos, tradução nossa), dada a 

importância das indústrias locais para a economia da nação.  

No poema, Sandburg continua descrevendo a cidade: 

 

 
230 https://www.avclub.com/dick-wolfs-one-chicago-is-taking-over-nbc-but-its-st-1829312412  Acessado em 08 

de agosto de 2020. 

https://www.avclub.com/dick-wolfs-one-chicago-is-taking-over-nbc-but-its-st-1829312412
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Eles me dizem que você é má e eu acredito neles, pois eu vi suas mulheres pintadas 

sob os lampiões a gás, atraindo os meninos da fazenda. E eles me dizem que você é 

desonesta e eu respondo: Sim, é verdade, eu vi o atirador matar e ficar livre para matar 

novamente. E eles me dizem que você é brutal e minha resposta é: nos rostos das 

mulheres e das crianças eu vi as marcas da fome desenfreada. E tendo respondido 

assim, volto-me mais uma vez para aqueles que zombam desta minha cidade, e lhes 

devolvo o desprezo e digo-lhes: Venha e me mostre outra cidade com a cabeça 

erguida cantando tão orgulhosa de ser viva e grosseira e forte e astuta (1916, p. 3, 

tradução nossa). 

 

Para nós, muito do imaginário construído e sendo reforçado na última década pela 

televisão estadunidense acerca da cidade de Chicago é por meio das séries institucionais 

focadas nos trabalhos cívicos de policiais, médicos, promotores e bombeiros. Identificamos 

também a predileção por narrativas centradas na atuação do departamento policial da cidade, 

observamos no Apêndice F que das 137 séries ambientadas em Chicago, 25 ficcionalizam o 

trabalho da polícia, ou seja, aproximadamente uma em cada cinco produções. 

No caso específico das séries da franquia Chicago, a cidade televisual é construída tanto 

por meio das imagens locais de Chicago quanto pelos discursos e falas dos personagens que se 

referem a ela e seus moradores nos episódios. Personagens como o tenente Severide, o 

bombeiro Herrmann e o sargento Voight, recorrentemente exaltam a cidade, elevando-a como 

a “melhor do país”. Considerando que as séries da franquia são inteiramente filmadas na cidade 

e grande parte dos envolvidos na produção são residentes locais, defendemos que essas 

características – da ordem da produção – fornecem certa autenticidade às narrativas das séries 

da franquia.  

Nas séries, os personagens participam de atividades e rituais relacionados à cidade, 

como, por exemplo, comer “deep dish pizza” (estilo de pizza tradicional de Chicago) e ir aos 

jogos de futebol americano para ver os Chicago Bears (Chicago Fire, “Infection: part I”, 

8x04). Esses personagens transitam em uma variedade de ambientes na cidade, como bares, 

lanchonetes, parques e prédios comerciais. Devido à natureza do trabalho do corpo de 

bombeiros e da polícia, esses personagens exploram diversos bairros e espaços da cidade, 

diferente dos profissionais de saúde de Chicago Med, que são mais limitados ao ambiente 

médico/hospitalar. Esse elemento de variação será equilibrado em Chicago Fire e Chicago 

P.D. com o retorno dos profissionais ao batalhão do corpo de bombeiros e à delegacia, 

respectivamente. Enxergamos aqui que o batalhão, a delegacia e o hospital se tornam uma 

espécie de segunda casa ou “home away from home” para os profissionais e garantem o retorno 

do telespectador a um espaço seguro e conhecido. 

Em nossa análise, constatamos que as séries da franquia dialogam com a visão de 

Chicago exposta no poema supracitado ao apresentarem a resiliência e união de seus moradores 
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Imagem 20: Imagem dos policiais, bombeiros e 

médicos enlutados pelo assassinato de dois 

policiais da cidade. 

Imagem 21: Imagem dos bombeiros da Firehouse 

51 abrigando famílias do bairro após uma queda de 

energia durante uma noite fria de inverno. 

frente às diversas adversidades, sejam a criminalidade e a violência (Chicago P.D., “A Shot 

Heard Around the World”, 4x08; Chicago Med, “Never Let You Go”, 4x19), seja a severidade 

do inverno na cidade (Chicago Fire, “Tonight's the Night”, 2x13; Chicago P.D., “In a Duffel 

Bag”, 3x20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshot do episódio “A Shot Heard Around  Fonte: screenshot do episódio “Tonight's the 

Night” the World” (Chicago P.D., 4x08).      (Chicago Fire, 2x13). 

 

Essa união e resiliência dos moradores da cidade televisual de Chicago contribui para distanciar 

a cidade de outros grandes centros urbanos que são, muitas das vezes, representados como 

sendo mais glamourizados e com moradores mais individualistas, como a Los Angeles de New 

Girl ou a Nova Iorque de Sex in the City. A sensibilidade do centro-oeste é reafirmada na fala 

de Dick Wolf que diz que Chicago é “como uma Nova Iorque educada” (WOLF, citado em 

CHOZICK, 2012, s/p, tradução nossa).  

Com isto em mente, gostaríamos de reiterar o potencial da cidade televisual de Chicago 

em fomentar uma sensibilidade do centro-oeste (mid-western sensibility). Para Dick Wolf: 

 

“Chicago está no coração do país e é o coração do país. Eu não sei se você poderia 

ter algumas das atitudes desta série nas produções em Nova Iorque, porque seriam 

desconsideradas uma vez que ‘essas pessoas são muito boas’. Em Nova Iorque, as 

pessoas não pensam assim, mas eles meio que pensam [dessa forma] no meio do país” 

(WOLF, citado em CHAVEZ, 2018, s/p, tradução nossa). 

 

Isto posto, Wolf nos proporciona indícios sobre como ele enxerga não só a cidade de Chicago, 

mas principalmente sua população, seus profissionais e o apelo de produções centradas no 

heroísmo dos funcionários públicos do mid-west. Apesar dessa construção de indivíduos que 

se unem para enfrentarem coletivamente as adversidades, é notável como a cidade é marcada 

pela violência no universo narrativo da franquia Chicago. Para entendermos essa 

representação, precisamos primeiro abordar a relação entre a cidade de Chicago e a violência.  
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As raízes históricas da criminalidade na cidade se relacionam diretamente com: 1) a 

passagem da cidade da lógica agrária para a industrial (GOHARIPOUR, 2020); 2) a ascensão 

de uma classe burguesa no final do século XIX que demandou a criação do departamento 

policial de Chicago para impor e proteger a “ordem” e a “propriedade privada” (MITRIANI, 

2013); 3) a grande imigração de europeus, principalmente, italianos e irlandeses na metade do 

século XIX; 4) o período da Lei Seca (Prohibition) que possibilitou a ascensão do crime 

organizado, notavelmente de Al Capone e a organização Chicago Outfit (LOMBARDO, 2013; 

HAZELGROVE, 2017); 5) a desindustrialização que atingiu o Rust Belt231 na segunda metade 

do século XX desencadeando uma crise econômica, a elevação do desemprego e o declínio 

populacional causado, principalmente, pelo êxodo da elite da capital para o subúrbio 

(PACYGA, 2009). Poderíamos ainda mencionar as políticas de habitação (housing politics) e 

a especulação imobiliária (LESNESKIE, 2013), além da ampla segregação racial entre os 

bairros da cidade, como outros fatores contribuintes, principalmente no que se refere à 

consolidação das mais de 50232 gangues atualmente ativas na cidade233. 

Em 2016, Chicago superou a quantidade de homicídios e vítimas de armas de fogo de 

outros grandes centros urbanos do país (CASSELL; FOWLES, 2018), inclusive tendo uma taxa 

mais alta que as cidades de Los Angeles e Nova Iorque combinadas234. Nos últimos anos, os 

índices de homicídios em Chicago foram tão alarmantes que o então presidente Trump 

recorrentemente usava a cidade como exemplo para defender a necessidade de restaurar a “Lei 

e a Ordem” (tradução nossa) na sociedade estadunidense235. No relatório “Gun Violence in 

Chicago, 2016” (KAPUSTIN et al., 2017), do laboratório criminal da Universidade de 

Chicago, pesquisadores afirmaram ainda estarem perplexos com o recente aumento nas taxas 

de homicídios e incidentes envolvendo armas de fogo, principalmente porque se tratou de um 

aumento significativo em comparação com o ano anterior. 

Naturalmente, Chicago P.D. é a produção mais violenta da franquia, mas não é 

incomum que as vidas dos bombeiros de Chicago Fire ou dos médicos de Chicago Med sejam 

 
231 Conhecido em português como o Centurião da ferrugem, esse Belt envolve os Estados industriais do centro-

oeste estadunidense, especificamente, Indiana, Illinois, Michigan, Ohio e Pensilvânia.  
232 https://www.nbcchicago.com/news/local/chicagos-top-cop-breaks-down-number-of-gangs-in-city-how-

theyre-

structured/2309434/#:~:text=There%20are%20more%20than%20100%2C000,the%20city's%2055%20known%

20gangs. Acessado em 08 de dezembro de 2020. 
233 Para mais informações sobre as gangues em Chicago, ver Hagedorn (2006a, 2006b). 
234https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-august-most-violent-shootings-chicago-20160829-

story.html Acessado em 08 de dezembro de 2020. 
235https://chicago.suntimes.com/2020/7/22/21334381/when-trump-says-chicago-is-out-of-control-he-does-not-

exaggerate Acessado em 08 de dezembro de 2020. 

https://www.nbcchicago.com/news/local/chicagos-top-cop-breaks-down-number-of-gangs-in-city-how-theyre-structured/2309434/#:~:text=There%20are%20more%20than%20100%2C000,the%20city's%2055%20known%20gangs
https://www.nbcchicago.com/news/local/chicagos-top-cop-breaks-down-number-of-gangs-in-city-how-theyre-structured/2309434/#:~:text=There%20are%20more%20than%20100%2C000,the%20city's%2055%20known%20gangs
https://www.nbcchicago.com/news/local/chicagos-top-cop-breaks-down-number-of-gangs-in-city-how-theyre-structured/2309434/#:~:text=There%20are%20more%20than%20100%2C000,the%20city's%2055%20known%20gangs
https://www.nbcchicago.com/news/local/chicagos-top-cop-breaks-down-number-of-gangs-in-city-how-theyre-structured/2309434/#:~:text=There%20are%20more%20than%20100%2C000,the%20city's%2055%20known%20gangs
https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-august-most-violent-shootings-chicago-20160829-story.html
https://www.chicagotribune.com/news/breaking/ct-august-most-violent-shootings-chicago-20160829-story.html
https://chicago.suntimes.com/2020/7/22/21334381/when-trump-says-chicago-is-out-of-control-he-does-not-exaggerate
https://chicago.suntimes.com/2020/7/22/21334381/when-trump-says-chicago-is-out-of-control-he-does-not-exaggerate


255 

 

ameaçadas por gangues (Chicago Fire, “An Agent of the Machine”, 5x12; “Telling Her 

Goodbye”, 5x16; Chicago Med, “Win Loss”, 2x02; “Down by Law”, 3x10), pelo crime 

organizado (Chicago Fire, “A Power Move”, 2x05; “Category 5”, 3x22) ou simplesmente por 

indivíduos armados (Chicago Fire, “Call It Paradise”, 3x14; “The Chance to Forgive”, 6x15; 

Chicago Med, “Who Should Be the Judge”, 5x16). Assim, a cidade televisual de Chicago é 

marcada pela atuação de gangues e cartéis que disputam entre si o controle do tráfico local. A 

este respeito, notamos que a cidade é apontada como o maior centro de distribuição de drogas 

no centro-oeste (Chicago P.D., “Thirty Balloons”, 1x05) e é descrita pelo sargento Voight 

como “habitada por selvagens” (Chicago P.D., “Wrong Side of the Bars”, 1x02).  

Será em Chicago P.D. que os discursos sobre a violência e a criminalidade serão mais 

exacerbados. O drama apresenta uma cidade claramente segregada onde determinados grupos 

étnicos e raciais se encontram geograficamente espalhados, como o bairro negro e pobre de 

Englewood ou a elite caucasiana de Lincoln Park. A desigualdade social entre os bairros e seus 

moradores é apresentada pela produção como um dos principais fatores por trás da 

criminalidade em determinados espaços/bairros da cidade. É interessante apontarmos, no 

entanto, que essa presença da violência na cidade televisual de Chicago será mediada pela 

familiaridade com que os espectadores possuem com os personagens da franquia. Para 

Brundson “a cidade da série policial [...] na televisão pode ser alarmante, mas – geralmente – 

seus investigadores guiarão o telespectador pelas ruas escuras, levando-o de volta para casa em 

segurança no final de um episódio” (2018, p. 15, tradução nossa).  

A cidade televisual de Chicago é, então, apresentada como um grande centro urbano 

marcado pela violência e inúmeras ameaças à ordem social, econômica, física e moral dos seus 

habitantes. É papel das instituições sociais supervisionar e monitorar os comportamentos 

desviantes, intervindo na restauração da ordem. Essa representação caótica da cidade de 

Chicago é o cenário para a construção dos bombeiros, paramédicos, policiais, médicos e 

promotores como heróis que atuam coletivamente no combate ao caos. Nesse sentido, entender 

a ficcionalização da cidade por meio da discussão da sociologia das instituições ficcionais pode 

ser de grande proveito. Para isso, iremos analisar a seguir como as instituições das séries da 

franquia se relacionam e criam laços de interdependência entre si. 

 

5.3. One Chicago  

Em nossa análise de Chicago Fire, Chicago P.D., Chicago Med e Chicago Justice 

observamos como a cidade de Chicago é construída como um cenário fértil para narrativas 

centradas na atuação de servidores públicos. Enquanto bombeiros, paramédicos e médicos se 
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esforçam para salvar as vidas dos cidadãos que se encontram em meio às disputas entre a polícia 

e os criminosos, os detetives da Unidade de Inteligência e os promotores tentam impedir estes 

delinquentes de continuarem ameaçando a sociedade. Apesar das narrativas reconhecerem a 

desmoralização das instituições sociais estadunidenses, defendemos que as séries da franquia 

Chicago continuam a perpetuar um discurso funcional de Chicago e suas instituições, como 

podemos observar no diálogo entre os promotores assistentes Peter Stone e Anna Valdez: 

 

Stone: “Nosso país está se desfazendo nas costuras, Anna. As pessoas perderam toda  

a sua fé em nossas instituições. As universidades, as igrejas, o governo? 

Ninguém confia mais em nenhum deles.” 

Anna: “E você vai mudar a ideia delas?” 

Stone: “Não, mas vou argumentar que nosso cantinho do mundo está bem e  

prosperando.” (Chicago Justice, “Uncertainty Principle”, 1x02, tradução e 

grifo nossos). 

 

As produções tomadas individualmente ou em seu conjunto reiteram um imaginário funcional 

da cidade televisual de Chicago por meio do trabalho dos profissionais que são dotados de 

autoridade para restabelecer o status quo. Aqui, frisamos que, em muitos casos, mais do que 

obter justiça, os detetives de Chicago P.D. estão interessados em retornar a um estado de 

equilíbrio anterior apenas reinstaurando a ordem. Essa distinção é o que possibilita que a 

narrativa seja considerada uma Comfort Series, mesmo apresentando ações violentas e um 

sistema em que a justiça parece cada vez mais ineficiente. Em P.D., os detetives da Unidade 

de Inteligência conseguem semanalmente impedir os criminosos de amedrontarem os cidadãos 

de Chicago, muitas vezes por meio do próprio senso de justiça dos personagens. Assim, embora 

o crime possa variar a cada episódio, “os investigadores continuam os mesmos, voltando 

semana após semana para lidarem com o caos e tranquilizarem o espectador” (BRUNDSON, 

2018, p. 14, tradução nossa). 

Antes de apresentarmos os crossovers analisados, gostaríamos de fazer duas 

considerações. A primeira é o embaçamento das linhas entre a realidade e a ficção com as 

aparições do real prefeito da cidade de Chicago, Rahm Emanuel (democrata, entre 2011-2019) 

tanto no episódio piloto de Chicago Fire (“pilot”, 1x01) quanto no episódio piloto de Chicago 

Med (“Derailed”, 1x01). No primeiro caso, o prefeito aparece brevemente para congratular a 

atuação dos bombeiros e paramédicos da Firehouse 51, enquanto que em Chicago Med 

Emanuel aparece na reinauguração da emergência do hospital (após o incidente em Chicago 

Fire, “I Am The Apocalypse”, 3x19). O prefeito agradece aos profissionais de saúde pela 

atuação e dedicação deles à população local. 
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Imagem 22: O prefeito Rahm e o chefe do batalhão 

Wallace Boden. 
Imagem 23: O prefeito Rahm na reinauguração da 

sala de emergência do Chicago Med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: screenshot do episódio “Pilot”   Fonte: screenshot do episódio “Derailed”  

(Chicago Fire, 1x01)      (Chicago Med, 1x01) 

 

 

A participação de Rahm Emanuel em Chicago Fire e Chicago Med, mas não em Chicago P.D., 

revela muito, já que não é de bom grado o próprio prefeito da cidade de Chicago aprovar as 

táticas de brutalidade policial empregadas por Voight e seus detetives. É interessante notar 

também que Emanuel deixou a prefeitura da cidade no início de maio de 2019, mas continuou 

sendo o prefeito da Chicago ficcional por alguns episódios, como pode-se observar em “I'm 

Not Leaving You” (Chicago Fire, 7x22)236 exibido em maio de 2019. 

A proximidade de Emanuel do universo narrativo de Chicago se explica por diversas 

questões, as principais sendo: 1) o interesse econômico nessas produções que geram centenas 

de empregos locais, e 2) o fato de que as quatro séries em conjunto podem ser consideradas 

uma espécie de palanque das relações públicas utilizadas pela cidade real. Além de serem 

filmadas localmente, as produções da franquia apresentam funcionários públicos como heróis. 

Esse palanque é potencializado pela NBC, que entrega uma audiência nacional para as 

narrativas heroicas dos socorristas, policiais, médicos e promotores da cidade. Defendemos, 

então, que a cidade de Chicago se utiliza dos discursos produzidos sobre si pela ficção para 

reforçar determinados imaginários acerca de seus moradores e dos múltiplos sentidos sobre o 

que significa ser de Chicago. Ademais, por serem séries institucionais pertencentes à categoria 

das Comfort Series, essas séries ainda possuem um tremendo potencial de reforçar a confiança 

nas instituições sendo ficcionalizadas semanalmente.  

Entretanto, precisamos indicar que as séries não apresentam visões idílicas da cidade e 

de suas instituições, mas sim organizações que, apesar de suas dificuldades, conflitos e 

burocracias, continuam a cumprir seus papéis na sociedade. Notamos que as temporadas mais 

 
236

https://www.chicagotribune.com/entertainment/tv/ct-ent-chicago-fire-rahm-emanuel-20190520-story.html 

Acessado em 04 de agosto de 2020. 

https://www.chicagotribune.com/entertainment/tv/ct-ent-chicago-fire-rahm-emanuel-20190520-story.html
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Imagem 24: O bombeiro Brian Zvonecek auxilia a 

Unidade de Inteligência na tradução de e-mails 

russos. 
Imagem 25: Detetive Halstead e a paramédica 

Brett se esbarram no hospital enquanto visitam 

uma vítima. 

recentes das séries da franquia começaram a incorporar o crescimento nos índices de violência, 

os escândalos de corrupção e as crises orçamentárias que têm afligido a cidade real de 

Chicago237. Seja por meio da corrupção na câmara dos vereadores na quarta temporada de 

Chicago Fire, ou os simples relatos dos policiais de Chicago P.D. comentando sobre as 

gangues e o aumento de violência na cidade ao longo dos episódios da série. Dessa maneira, a 

cidade televisual de Chicago dialoga com certos aspectos de verossimilhança que 

proporcionam concretude ao universo narrativo destas produções. 

Por outro lado, criar um universo narrativo coeso que se divida em quatro produções é 

um esforço hercúleo. Existem diversos pontos de conexão entre os personagens que tornam os 

crossovers mais naturais. O showrunner das séries de Chicago, Dick Wolf, se diz inspirado na 

versão ficcional da cidade de Londres descrita nos romances de Charles Dickens238, em que os 

personagens transitavam livremente entre os livros do escritor britânico. Wolf busca em seu 

universo ficcional esta mesma liberdade e fluidez em que qualquer personagem de qualquer 

uma de suas séries possa aparecer em outra produção. Logicamente, isso só é possível, e de 

certa forma facilitado, porque as quatro séries são obras pertencentes à NBC e aos estúdios 

Wolf Films e Universal Television. Desta maneira, Wolf e NBC têm controle total sobre essas 

produções, seus roteiros, arcos narrativos, personagens e, principalmente, planejamento de 

filmagens de cada produção. Essa estrutura possibilita pequenos crossovers constantes em que 

os personagens são capazes de unir o universo de Chicago, pois são servidores públicos cujas 

vidas se cruzam diariamente, como podemos observar nas imagens abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshot do episódio “The Docks”   Fonte: screenshot do episódio “The Weigh Station” 

(Chicago P.D, 1x14).      (Chicago P.D., 2x03). 

 
237http://www.chicagotribune.com/entertainment/movies/ct-dick-wolf-chicago-cubs-ae-0612-20160609-

column.html Acessado em 19 de janeiro de 2021. 
238 https://www.tvinsider.com/71718/why-dick-wolfs-chicago-franchise-is-raising-the-bar-on-tv/ Acessado em 

19 de janeiro de 2021. 

http://www.chicagotribune.com/entertainment/movies/ct-dick-wolf-chicago-cubs-ae-0612-20160609-column.html
http://www.chicagotribune.com/entertainment/movies/ct-dick-wolf-chicago-cubs-ae-0612-20160609-column.html
https://www.tvinsider.com/71718/why-dick-wolfs-chicago-franchise-is-raising-the-bar-on-tv/
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Imagem 26: Mapa dos relacionamentos presentes no One Chicago. 

Trata-se de crossovers diferenciados, que se afastam daqueles encontros eventuais a 

cada temporada, como acontece no Arrowverse239 da CW. No “Chicagoverse” os bombeiros e 

policiais trabalham juntos em casos que envolvem incendiários, enquanto que os paramédicos 

estão constantemente atendendo e transportando pacientes para a sala de emergência de 

Chicago Med. Ao mesmo tempo, esses personagens possuem laços familiares, como, por 

exemplo, os irmãos Halstead de P.D. e Med e os irmãos Dawson de Fire e P.D. Além dos laços 

românticos que vão se desenvolvendo ao longo das temporadas, como o romance entre a 

sargento Platt e o bombeiro McHolland e entre a detetive Lindsey e o tenente Severide. Para 

ter uma noção das relações intrínsecas entre os personagens, basta observar a Imagem 26 usada 

nas campanhas promocionais da NBC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NBC <https://twitter.com/NBCOneChicago/status/1326660981427236872> 

 
239

 Em 2012, a CW lançou a série de super-herói Arrow, que atingiu bons índices de audiência para a emissora. 

Nos anos seguintes, o canal continuou investindo em séries baseadas nos heróis da DC Comics, lançando The 

Flash, DC’s Legends of Tomorrow, SuperGirl, Black Lighting e Batwoman. Tornou-se comum os crossovers com 

super-heróis que compartilham o mesmo multiverso. Geralmente, estes episódios são apresentados como eventos 

anuais, que podem chegar a envolver os personagens de múltiplas séries. Para mais informações, ver: Joseph 

(2018). 

https://twitter.com/NBCOneChicago/status/1326660981427236872
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Imagem 28: A detetive Lindsey conversando com o 

psiquiatra Dr. Charles no Molly's Bar. 

Na imagem, a emissora sistematiza as relações entre os personagens de acordo com a seguinte 

legenda: roxo – personagens com algum grau de parentesco; amarelo – personagens amigos; 

verde – personagens em um relacionamento amoroso; vermelho – personagens com algum tipo 

de interesse amoroso (paquera); azul – ex-namorados/as ou esposos/as; lilás – personagens 

casados; laranja – personagens rivais. O mapa, no entanto, é incompleto, visto que considera 

apenas os personagens ainda nas séries da franquia em 2020. 

Um dos pontos de conexão mais significativo do “Chicagoverse” é o Molly’s Bar, que 

já teve como proprietários bombeiros e policiais. Atualmente240, o bar é posse dos bombeiros 

Herrmann e McHolland e da sargento Trudy. O cenário do bar é baseado em um 

estabelecimento local, chamado Lottie’s Pub241, localizado no bairro de Bucktown. Na cidade 

televisual de Chicago, o Molly’s bar é descrito por Herrmann como sendo “o melhor refúgio 

da cidade, um lugar do tipo sal da terra, onde servimos conforto frio para estadunidenses de 

sangue quente” (Chicago Fire, “A Taste of Panama City”, 4x02, tradução e grifo nossos). Os 

episódios de Chicago Fire e Chicago P.D. usualmente se encerram com os personagens 

relaxando e comemorando no bar as vidas salvas e os bandidos presos, respectivamente, como 

podemos observar nas imagens abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshot do episódio “Regarding this               Fonte: screenshot do episódio “Actual Physical 

Wedding” (Chicago Fire, 4x05)      Violence” (Chicago P.D., 3x03) 

 

 

No decorrer das temporadas, observa-se que o Molly’s Bar se tornou um importante 

espaço narrativo que possibilita o encontro casual dos personagens da franquia. Esses encontros 

permitiram que Wolf solicitasse ao sindicato dos atores (Screen Actors Guild) inscrever os 

 
240 Na 8ª temporada de Chicago Fire e na 7ª de Chicago P.D. 
241 Para mais informações, ver: http://lottiespub.com/about/ Acessado em 10 de dezembro de 2020. 

Imagem 27:A paramédica Brett contando sobre seu 

dia para o Dr. Halstead e a policial uniformizada 

Burguess no Molly's Bar. 

http://lottiespub.com/about/
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elencos como um único conjunto para disputar a premiação do sindicato, os SAG Awards242. 

Conforme o showrunner argumenta: 

 

“Eu gostaria que o elenco de todos os programas de Chicago fosse inscrito como um 

conjunto porque é realmente um conjunto [...] Todo mundo transita sem esforço entre 

os shows, há crossovers em grande escala que envolvem todo mundo em todos os 

elencos, o elenco completo, mas, basicamente, a diversão é ter pessoas que apenas 

aparecem como parte de sua vida normal; nós vamos ter o primeiro casamento nos 

dois shows, Mouch (Chicago Fire) vai se casar com Platt (Chicago P.D.). É 

basicamente assim que encaramos, que eles podem ser usados de forma 

intercambiável, então acho que devem ser celebrados como um grupo” (WOLF, 

citado em ANDREEVA, 2016, tradução nossa). 

 

As séries da franquia, desse modo, representam uma comunidade viva que é centrada nas 

atividades diárias dos funcionários públicos da cidade televisual de Chicago. Por outro lado, 

Wolf também conseguiu unir franquias distintas, por meio dos crossovers243 entre Chicago 

Fire, P.D., Law & Order: Special Victims Unit e, recentemente, FBI244. 

 Como parte de nossa pesquisa, analisamos cinco crossovers de grande escala (eventos 

com episódios majoritariamente dedicados a uma mesma trama) que se desenvolvem ao longo 

de 12 episódios das séries da franquia e que foram todos promovidos pela NBC como sendo 

parte do evento “One Chicago”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
242 Para mais informações, ver: https://deadline.com/2016/01/chicago-franchise-ensemble-sag-award-dick-wolf-

rule-change-1201682511/  Acessado em 07 de agosto de 2020. 

243 O crossover entre Chicago P.D. e Law & Order: SVU ocorreu em fevereiro de 2014 nos episódios “Comic 

Perversion” (Law & Order: SVU, 15x15) e “Conventions” (Chicago P.D., 1x06), e novamente em fevereiro de 

2016 nos episódios “Nationwide Manhunt” (Law & Order: SVU, 17x14) e “The Song of Gregory William Yates” 

(Chicago P.D., 03x14). Já os crossovers entre as duas produções juntamente de Chicago Fire ocorreram em 

novembro de 2014 nos episódios “Nobody Touches Anything” (Chicago Fire, 3x07), “Chicago Crossover” (Law 

& Order: SVU, 16x07) e “They'll Have to Go Through Me” (Chicago P.D., 2x07); e novamente em abril de 2015 

nos episódios “We Called Her Jellybean” (Chicago Fire, 3x21), “The Number of Rats” (Chicago P.D., 2x20) e 

“Daydream Believer” (Law & Order: SVU, 16x20). 
244 O crossover ocorreu no episódio “Emotional Rescue” de FBI (2x19), quando a detetive Hailey Upton (Tracy 

Spiridakos) de Chicago P.D. auxilia a equipe do FBI na resolução de um assassinato. 

https://deadline.com/2016/01/chicago-franchise-ensemble-sag-award-dick-wolf-rule-change-1201682511/
https://deadline.com/2016/01/chicago-franchise-ensemble-sag-award-dick-wolf-rule-change-1201682511/
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Imagem 29: Conjunto de imagens promocionais One Chicago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: nbc.com 

 

O primeiro crossover analisado ocorreu nos episódios “A Dark Day” (Chicago Fire, 

2x20) e “8:30 PM” (Chicago P.D., 1x12). O episódio de Fire se inicia com Casey, Dawson e 

a policial uniformizada Burgess se voluntariando no Lakeshore Hospital, quando um carro 

bomba explode na frente do hospital destruindo toda a parte de atendimento emergencial. Os 

bombeiros e os paramédicos da cidade são acionados para socorrerem as vítimas que estão 

soterradas nos escombros, dentre elas a própria Dawson. Enquanto o episódio de Fire se centra 

nos resgates, o episódio de P.D. foca na atuação dos detetives da Inteligência para encontrar os 

responsáveis pelo atentado. O episódio de P.D. se encerra com a equipe da Inteligência 

capturando o criminoso antes que ele detonasse outra bomba.   

 Por envolver três instituições, o corpo de bombeiros, a polícia e os médicos, este 

crossover apresenta como cada entidade atua frente ao caos, nesse caso uma explosão 

inesperada. Os bombeiros e os paramédicos são os primeiros a responder ao atentado, 

trabalhando coletivamente para resgatar as vítimas e colocando suas vidas em risco ao 

descobrirem e desarmarem a segunda bomba. Esses profissionais são apresentados como heróis 

incansáveis que executam um serviço sujo extremamente necessário ao tentarem salvar as 

vítimas soterradas. O trabalho coletivo dos bombeiros é recompensado quando estes resgatam 

Dawson sã e salva. A resiliência desses profissionais é diretamente representada pela 

http://www.nbc.com/
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Imagem 30: Dawson sendo resgatada pelos 

bombeiros da Firehouse 51. 
Imagem 31: A paramédica Shay sendo socorrida 

pelos policiais uniformizados. 

paramédica Leslie Shay que, logo no início do episódio de Fire, se machuca com detritos 

caindo e, mesmo com um corte profundo no abdômen, continua socorrendo vítimas. Até que 

ela desmaia ao término do episódio, sendo socorrida por Burgess e Atwater no início da 

segunda parte do crossover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshot do episódio “A Dark Day”   Fonte: screenshot do episódio “8:30 P.M.” 

(Chicago Fire, 2x20)     (Chicago P.D., 1x12) 

 

Ambos os episódios apresentam uma visão conservadora da moral e da justiça com os 

bombeiros se referindo ao criminoso de forma pejorativa como um “animal”. Contudo, é na 

atuação da Unidade de Inteligência que essa visão será exacerbada com os detetives não 

medindo esforços para prenderem os responsáveis e, inclusive, com Voight espancando um 

dos suspeitos dentro do próprio hospital enquanto Olinsky vigia do lado de fora da sala. O 

episódio de Chicago P.D. demonstra como as outras instituições representadas, o corpo de 

bombeiros e o FBI, são coniventes com a brutalidade policial de Voight e seus detetives. As 

táticas de Voight são novamente apresentadas como um recurso necessário para o 

reestabelecimento da ordem e, mais do que isso, são bem-sucedidas em impedir que o 

criminoso exploda outra bomba na cidade.  
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Imagem 32: Voight torturando um suspeito para 

conseguir informações. 
Imagem 33: Voight pendurando o responsável pelo 

atentado no parapeito de um prédio. 
  

  

 

 

 

Fonte: screenshots do episódio “8:30 P.M.”  (Chicago P.D., 1x12) 

 

Embora esse primeiro crossover analisado não tenha um episódio de Chicago Med, 

visto que a própria série ainda não existia no ano em que o crossover foi exibido, os episódios 

apresentam a atuação de um grupo de médicos do Lakeshore Hospital após a explosão da 

bomba que destrói toda a emergência do hospital. Alguns médicos foram feridos na explosão 

e precisam ser resgatados pelos bombeiros, já outros prontamente correm para socorrer as 

vítimas. A representação dos médicos, mais uma vez, é perpassada pela lógica do 

profissionalismo e da abnegação. Essa construção pode ser observada na fala do chefe de 

trauma do hospital, o Dr. Arata: 

 

Dr. Arata: “Como residente sênior, eu estava de plantão. Eu estava trabalhando com  

o cirurgião chefe de trauma. Eu sabia que ele seria o único a decidir se eu 

conseguiria a cobiçada posição de fellow de trauma. Por volta das 9h da 

manhã, estávamos até o teto em casos de trauma, e recebi uma ligação 

dizendo que meu pai sofreu um ataque cardíaco. Ele foi levado às pressas 

para outro hospital. [...] Perguntei se poderia sair para ficar com meu pai. 

Ele me olhou nos olhos e disse: “Sim, você pode ir, mas não receberá o 

fellowship de trauma”. Eu não podia acreditar o quão insensível esse cara 

era. Salvamos 16 pessoas naquela noite, mas meu pai faleceu. [...] É um 

dia como o de hoje em que entendo por que aquele cirurgião fez isso. Esta 

é a vida que escolhemos. E o que podemos fazer é aqui e agora. É a coisa 

mais importante. E isso é para tentar salvar essa garotinha.” (“8:30 P.M.”, 

Chicago P.D., 1x12, tradução nossa). 

 

O primeiro crossover analisado envolveu o trabalho árduo dos profissionais da cidade 

para socorrerem as vítimas e impedirem novos atentados. Os bombeiros, paramédicos e 

policiais arriscaram suas vidas diversas vezes ao longo dos episódios. Foram poucos os atritos 

entre as instituições apresentadas e, de modo geral, todos trabalharam coletivamente para 

reestabelecerem a ordem. Ao término do episódio alguns detetives de P.D. e Voight conversam 
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Imagem 34: Cerimônia Ringing of the Bells. 
Imagem 35: Os irmãos Dawson confrontando o 

incendiário. 

sobre a cidade de Chicago, afirmando que ela irá se recuperar deste incidente. Reforça-se, dessa 

maneira, a resiliência da cidade televisual de Chicago e, principalmente, de seus cidadãos. 

O segundo crossover examinado aconteceu nos episódios “Three Bells” (Chicago Fire, 

3x13) e “A Little Devil Complex” (Chicago P.D., 2x13). O crossover se inicia com o tenente 

Severide trabalhando em conjunto com o Office of Fire Investigations (OFI), tentando 

descobrir quem é o responsável por diversos incêndios ocorridos na cidade, dentre os quais um 

contribuiu para uma fatalidade na Firehouse 51 (“Always”, 3x01) e outro contribuiu para a 

morte do pai do bombeiro Peter Mills. O caso é apresentado como sendo extremamente pessoal 

para os bombeiros e os paramédicos da Firehouse 51, o que leva o chefe do batalhão a 

admoestar sua equipe, pedindo para que todos mantenham o equilíbrio e ajam 

profissionalmente. O episódio de Fire também apresenta uma cerimônia de luto do corpo de 

bombeiros e o ritual “The Ringing of the Bell”245, ou toque dos sinos em português. No ritual, 

um sino é tocado para simbolizar que um bombeiro/paramédico retornou para casa pela última 

vez. Durante a cerimônia, Boden e Dawson reiteram que os membros da Firehouse 51 são uma 

família, reforçando, assim, o ideal da coletividade que organiza a figuração. O episódio se 

encerra com a OFI resolvendo não apresentar queixas formais ao principal suspeito por falta 

de evidências concretas. Gabriela Dawson, então, liga para seu irmão pedindo que a Unidade 

de Inteligência assuma o caso.  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

Fonte: screenshot do episódio “Three Bells”             Fonte: screenshot do episódio “A Little Devil  

(Chicago Fire, 3x13)                 Complex” (Chicago P.D., 2x13) 

 

Embora Voight resista inicialmente o envolvimento de sua unidade, após saber da 

fatalidade da Firehouse 51 o sargento coloca todos os seus detetives na investigação. A polícia 

de Chicago é, dessa forma, apresentada como uma instituição que cuida dos outros funcionários 

 
245 Existem variações desse ritual dependendo do departamento do corpo de bombeiros. Para mais informações, 

ver: http://www.affihonorguard.com/bell_ceremony.htm Acessado em 07 de agosto de 2020. 

http://www.affihonorguard.com/bell_ceremony.htm
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Imagem 36: Gabriela presa no elevador tendo sua 

vida ameaçada. 
Imagem 37:  O Detetive Dawson salvando sua irmã. 

públicos. Ao longo do episódio de P.D. vemos como o incendiário fica provocando os 

detetives, inclusive chegando a explodir uma viatura policial. Vez após vez, os episódios desse 

crossover vilanizam o suspeito, inclusive caracterizando-o como o próprio diabo, como o nome 

do episódio de P.D. (“A Little Devil Complex”, ou “Complexo de um pequeno diabo”) indica. 

A dificuldade de encontrar evidências concretas faz com que Gabriela incentive seu irmão a 

quebrar as regras:  

 

Gabriela: “Antonio, você olhou nos olhos daquele homem, certo? Ele não é humano.  

     Ele nem é um animal. Ele é escuridão.”  

Antonio: “Eu sei disso.”  

Gabriela: “Você precisa prendê-lo, inventar algo, pegá-lo, jogá-lo no poço e nunca  

olhar para trás.” 

Antonio: “Não funciona assim.” 

Gabriela: “O Voight funciona. Eu já vi.”  

(Chicago P.D., “A Little Devil Complex”, 2x13, tradução nossa) 
 

Novamente destacamos como os personagens, a despeito de não concordarem com a 

brutalidade policial praticada por Voight, frequentemente incentivam essa violação como 

meios para que determinados fins sejam alcançados, neste caso particular, impedir que o 

suspeito continue ameaçando a sociedade. No decorrer do episódio, o incendiário prende 

Gabriela dentro de um elevador e tenta colocar fogo na estrutura. Porém, Antonio consegue 

impedi-lo e salvar sua irmã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshot do episódio “A Little Devil Complex” (Chicago P.D., 2x13) 

 

A vilanização do suspeito contribui para que após sua morte os policiais se congratulem no 

Molly’s bar, frisando a vitória do Bem (os policiais e bombeiros) sobre o Mal (o incendiário). 

A morte do criminoso é justificada na fala de Antônio, que diz: “estou feliz por ter poupado o 

trabalho aos tribunais” (Chicago P.D., “A Little Devil Complex”, 2x13, tradução nossa), 

claramente revelando seu alinhamento conservador e destacando o papel do policial durão que 
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Imagem 38: Dr. Rhodes informando a família, os 

bombeiros e as paramédicas da Firehouse 51 sobre o 

estado de saúde de Herrmann. 

Imagem 39:Freddie sendo preso pelo detetive Rusek, 

com ajuda dos bombeiros da Firehouse 51. 

obtém justiça com as próprias mãos. Por fim, no crossover os profissionais trabalham em 

conjunto para impedir um criminoso de ameaçar os cidadãos da cidade de Chicago. 

Identificamos, no entanto, críticas à Office of Fire Investigations por não ter dado continuidade 

às investigações e até uma construção questionável de que a Unidade de Inteligência seria mais 

apta a lidar com este tipo de caso.  

O terceiro crossover analisado ocorreu nos episódios “The Beating Heart” (Chicago 

Fire, 4x10), “Malignant” (Chicago Med, 1x05) e “Now I'm God” (Chicago P.D., 3x10). Este 

é o primeiro crossover que envolve três séries da produção e em que as quatro instituições 

centrais da franquia são apresentadas. O episódio de Fire se inicia logo após Herrmann ser 

esfaqueado no Molly’s bar por Freddie (Ralph Rodriguez), um jovem cujo o bombeiro Joe 

Cruz estava auxiliando a abandonar sua vida de delinquência (“Short and Fat”, 4x09). 

Herrmann é rapidamente socorrido e levado ao Chicago Med. No hospital, o bombeiro recebe 

atendimento médico do Dr. Rhodes, que acredita não ser necessária intervenção cirúrgica para 

controlar o sangramento interno. Durante o episódio acompanhamos o detetive Rusek de P.D. 

investigar o crime e, com a ajuda dos bombeiros, capturar Freddie. Enquanto Herrmann está 

internado, os bombeiros retornam ao trabalho e resgatam vítimas em um incêndio, dentre elas 

Jéssica Pope, uma mulher cujo o quadro clínico é um mistério para os profissionais de saúde 

do Chicago Med. O episódio se encerra com Herrmann entrando em um estado de saúde crítico 

e sendo levado para cirurgia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshots do episódio “The Beating Heart” (Chicago Fire, 4x10) 

 

 A segunda parte do crossover se inicia com Herrmann ainda em estado crítico e o 

tratamento do Dr. Rhodes começa a ser questionado pelos bombeiros Gabriela Dawson246 e 

 
246 A paramédica Gabriela Dawson se torna bombeira no início da 3ª temporada de Chicago Fire. 
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Kelly Severide. No episódio, Dawson se aproveita de sua amizade com o detetive Jay Halstead 

para conseguir a opinião do Dr. Will Halstead sobre o caso. Will, sem saber todos os detalhes 

do quadro clínico do bombeiro, também faz críticas ao tratamento implementado por Rhodes. 

Essas críticas levam a um embate entre os médicos Rhodes e Halstead, qaundo é destacada a 

importância desses profissionais se apoiarem e não minarem os trabalhos uns dos outros. Neste 

sentido, reforça-se o ideal da coletividade por meio da união da classe médica. Ao término do 

crossover, Herrmann consegue se recuperar graças às intervenções de Rhodes. Também, 

durante o episódio de Chicago Med, outras duas pacientes com quadro clínico complexos 

chegam à emergência. As duas pacientes, juntamente de Jéssica Pope, levam os profissionais 

de saúde a suspeitarem que algum médico está envenenando mulheres saudáveis com 

quimioterapia. Ao término do episódio, a administradora do Chicago Med aciona a polícia. 

 A parte final do crossover se inicia com os detetives da Unidade de Inteligência no 

hospital investigando o caso. Com a ajuda da Dr. Manning, os policiais identificam o Dr. Dean 

Reybold (Jeremy Shamos) como o oncologista que envenenou suas pacientes. O profissional 

já possui um histórico com Voight, visto que, seis anos antes, ele foi responsável pelo 

tratamento do câncer terminal de sua esposa. O caso, dessa maneira, se torna particularmente 

pessoal para o sargento e para a detetive Lindsey. Apesar de ser um episódio de Chicago P.D., 

a maior parte da narrativa se centra na atuação da promotora Dana Shelby (Maureen Sebastian) 

para tentar provar os crimes do Dr. Reybold, que envolvem pelo menos 42 vítimas. Por centrar-

se no trabalho da promotoria do Estado, a série fornece um vislumbre do funcionamento da 

instituição jurídica da Chicago televisual.  

No decorrer do episódio, Voight e seus detetives – representantes da instituição policial 

– entram em xeque com a promotora-assistente – representante da instituição jurídica – pois 

esses profissionais possuem objetivos distintos. Voight quer que o Dr. Reybold seja preso por 

homicídio custe o que custar. Contudo, a promotora se preocupa com os argumentos que ela 

pode provar durante o julgamento. Por esse motivo, ela opta inicialmente por uma acusação de 

fraude e não de homicídio. Todavia, por meio do acesso a documentos internos da clínica do 

oncologista, Dana Shelby consegue levar o médico a julgamento por homicídio e, graças aos 

testemunhos do Dr. Charles e do sargento Voight, Dean Reybold é condenado por homicídio 

múltiplo.  
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Imagem 40: A promotora-assistente Dana Shelby 

assume a investigação. 
Imagem 41: O sargento Voight testemunha em favor 

da promotoria.  

 

   

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshot do episódio “Now I'm God” (Chicago P.D., 3x10). 

 

Destacamos que, dentre os dez episódios de Chicago P.D. analisados ao longo desta 

tese, este foi o único episódio que não envolveu um ato de brutalidade policial. Voight e seus 

detetives são apresentados coletando evidências concretas contra o Dr. Reybold de forma legal 

e legítima. Podemos supor que essa construção atípica seja uma consequência da presença da 

promotora-assistente, que desde o início da investigação cumpre um papel de watchdog. Por 

outro lado, o fato do suspeito ser um médico renomado também é um fator a ser considerado, 

uma vez que não seria de bom tom apresentar um sargento da polícia de Chicago espancando 

um profissional de saúde. Intencionalmente ou não, nunca saberemos o porquê de os roteiristas 

terem optado por não incluírem elementos de brutalidade policial neste episódio. Entretanto, 

consideramos um dado significativo e que destoa da construção da instituição policial ficcional 

apresentada nos outros episódios anteriormente examinados. 

 Diferentemente dos outros dois crossovers supracitados, este contou com uma 

construção mais elaborada de como as instituições trabalham em conjunto e envolveu quatro 

fios narrativos:  1) o esfaqueamento do Herrmann e todo o seu tratamento médico; 2) a 

perseguição e prisão do Freddie; 3) o mistério envolvendo as pacientes envenenadas; 4) a 

investigação e o julgamento do Dr. Reybold. Neste crossover também observamos conflitos 

entre os profissionais de instituições distintas, como os bombeiros criticando a intervenção 

médica do Dr. Rhodes e os detetives questionando as decisões da promotora-assistente. Porém, 

mesmo com estes atritos, o saldo final do crossover é positivo, Herrmann é salvo pela equipe 

médica de Chicago Med, Freddie é preso pela polícia de Chicago P.D. e o Dr. Reybold é 

condenado graças à atuação da promotoria do Estado e dos detetives da Unidade de 

Inteligência. 

 O penúltimo crossover examinado se desenvolveu nos episódios “Some Make It, Some 

Don't” (Chicago Fire, 5x09) e “Don't Bury This Case” (Chicago P.D., 4x09). Diferente dos 

outros crossovers que apresentam uma narrativa contida, o episódio de Fire dá continuidade a 
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Imagem 43: O bombeiro Brian descobrindo que o 

carro é do Severide. 

Imagem 44: Os detetives Burgess e Atwater 

examinando o carro do tenente Kelly Severide. 

Imagem 42: Severide se embriagando após o 

cancelamento do procedimento de doação de medula 

óssea. 

Imagem 45: Severide sendo interrogado pelos 

detetives da Unidade de Inteligência. 

diversos arcos narrativos da 5ª temporada da série. Todavia, aqui iremos nos centrar apenas no 

fio narrativo que envolve o tenente Kelly Severide, pois este é o fio que irá se desenvolver ao 

longo de ambos os episódios. Após faltar em seu plantão de trabalho e se embebedar no bar, 

Severide se torna o principal suspeito em um acidente veicular e é conduzido à delegacia para 

ser interrogado pela detetive Lindsey e o sargento Voight. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: screenshots do episódio “Some Make It, Some Don't” (Chicago Fire, 5x09). 

 

 A Unidade de Inteligência investiga o envolvimento do tenente Severide no acidente 

que causou a morte de uma adolescente. Enquanto os detetives investigam a questão, Severide 

é acusado de homicídio veicular e preso. Ao ser interrogado, o tenente diz não se lembrar de 

nada da noite anterior, sabe apenas que estava no bar, mas não sabe como chegou em casa. 

Nota-se que alguns detetives são rápidos para acusar Severide, mas Voight e Lindsey se 

esforçam para provar sua inocência.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshots do episódio “Don't Bury This Case” (Chicago P.D., 4x09). 

 

Ao examinarem o carro do tenente, os detetives Atwater e Burgess encontram um aparelho de 

GPS que estava rastreando o carro. A descoberta leva Voight a considerar o envolvimento de 
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Imagem 46: O bombeiro Matthew Casey 

questionando Voight sobre o andamento da 

investigação. 

Imagem 47: Voight ameaça o criminoso fingindo ter 

sequestrado sua mãe. 

uma quadrilha que rouba carros de luxo. Entretanto, este envolvimento não é o suficiente para 

inocentar Severide. No decorrer do episódio, os policiais e o promotor responsável pelo caso 

afirmam diversas vezes não permitirem nenhum tipo de privilégio ou tratamento preferencial 

para o bombeiro. Por considerar Severide como qualquer outro suspeito, Voight é questionado 

pelo tenente Matthew Casey, como podemos observar no seguinte diálogo: 

 

Casey: “Ouvi dizer que você encontrou algum tipo de rastreador no carro do Kelly e  

 que os ladrões de carro eram os responsáveis por isso.”  

Voight: “Sim, bem, minha equipe está investigando isso, mas ainda não temos o  

   suficiente para liberá-lo. 

Casey: “Por que não?”  

Voight: “Olha, uma equipe de ladrões de carros pode muito bem ter colocado aquele  

rastreador no carro do Kelly, e eles podem muito bem ter pretendido roubá-

lo mais tarde. Mas Kelly pode ter frustrado esses esforços ao se envolver 

primeiro no acidente de carro.”  [...] 

Casey: “Você não pode libertá-lo e continuar investigando?”  

Voight: “Não posso.”  

Casey: “Por quê?”  

Voight: “Vai parecer favoritismo.”  

Casey: “Quer saber, Hank? Parece que está jogando duro. Você e eu temos história.  

   É por isso?”  

Voight: “Achei que havíamos enterrado tudo isso.” 

Casey: “Eu também. Vamos nos esforçar para que isso não impeça Kelly de receber  

um tratamento justo.”  

Voight: “Por que você não dá uma olhada lá fora [na sala da Unidade de Inteligência]?  

Nenhuma dessas pessoas vai para casa até que resolvamos isso. Agora, se 

você quiser, posso transferir o caso para a divisão de Homicídios, mas deixe-

me dizer uma coisa: na melhor das hipóteses, Kelly estará sentado em uma 

cela à espera de julgamento. Na pior das hipóteses, ele cumprirá cinco anos 

por assassinar aquela garota.”  

Casey: “Tudo bem, deixe-me perguntar uma coisa, sargento. Você acha que Kelly fez  

isso?  

Voight: “Não, eu não. Mas ouça, não importa o que eu penso. O que importa é o que  

  o promotor do Estado pode provar. E neste momento, Kelly estava no  

  volante.” 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshots do episódio “Don't Bury This Case” (Chicago P.D., 4x09). 
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No decorrer da investigação, os detetives da Unidade de Inteligência descobrem que, 

no caminho do bar até sua casa, Kelly foi abordado pelos membros da quadrilha. Esses 

criminosos bateram no bombeiro, roubaram seu carro e causaram o acidente. Porém, para 

inocentar Kelly, os policiais precisam prender os criminosos e desmantelar a quadrilha. Para 

isso, Voight finge que sequestrou a mãe de um dos suspeitos e marca um encontro para “liberá-

la”. Ao chegarem ao local, os criminosos são presos e após um intenso interrogatório, um deles 

confessa.  

Isto posto, destacamos novamente a construção favorável das táticas não-convencionais 

e das violações de conduta de Voight que são reiteradamente justificadas em Chicago P.D. 

Além disso, reforçamos a conivência das outras instituições que permitem que o sargento 

quebre a lei e as regras de conduta. Essa conivência pode ser observada quando Voight tenta 

explicar suas ações para o promotor e este opta por não saber mais informações, desejando, 

assim, não ficar a par das violações utilizadas na prisão dos criminosos. 

 O último crossover analisado é, certamente, o mais complexo e completo dos 

examinados nesta tese. O crossover se desenvolve nos episódios “Deathtrap” (Chicago Fire, 

5x15), “Emotional Proximity” (Chicago P.D., 4x16) e “Fake” (Chicago Justice, 1x01). Embora 

não envolva nenhum episódio específico de Chicago Med, o hospital e seus profissionais 

também são apresentados. Dessa maneira, este crossover, em particular, apresenta a atuação 

de todos os profissionais do universo narrativo de Chicago. O episódio de Fire apresenta os 

esforços dos bombeiros e paramédicos da Firehouse 51 em salvar as vítimas de um incêndio 

em um grande armazém. O espaço estava sendo ocupado ilegalmente por jovens que saíram de 

casa e estavam morando na rua. Durante o resgate, o bombeiro Mouch se machuca e os 

membros do Truck 81 e Squad 3 têm que abandonar o prédio deixando as vítimas para trás. 

Todavia, dentre os moradores do armazém, estava a filha do detetive Alvin Olinsky de Chicago 

P.D. O detetive, ao chegar no incêndio, pede para entrar no prédio, mas Boden o impede. Alvin, 

então, suplica para que Boden envie seus homens mais uma vez para dentro do armazém em 

chamas. Boden e seus bombeiros entram e são capazes de resgatar Lexi, que é encaminhada 

para o Chicago Med. No hospital, Olinsky e sua esposa são informados pelo Dr. Halstead e 

pela Dr. Manning que a sua filha teve 60% do corpo queimado e está em um estado crítico de 

saúde. 
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Imagem 48: O incêndio no armazém. Imagem 49: Os corpos carbonizados e retirados do 

armazém pelos bombeiros da Firehouse 51. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: screenshot do episódio “Deatht rap”                       Fonte: screenshot do episódio   Fake”  

(Chicago Fire, 5x15)     (Chicago Justice, 1x01) 

 

Após apagarem o incêndio, os bombeiros têm que entrar no prédio para coletar os 

corpos carbonizados para que sejam identificados pela polícia. Os bombeiros e os paramédicos 

da Firehouse 51, ao término do turno deles, estão exaustos, sujos e emocionalmente abalados 

pela tragédia. A narrativa revela como este tipo de incidente afeta aqueles que são encarregados 

de apagar incêndios e resgatar vítimas. A série, assim, apresenta diversos horrores do incêndio 

e do serviço sujo exercido pelos bombeiros e paramédicos. Ademais, a narrativa ainda reforça 

o mito do herói associado a estes profissionais, principalmente na figura do bombeiro Randall 

McHolland, que arriscou sua vida e se machucou durante o resgate. No hospital, Randall libera 

os paramédicos para que estes retornem ao incêndio e diz para a enfermeira Maggie se 

concentrar nos pacientes mais críticos. McHolland é, então, apresentado como um herói 

altruísta e que coloca as necessidades dos outros acima das suas. O mito do herói também é 

acionado por Boden quando este entra no armazém para resgatar a filha do Olinsky.  

Inicialmente os investigadores do OFI consideram responsável pelo incidente o dono 

da propriedade. Durante seu trabalho, os bombeiros descobrem que o armazém não foi 

adequadamente preparado para receber estes moradores, violando diversas normas do corpo de 

bombeiros. O proprietário, ao ser interrogado pelos investigadores do OFI, se defende dizendo 

que deixava os jovens morarem no armazém porque sabia que eles estavam sem-teto. 

Sucumbindo a pressão da mídia e dos moradores da cidade de Chicago, o proprietário acaba se 

suicidando dentro da Firehouse 51 durante seu interrogatório. Porém, Severide, ao examinar o 

armazém, descobre que não se tratou de um incêndio acidental e sim de um incêndio proposital. 

Boden, então, aciona Voight e a Unidade de Inteligência para investigar e encontrar o 

verdadeiro responsável. 

O segundo episódio do crossover se inicia, então, com Voight e sua equipe assumindo 

a investigação do caso. O episódio inteiro é perpassado pelo bias conservador e a vilanização 
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Imagem 50: Dr. Halstead e Dra. Manning tentam 

salvar a vida de Lexi Olinsky. 
Imagem 51: Dylan Oates, o incendiário, na gaiola da 

Unidade de Inteligência sendo ameaçado por Voight 

para confessar. 

do incendiário. Esse bias se reflete no pedido de Olinsky para que Voight permita que ele tenha 

um “tempo sozinho” com o incendiário quando este fosse capturado. Devido a numerosa 

quantidade de vítimas, Voight é visitado pelo promotor-assistente Peter Stone e o recém-

transferido detetive Dawson, que agora trabalha para a promotoria do Estado em Chicago 

Justice. Enquanto Voight quer o apoio de Stone para sua equipe conseguir rapidamente 

mandados de busca e apreensão, o promotor quer que Voight siga as regras e conduza uma 

investigação legítima, sem qualquer violação de conduta que possa prejudicar o caso no 

julgamento. O episódio de Chicago P.D. funciona para manter a tensão elevada, enquanto que 

os detetives da unidade investigam diversos suspeitos, que acabam sendo inocentes. No 

decorrer do episódio, a filha de Olinsky falece e o saldo final das vítimas é de 39 jovens. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshots do episódio “Emotional Proximity” (Chicago P.D., 4x16) 

  

Durante uma vigília para as vítimas em frente ao armazém, os detetives da Unidade de 

Inteligência identificam e prendem Dylan Oates com a ajuda da descrição do criminoso por 

uma das únicas sobreviventes ao incêndio, Tamra Collins (Jazlyn Yoder). Além de apontar 

uma arma para a cabeça de Dylan, Voight também o coloca na gaiola e interroga o suspeito 

com uma faca. Seu interrogatório, contudo, é interrompido pelo detetive Olinsky, que quer sua 

vez com o incendiário: 

 

Olinsky: “Hank, vai dar uma volta cara. Me dê as chaves.” 

Voight: “Al[vin]”  

Olinsky: “Me dê as chaves!” 

Voight: “Al, me escute. Vamos entregá-lo para o Promotor do Estado.” 

Olinksy: “Não vamos não!” 

Voight: “Sim, nós vamos! 

Olinksy: “Não, não vamos!” 

Voight: “Olha, isso está me matando. Mas é a única maneira, Al. [...] Temos 39  

famílias procurando por justiça, não apenas uma.” 
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Olinsky: “Oh, então você não acha que eles ficariam felizes em saber que este animal  

foi dragado para fora do rio?” 

Voight: “Eu não sei disso! [...] E é por isso que tem que ser assim.” 

Olinksy: “Me dê as chaves.” 

Voight: “Eu não posso fazer isso, Al. Eu sinto muito.” 

Olinksy: “Estou te avisando, cara.”  

Voight: “Bem, então você vai ter que passar por mim para pegá-lo. Vá em frente.”  

[porta se abre e Antonio Dawson entra] 

Dawson: “Al, ouvi dizer que vocês têm um suspeito. Queria ver se está tudo certo.” 

Voight: “Ele está ali.”  

Olinksy: “Ele confessou.” 

Dawson: “Ok. Para quem?” 

Olinksy: “Para mim.” (Chicago P.D., “Emotional Proximity”, 4x16, tradução nossa) 

 

 

O episódio de Chicago P.D. se encerra, dessa forma, com Dylan sendo levado por 

Antônio e o Ministério Público assumindo o caso. No último episódio do crossover 

acompanhamos a investigação dos detetives da promotoria, juntamente da atuação dos 

promotores-assistentes para provar a culpa de Dylan Oates para o júri. O processo de 

vilanização do suspeito continua em Chicago Justice, com os personagens se referindo à Dylan 

como um “monstro”. Mas, Mark Jefferies, argumenta que dizer que Dylan é um monstro não 

é o suficiente, os promotores-assistentes precisam encontrar a motivação do crime para 

convencer o júri. Jefferies ainda pressiona Stone e Valdez para conseguirem uma convicção e, 

dessa maneira, levarem justiça para as famílias das 39 vítimas do incêndio.  

Por meio dos depoimentos do tenente Kelly Severide e do sargento Hank Voight, a 

promotoria apresenta diversas evidências ao júri. Entretanto, as manipulações do advogado de 

defesa, que tenta fazer parecer que jovens estavam sendo abusados no armazém, preocupam 

Stone e Jefferies. Apesar da pressão, tanto de Jefferies quanto dos cidadãos de Chicago, Stone 

opta por não utilizar a suposta confissão de Oates, por considerar que Voight e Olinksy a 

obtiveram por métodos ilegais. A falta da confissão enfraquece a acusação sobre Dylan, visto 

que Stone não encontrou um motivo por trás do crime.  

Graças à atuação dos detetives, Antonio Dawson e Laura Nagel, Stone desvenda a 

motivação de Dylan para incendiar o armazém, um interesse amoroso por Tamra Collins que 

foi frustrado. Dylan incendiou o armazém na tentativa de se vingar de Tamra e seus amigos 

por o excluírem e por ela não corresponder aos seus sentimentos. 
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 Imagem 52: Testemunho do tenente Kelly Severide 

sobre o incêndio. 
Imagem 53: Dylan sendo considerado culpado pelo 

incêndio e pelas mortes das 39 vítimas. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: screenshot do episódio “Fake” (Chicago Justice., 1x01) 

 

O episódio se encerra com o júri retornando com um veredicto de culpado para cada uma das 

vítimas, dentre elas a filha do detetive Olinsky. 

 Este último crossover revela, novamente, o trabalho em conjunto das diferentes 

instituições ficcionais da cidade televisual de Chicago. Apesar das cenas impactantes do 

incêndio, dos corpos carbonizados, da brutalidade dos policiais e das manipulações do 

advogado de defesa, as instituições do corpo de bombeiros, médicos, policiais e promotores 

realizam suas funções na sociedade e a ameaça é contida. Bombeiros resgatam vítimas e 

investigam as causas do incêndio. Paramédicos atendem as vítimas e as levam ao hospital onde 

serão tratadas por médicos e enfermeiras dedicados. Os policiais e detetives dão continuidade 

as investigações e prendem o criminoso. A promotoria do Estado se esforça para obter uma 

convicção e remover permanentemente o incendiário da sociedade. Mais do que qualquer outro 

discurso individual, coletivamente as séries da franquia Chicago promovem uma visão 

funcional das instituições da cidade no combate ao caos e às disfuncionalidades eventuais de 

um grande centro urbano. Apontando, assim, que a cidade de Chicago funciona integralmente 

dentro do âmbito institucional e promove a segurança aos seus cidadãos. É uma engrenagem 

que funciona, tanto individual quanto coletivamente, prezando sempre pelo bem de todos. 

 

5.4. Considerações 

 

A cidade televisual é uma “cidade de repetição” (BRUNDSON, 2018, p. 15, tradução 

nossa), um espaço em que o telespectador é convidado a retornar a cada semana. Ao aceitar 

esse convite, o telespectador é familiarizado com cidades, lugares e espaços que 

(possivelmente) nunca visitou antes, mas que conhece por meio das imagens e histórias sobre 

seus moradores. Reconhecemos que o debate sobre a cidade televisual carece de mais estudos 

e possui um grande potencial de contribuir ao entendimento do papel da TV, e da ficção seriada 
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televisiva em particular, na construção dos imaginários acerca de determinadas cidades e 

lugares e dos sentidos e experiências do que é habitar em tais espaços. 

Atualmente, as três maiores cidades nos Estados Unidos (Los Angeles, Nova Iorque e 

Chicago) são também as três mais representadas nas séries televisivas. No caso de Los Angeles 

e Nova Iorque sabe-se que a forte representação se deve a presença dos grandes estúdios e 

emissoras televisivas nessas cidades. Já a cidade de Chicago, além de ser o terceiro maior 

mercado, também conta com inúmeras parcerias público/privada com estúdios para que as 

produções sejam gravadas localmente, como, por exemplo, incentivos fiscais, facilidade para 

obtenção de filming permits (autorização de filmagem), bem como a construção de 

infraestruturas especializadas em produção audiovisual, dentre outras estratégias. Entendemos 

que há certa ligação entre os índices populacionais de uma cidade e sua representação na ficção 

seriada televisiva, que pode ser explorada em trabalhos futuros247.  

Contudo, a questão que queremos destacar é: quais demandas representativas Chicago 

oferece que Nova Iorque e Los Angeles não dão conta de suprir? Acreditamos que a cidade 

televisual de Chicago possui um caráter mais representativo em relação ao “middle America” 

e da experiência regional dos habitantes do centro-oeste estadunidense. Dessa maneira, embora 

Chicago seja uma metrópole, ela ainda dialoga com valores mais “universais” e 

“conservadores” que não encontram amparo nas versões televisuais de Nova Iorque e de Los 

Angeles, cidades tradicionalmente representadas da TV de forma mais glamourizada e em que, 

muitas das vezes, valores comunitários são menosprezados em prol de princípios 

individualistas. 

Neste capítulo abordamos a cidade televisual de Chicago que é exposta nas quatro séries 

da franquia Chicago. Identificamos uma cidade que, embora seja uma comunidade viva com 

cidadãos regularmente se esforçando para ajudar uns aos outros, é marcada pela criminalidade, 

por inseguranças e riscos à ordem. É nesse contexto de insegurança que se materializa o papel 

das instituições sociais ficcionais no combate ao caos e na regulação da vida cotidiana. Do 

ponto de vista da narrativa, as instituições ficcionais atuam em conjunto para retornar ao estado 

de equilíbrio. Já do ponto de vista sociológico, defendemos que a construção funcional das 

instituições ficcionais nas séries da franquia cumpre um importante papel na construção de 

sentido e na expectativa dos sujeitos para com essas entidades. Será por meio dos imaginários 

do bombeiro heroico, do policial durão, do promotor incorruptível e do médico abnegado que 

 
247 Para mais informações, ver: https://www.buzzfeed.com/arianelange/which-us-cities-are-being-ignored-by-tv 

Acessado em 06 de junho de 2019. 

https://www.buzzfeed.com/arianelange/which-us-cities-are-being-ignored-by-tv
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as séries da franquia contribuem na legitimação e historicização dessas instituições e de suas 

práticas na sociedade estadunidense. 

Ao analisarmos os episódios de crossover, pudemos observar as relações de 

interdependência entre as instituições sociais ficcionais. Bombeiros arriscando suas vidas para 

resgatarem a filha do Detetive Olinsky; paramédicos, enfermeiras e médicos se dedicando para 

salvar a vida do bombeiro Herrmann; os policiais e detetives resgatando a bombeira Gabriela 

Dawson do incendiário, além de diversos outros exemplos que já exploramos acima.  

Destacamos o papel da polícia de Chicago P.D. como a instituição responsável por manter, não 

só os cidadãos da cidade seguros, mas também proteger e se responsabilizar pelos outros 

funcionários públicos. Defendemos, assim, que a abordagem da sociologia das instituições 

sociais ficcionais só tem a ganhar em análises que considerarem as relações entre instituições 

distintas e seus membros. 
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CONCLUSÃO 

 

Iniciamos esta tese com dois questionamentos distintos. Primeiro, da ordem dos estudos 

de televisão: por que um determinado conjunto de séries estadunidenses é tão popular e bem-

sucedido, não só nos Estados Unidos, mas ao redor do mundo? Já o segundo questionamento 

é do ponto de vista sociológico do fenômeno: qual o papel dessas produções seriadas televisivas 

na construção dos imaginários e das expectativas para com as instituições sociais? Para 

responder essas perguntas, examinamos as Comfort Series e um de seus modelos prototípicos 

– as séries institucionais –, por meio do que nomeamos como “sociologia das instituições 

ficcionais”. Ambas as discussões abrem caminhos analíticos interessantes para o campo dos 

estudos de televisão e de suas intersecções com as discussões sobre a sociologia da mídia. 

Então, nesta seção, consideramos proveitoso encerrar a nossa discussão da tese apontando os 

possíveis desdobramentos futuros para a pesquisa. 

Primeiramente, seria um equívoco concluirmos a nossa discussão sem mencionarmos a 

atual pandemia do coronavírus, que teve início no fim de 2019 e afetou diretamente a população 

mundial durante 2020. Enquanto cada país tomou medidas distintas para lidar com o avanço 

do vírus, as práticas de distanciamento social, de quarentena e de lockdown se tornaram 

rotineiras em muitas cidades ao redor do globo. Nesse processo, diversos países relataram 

aumento no consumo de televisão (linear e não linear), como os Estados Unidos248, a 

Argentina249, o Reino Unido250 e até mesmo o Brasil251. Estudos de recepção específicos são 

necessários para começarmos a compreender o papel que a televisão desempenhou durante os 

períodos mais restritivos da quarentena do Covid-19. Porém, esse aumento nos revela o 

primeiro desdobramento desta pesquisa, a possibilidade de aplicarmos a discussão das Comfort 

Series a outros produtos ficcionais televisivos, como as novelas brasileiras e argentinas, os 

dramas turcos, britânicos, sul-coreanos (K-dramas), japoneses (Doramas) e chineses (C-

dramas), por exemplo. Embora as séries estadunidenses tenham suas especificidades, a 

capacidade de conforto não é uma exclusividade dessas produções, mas reside na repetição e 

familiaridade intrínsecas à narrativa dramática da ficção seriada televisiva. Ademais, essa 

capacidade também se refere a própria natureza cotidiana da televisão e no papel de regulação 

 
248https://variety.com/2020/digital/news/streaming-video-subscriptions-churn-covid-19-deloitte-1234642672/ 

Acessado em 02 de janeiro de 2021. 
249 https://www.clarin.com/revista-enie/escenarios/revolucion-streaming-covid_0_hdSTxRiUT.html Acessado 

em 02 de janeiro de 2021. 
250 https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53637305 Acessado em 02 de janeiro de 2021. 
251https://www.forbes.com.br/principal/2020/08/streaming-ganha-ainda-mais-relevancia-com-o-isolamento-

social/ Acessado em 02 de janeiro de 2021. 

https://variety.com/2020/digital/news/streaming-video-subscriptions-churn-covid-19-deloitte-1234642672/
https://www.clarin.com/revista-enie/escenarios/revolucion-streaming-covid_0_hdSTxRiUT.html
https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53637305
https://www.forbes.com.br/principal/2020/08/streaming-ganha-ainda-mais-relevancia-com-o-isolamento-social/
https://www.forbes.com.br/principal/2020/08/streaming-ganha-ainda-mais-relevancia-com-o-isolamento-social/
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temporal do meio. Dessa maneira, acreditamos que existe um grande potencial em examinar 

como outros modelos de ficção seriada televisiva podem ser instrumentalizados como fontes 

de conforto e segurança por parte dos telespectadores, principalmente em momentos de 

ansiedade generalizada.  

Nesta tese, foi preciso entendermos primeiramente a categoria das Comfort Series como 

um problema de pesquisa, sua forma particular de estruturar suas narrativas e a capacidade 

dessas produções de articular mitos e símbolos que remetem à cultura estadunidense de modo 

particular, e, de maneira mais generalista, da cultura ocidental. Para então abrirmos espaços 

para análises centradas em como essas narrativas centrais, que fornecem imaginários ditos 

“universais” (WALLERSTEIN, 2006), são interpretadas e ressignificadas por indivíduos 

pertencentes às periferias globais. Pesquisas futuras devem explorar a fundo a popularização 

das Comfort Series para além dos Estados Unidos e problematizar o uso instrumental dessas 

produções por telespectadores não estadunidenses, assim como investigar os problemas 

inerentes a esse consumo dentro da perspectiva universalista. 

No que se refere ao consumo da ficção seriada estadunidense, durante o mês de abril de 

2020 iniciamos um estudo com os fãs brasileiros dessas produções (n=3077) em que 

observamos as motivações desses indivíduos para consumirem séries durante a quarentena252. 

Identificamos que 74,6% (n=2296) dos respondentes aumentaram a quantidade de horas 

consumindo séries, enquanto 3% (n=93) viu uma redução da disponibilidade de tempo para 

esse consumo. Os outros respondentes (n=688) relataram que a quarentena não alterou o 

consumo da ficção seriada televisiva estadunidense. Em nossa análise preliminar dos dados 

coletados, encontramos indícios do uso instrumental das séries estadunidenses como 

mecanismo de gerenciamento de ansiedade e de busca por conforto nessas produções por parte 

dos telespectadores brasileiros. Diversos respondentes justificaram a motivação para ver séries 

através de expressões como “aliviar a ansiedade”, “desestressar”, “relaxar”, “diminuir a tensão 

do isolamento”, além do uso da própria palavra conforto em algumas das respostas. 

Assim, o segundo desdobramento dessa pesquisa diz respeito a forma como 

telespectadores não estadunidenses se relacionam com as Comfort Series. Será que as séries 

desta categoria, de origem estadunidense, podem reforçar um sentido de ordem, segurança e 

conforto em telespectadores de outros países? Se sim, como este processo ocorre e quais são 

as suas implicações? Talvez as respostas para esses questionamentos se encontrem na própria 

 
252 Os dados coletados serão utilizados em artigos futuros para embasar a discussão do consumo de Comfort Series 

no Brasil, aqui trouxemos apenas parte deles a fim de ilustrar essa seção final. 
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estrutura das Comfort Series, baseadas na familiaridade e repetição, além da reiteração de 

mitos. No entanto, defendemos que é no mínimo problemático que indivíduos de outros países 

estejam buscando respostas para os seus anseios existenciais e dilemas cotidianos através de 

narrativas dos Estados Unidos, que se passam como fonte de respostas “universais” para 

questões de natureza específica. Um reflexo desse consumo é a recente associação das séries 

estadunidenses ao sentimento de conforto por fãs brasileiros e até mesmo a popularização da 

expressão “Comfort Serie”253 no Brasil.  

Alternativamente, a pandemia também influenciou diretamente na produção de 

conteúdo televisivo. No caso das séries institucionais, observa-se como várias abordaram o 

contexto e o impacto da pandemia no cotidiano e no trabalho de profissionais. Séries como 

Grey’s Anatomy, NCIS, Station 19 e inclusive o drama médico brasileiro Sob Pressão (Globo, 

2017–) são alguns dos exemplos. O drama The Good Doctor, por exemplo, iniciou sua quarta 

temporada em novembro de 2020 apresentando um aviso ao telespectador: “Este episódio de 

The Good Doctor é uma história inventada sobre uma batalha real que ainda está sendo travada. 

Honre os heróis: médicos, enfermeiras e outros trabalhadores da linha de frente, muitos dos 

quais deram suas vidas. Faça sua parte. Use uma máscara” (tradução nossa). Aqui, destacamos 

que diversas séries institucionais ficcionalizaram a pandemia e seus efeitos na sociedade, 

principalmente apresentando o esforço, a dedicação e a abnegação dos profissionais da linha 

de frente (médicos, enfermeiras, paramédicos, bombeiros...). Essas séries cumpriram um papel 

significativo ao apresentarem como essas instituições atuaram diante do caos e da incerteza 

instaurados pela pandemia, reforçando os problemas reais dessa crise global. 

Essa representação nos possibilita questionar certa relação entre a ficcionalização 

funcional das instituições sociais nas séries e as questões contextuais de caráter socioculturais 

e políticos. Será que as representações funcionais das instituições se popularizam em momentos 

de ansiedade e incerteza? Ou em momentos de estabilidade? E as representações disfuncionais? 

Da mesma forma como alguns autores já identificaram certa instrumentalização da nostalgia 

pelas séries televisivas em momentos de instabilidade e incerteza (DAVIS, 2011; GRAINGE, 

2000), acreditamos que representações funcionais das instituições podem ser uma resposta 

cultural às formas de descontinuidade. Em contrapartida, a maior parte das séries analisadas 

nesta tese que apresentam as instituições de modo funcional são oriundas da TV aberta, o que 

 
253 Alguns exemplos podem ser encontrados nas seguintes matérias e/ou postagens: http://revistapolen.com/o-

conforto-das-series-de-televisao/; http://jornalsomos.com.br/mundo/detalhe/o-que-sao-comfort-series; 

https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/por-que-continuamos-assistindo-friends-outras-series-antigas-

23959719; http://portaldonic.com.br/jornalismo/2018/06/27/5-comfort-series-para-maratonar-nas-ferias/. 

Acessados em 26 de novembro de 2019. 

http://revistapolen.com/o-conforto-das-series-de-televisao/
http://revistapolen.com/o-conforto-das-series-de-televisao/
http://jornalsomos.com.br/mundo/detalhe/o-que-sao-comfort-series
https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/por-que-continuamos-assistindo-friends-outras-series-antigas-23959719
https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/por-que-continuamos-assistindo-friends-outras-series-antigas-23959719
http://portaldonic.com.br/jornalismo/2018/06/27/5-comfort-series-para-maratonar-nas-ferias/
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sugere certa relação entre as demandas da economia política da televisão e a forma como as 

instituições sociais são ficcionalizadas. São, portanto, necessárias análises mais específicas 

para corroborarem e aprofundarem melhor a relação existente entre as ficcionalizações 

funcionais e disfuncionais com o contexto sociocultural específico e a economia política da 

televisão. 

Já a ficcionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro no drama Sob Pressão 

nos possibilita pensar em outro desdobramento desta pesquisa. Por meio de uma sociologia das 

instituições sociais ficcionais, podemos analisar como indústrias culturais de países ao redor 

do mundo ficcionalizam suas próprias instituições. As séries institucionais, assim, não são 

apenas um fenômeno dos Estados Unidos, mas sim global. Aqui podemos citar o drama médico 

peruano Clave uno: médicos em alerta (Latina Televisión, 2009-2010) e o sul-coreano Hospital 

Playlist, o drama policial mexicano El Equipo (Canal de las Estrellas, 2011) e o alemão 

Deutschland 83 (RTL Television, 2015), o drama jurídico chinês Divorce Lawyers (JSTV, 

2014) e o argentino Estocolmo (Netflix, 2016), dentre tantos outros. No caso brasileiro, além 

de Sob Pressão, temos também os dramas policiais 9mm São Paulo (Fox América Latina, 2008-

2011) e A Divisão (Globo, 2019 –), e o drama jurídico Conselho Tutelar (Record TV, 2014-

2018). É interessante examinarmos como uma instituição é ficcionalizada em seu contexto 

nacional e como esse processo compartilha semelhanças ou se diferencia de outras 

representações ficcionais da mesma instituição. Será que a lógica do profissionalismo, que rege 

as séries médicas estadunidenses, desempenha a mesma função nas produções médicas 

brasileiras ou sul-coreanas? Será que os profissionais também são representados como heróis 

ou anti-heróis institucionalizados nesses e em outros países? Em outras palavras, há grande 

potencial para estudos comparados em contextos nacionais distintos em meio as suas 

especificidades políticas, sociais e televisivas. 

Por outro lado, devemos chamar atenção para a construção de sentido sobre as 

instituições estadunidenses fora dos Estados Unidos. Em outras palavras, como séries 

institucionais influenciam a forma como não estadunidenses enxergam as instituições 

representadas? Será que ver médicos profissionais e extremamente capacitados em Grey’s 

Anatomy e The Good Doctor influencia telespectadores brasileiros: 1) na forma como 

enxergam o sistema de saúde nos Estados Unidos?; e 2) na forma como esses indivíduos 

enxergam a saúde e o SUS no Brasil? Aqui usamos a instituição médica, mas poderíamos fazer 

questionamentos similares para as outras instituições ficcionais, como a polícia em CSI ou o 

sistema político em The West Wing. Acreditamos que séries institucionais estadunidenses, que 

reproduzem um modelo funcional, são importantes mecanismos de construção e mediação de 
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sentido e de legitimidade das instituições do país para o restante do mundo, devido ao impacto 

globalizante da indústria do entretenimento estadunidense. Essas produções ficcionais 

apresentam instituições fortes e aptas a lidarem com os riscos e as ameaças que surgem na 

sociedade. Novamente, reforçamos que não se trata apenas de examinar a ficcionalização das 

instituições estadunidenses, mas compreender que os processos de ficcionalização das 

instituições sociais têm um alcance para além do público consumidor do país produtor dessas 

narrativas. Para compreender esse processo são necessários estudos de recepção que partam da 

hipótese de que o consumo de séries institucionais influencia na forma como os indivíduos 

enxergam as instituições do mundo real. 

A pesquisa exposta ao longo desta tese, então, abre uma agenda de pesquisa que busca 

compreender a relação entre televisão, ficção seriada e instituições sociais a partir de um olhar 

sociológico. Independente do caminho a ser percorrido, reafirmamos a importância de 

pesquisadores examinarem as séries de TV como produtos que fazem parte do cotidiano diário 

dos sujeitos ao redor do mundo e que, devido a essa presença, se tornam relevantes na 

construção e mediação de sentido com o mundo a nossa volta. Mais do que fontes de 

entretenimento, essas produções são poderosos instrumentos capazes de naturalizar e 

disseminar mitos, crenças e ideias sobre as mais diversas esferas da vida contemporânea, 

especialmente partindo do fato que são produtos de grande exportação para o resto do mundo. 

Dito isso, reforçamos que é primordial entender a ficção televisiva sociologicamente como uma 

realidade e uma forma estruturadora do real. Somente a partir dessa compreensão poderemos 

começar a entender melhor o fenômeno da popularização das séries televisivas e o papel 

desempenhado por essas produções no cotidiano dos Estados Unidos, do Brasil e do restante 

do mundo. Apontando, novamente, o impacto e a influência dessa mídia no nosso dia a dia, 

através das ficções e não ficções, do linear e não linear, do nacional e internacional. A televisão 

é poderosa, então é essencial colocarmos em pauta esse poder, especialmente nas suas vertentes 

institucionais que ajudam a regular sociedades reais. 
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APÊNDICE A – SÉRIES MAIS ASSISTIDAS 2007-2018 

Abaixo estão listados os 20 programas de maior audiência da televisão estadunidense 

entre os anos de 2007 e 2018254. A lista foi elaborada a partir de dados liberados pela imprensa 

dos Estados Unidos sobre os programas de maior audiência da televisão. Foram omitidos os 

programas que não são ficção seriada televisiva, como reality shows, programas esportivos, 

documentários, entre outros. De modo a facilitar a compreensão da tabela, utilizou-se o 

seguinte esquema de cores: azul para os dramas institucionais, laranja para as comédias e 

sitcoms e verde para outros gêneros dramáticos, como a ficção científica e o horror. 

SÉRIES MAIS ASSISTIDOS NA TELEVISÃO AMERICANA DE 2007 A 2018 

ANO POSIÇÃO PROGRAMA AUDIÊNCIA Gênero 

2008-

2009 

1º CSI 19.0 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

2º NCIS 17.8 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

3º The Mentalist 17.4 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

4º Desperate Housewives 15.6 milhões Dramédia 

5º Two and a Half Man 14.9 million Sitcom (multicam, família) 

6º Criminal Minds  14.8 million 
Drama institucional 

(policial) 

7º 
Grey's Anatomy 14.5 milhões 

Drama institucional 

(médico) 

8º 
CSI:Miami 14.1 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

9º 
House M.D. 13.4 milhões 

Drama institucional 

(médico) 

CSI:NY 13.4 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

 
254 Os dados utilizados na elaboração dessa tabela foram retirados os seguintes sites:  

2007-2008: 

https://web.archive.org/web/20100413172935/http://abcmedianet.com/web/dnr/dispDNR.aspx?id=052808_06  

2008-2009: 

https://web.archive.org/web/20090623063544/http://abcmedianet.com/web/dnr/dispDNR.aspx?id=051909_05 

2009-2010: https://deadline.com/2010/05/full-series-rankings-for-the-2009-10-broadcast-season-44277     

2010-2011: https://deadline.com/2011/05/full-2010-11-season-series-rankers-135917/ 

2011-2012: https://deadline.com/2012/05/full-2011-2012-tv-season-series-rankings-277941/ 

2012-2013: https://deadline.com/2013/05/tv-season-series-rankings-2013-full-list-506970/ 

2013-2014: https://ew.com/article/2014/05/23/top-50-most-watched-shows-2013-14/ 

2014-2015: https://www.tvinsider.com/2989/top-50-tv-shows-2014-2015-highest-rated-winners-and-losers/ 

2015-2016: https://www.indiewire.com/2016/05/most-watched-tv-show-2015-2016-season-game-of-thrones-

the-walking-dead-football-1201682396/ 

2016-2017: https://www.indiewire.com/2017/05/most-watched-tv-show-2016-2017-season-the-walking-dead-

this-is-us-football-1201832878/ 

2017-2018: https://www.indiewire.com/2018/05/most-watched-tv-shows-2017-2018-season-roseanne-this-is-us-

walking-dead-1201968306/ 

https://web.archive.org/web/20100413172935/http:/abcmedianet.com/web/dnr/dispDNR.aspx?id=052808_06
https://web.archive.org/web/20090623063544/http:/abcmedianet.com/web/dnr/dispDNR.aspx?id=051909_05
https://deadline.com/2010/05/full-series-rankings-for-the-2009-10-broadcast-season-44277
https://deadline.com/2010/05/full-series-rankings-for-the-2009-10-broadcast-season-44277
https://deadline.com/2011/05/full-2010-11-season-series-rankers-135917/
https://deadline.com/2012/05/full-2011-2012-tv-season-series-rankings-277941/
https://deadline.com/2013/05/tv-season-series-rankings-2013-full-list-506970/
https://ew.com/article/2014/05/23/top-50-most-watched-shows-2013-14/
https://www.tvinsider.com/2989/top-50-tv-shows-2014-2015-highest-rated-winners-and-losers/
https://www.indiewire.com/2016/05/most-watched-tv-show-2015-2016-season-game-of-thrones-the-walking-dead-football-1201682396/
https://www.indiewire.com/2016/05/most-watched-tv-show-2015-2016-season-game-of-thrones-the-walking-dead-football-1201682396/
https://www.indiewire.com/2017/05/most-watched-tv-show-2016-2017-season-the-walking-dead-this-is-us-football-1201832878/
https://www.indiewire.com/2017/05/most-watched-tv-show-2016-2017-season-the-walking-dead-this-is-us-football-1201832878/
https://www.indiewire.com/2018/05/most-watched-tv-shows-2017-2018-season-roseanne-this-is-us-walking-dead-1201968306/
https://www.indiewire.com/2018/05/most-watched-tv-shows-2017-2018-season-roseanne-this-is-us-walking-dead-1201968306/
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11º 
Without a trace 12.9 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

12º 
24 12.7 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

13º 
Cold Case 12.1 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

14º 
Eleventh hour 12.1 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

15º Rules of engagement 11.3 milhões Sitcom (multicam, amigos) 

16º Lost 10.9 milhões Drama (ficção científica) 

17º 
Lie to me 10.9 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

18º 
Bones 10.7 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

19º Brothers & Sisters 10.6 milhões Drama (familiar) 

20º Ghost Whisperer 10.6 milhões Drama (fantasia) 

ANO POSIÇÃO PROGRAMA AUDIÊNCIA Gênero 

2009-

2010 

1º NCIS 18.6 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

2º  The Mentalist 16.8 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

3º CSI 15.8 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

4º NCIS: Los Angeles  15.6 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

5º Two and a Half Man 14.6 milhões Sitcom (multicam, família) 

6º The Big Bang Theory 14.2 milhões Sitcom (multicam, amigos) 

7º Desperate Housewives 14.0 milhões Dramédia 

8º Criminal Minds  13.5 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

9º 

Grey's Anatomy 13.5 milhões 

Drama institucional 

(médico) 

The Good Wife 12.7 milhões 

Drama institucional 

(jurídico) 

11º CSI: Miami 12.6 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

12º House M.D. 12.6 milhões 

Drama institucional 

(médico) 



316 

 

13º CSI:NY 12.2 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

14º Lost 11.6 milhões Drama (ficção científica) 

15º 24 10.7 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

16º Castle 10.5 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

17º Bones 10.5 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

18º Brothers & Sisters 10.3 milhões Drama familiar 

19º Cold Case 9.8 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

20º Glee 9.77 milhões Drama Teen 

ANO POSIÇÃO PROGRAMA AUDIÊNCIA Gênero 

2010-

2011 

1º NCIS 19.4 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

2º NCIS: Los Angeles  16.5 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

3º The Mentalist 15.2 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

4º Criminal Minds  14.1 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

5º CSI 13.5 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

6º Body of Proof 13.3 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

7º The Big Bang Theory 13.1 milhões Sitcom (multicam, amigos) 

8º 
The Good Wife 12.9 milhões 

Drama institucional 

(jurídico) 

9º 

 Two and a Half Man 12.71 milhões 
Sitcom (multicam, família) 

     10º 
Blue Bloods  12.7 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

11º 
Hawaii Five-O  11.9 milhões 

Drama institucional 

(policial) 
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12º 
Modern Family  11.8 milhões 

Sitcom (mockumentary, 

família) 

13º Desperate Housewives 11.8 milhões Dramédia 

14º 
CSI: Miami 11.7 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

15º 
Harry's Law 11,6 milhões 

Drama institucional 

(jurídico) 

16º 
Bones 11.5 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

17º 
Castle 11.4 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

Grey's Anatomy 11.4 milhões 

Drama institucional 

(médico) 

19º Mike & Molly 11.1 milhões Sitcom (multicam) 

20º 
CSI: NY 10.7 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

ANO POSIÇÃO PROGRAMA AUDIÊNCIA GÊNERO 

2011-

2012 

1º NCIS 19.4 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

2º NCIS: Los Angeles  16.0 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

3º The Big Bang Theory 15.8 milhões sitcom (multicam, amigos) 

4º Two and a Half Man 14.6 milhões sitcom (multicam, família) 

5º The Mentalist 14.5 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

6º Person of Interest 14.3 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

7º 
Criminal Minds  13.1 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

8º 
Modern Family  12.9 milhões 

sitcom (mockumentary, 

família) 

       9º 
CSI 12.4 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

10º 
Castle 12.1 milhões 

Drama institucional 

(policial) 
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Blue Bloods  12.1 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

Unforgettable 12.1 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

13º Rob 12.0 milhões Sitcom (multicam, família) 

14º 
Hawaii Five-O  11.8 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

The Good Wife 11.8 milhões 

Drama institucional 

(jurídico) 

16º Once Upon a Time 11.7 milhões Drama (fantasia) 

17º Mike & Molly 11.5 milhões Sitcom (multicam) 

18º 2 Broke Girls 11.2 milhões Sitcom (multicam, amigos) 

19º 
Grey's Anatomy 10.9 milhões 

Drama institucional 

(médico) 

20º 
CSI: Miami 10.8 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

ANO POSIÇÃO PROGRAMA AUDIÊNCIA GÊNERO 

2012-

2013 

1º NCIS 21.3 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

2º The Big Bang Theory 18.6 milhões Sitcom (multicam, amigos) 

3º NCIS: Los Angeles  17.3 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

4º Person of Interest 16.0 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

5º The Walking Dead  14.3 milhões Drama (horror) 

6º Two and a Half Man 13.7 milhões Sitcom (multicam, família) 

7º 
Blue Bloods  13.1 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

8º 
Elementary 12.6 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

9º 
Modern Family  12.3 milhões 

Sitcom (mockumentary, 

família) 

10º 
Castle 12.2 milhões 

Drama institucional 

(policial) 
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11º 
Criminal Minds  12.1 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

12º Vegas 11.9 milhões Drama (de época) 

13º 
The Following 11.8 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

The Mentalist 11.8 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

15º 
CSI 11.6 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

16º 
CSI: NY 11.2 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

17º 
Grey's Anatomy 11.0 milhões 

Drama institucional 

(médico) 

18º 
The Good Wife 10.9 milhões 

Drama institucional 

(jurídico) 

19º 2 Broke Girls 10.6 milhões Sitcom (multicam, amigos) 

20º Revolution 10.4 milhões Drama (ficção científica) 

ANO POSIÇÃO PROGRAMA AUDIÊNCIA GÊNERO 

2013-

2014 

1º The Big Bang Theory 19.9 milhões Sitcom (multicam, amigos) 

2º NCIS 19.7 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

3º NCIS: Los Angeles  16 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

4º The Blacklist 14.9 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

5º Person of Interest 14 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

6º Blue Bloods  13.6 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

7º 
Ressurection 12.9 milhões Drama (ficção científica) 

8º 
Criminal Minds  12.6 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

Castle 12.6 milhões 

Drama institucional 

(policial) 
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10º 
Grey's Anatomy 12.1 milhões 

Drama institucional 

(médico) 

11º 
Scandal 11.9 milhões 

Drama institucional 

(político) 

12º 
CSI 11.8 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

13º 
Modern Family  11.79 milhões 

Sitcom (mockumentary, 

família) 

14º 
Elementary 11.74 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

15º 
Hawaii Five-O  11.6 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

16º 
The Good Wife 11.4 milhões 

Drama institucional 

(jurídico) 

17º 
The Millers 11.3 milhões Sitcom (multicam, família) 

18º 
The Mentalist 11.2 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

19º 
Two and a Half Man 10.6 milhões Sitcom (multicam, família) 

20º 
How I Met Your Mother 10.5 milhões Sitcom (multicam, amigos) 

ANO POSIÇÃO PROGRAMA AUDIÊNCIA GÊNERO 

2014-

2015 

1º The Big Bang Theory 21.3 milhões Sitcom (multicam, amigos) 

2º NCIS 21.0 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

3º The Walking Dead  19.9 milhões Drama (Horror) 

4º NCIS: New Orleans 18.3 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

5º Empire  17.3 milhões Drama (familiar) 

6º Scorpion 15.2 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

7º 
Blue Bloods  15.1 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

8º 
The Blacklist 14.9 milhões 

Drama institucional 

(policial) 
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How to get away with 

Murder 14.9 milhões 

Drama institucional 

(jurídico) 

10º 
Madam Secretary  14.3 milhões 

Drama institucional 

(político) 

Criminal Minds  14.3 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

12º 
Modern Family  13.7 milhões 

Sitcom (mockumentary, 

família) 

13º 
Person of Interest 13.1 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

14º Downton Abbey 12.9 milhões Drama (Familiar de época) 

15º 
Scandal 12.8 milhões 

Drama institucional 

(político) 

16º 
NCIS: Los Angeles  12.7 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

17º 
Hawaii Five-O  12.6 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

18º 
Castle 12.4 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

19º 
The Good Wife 12.3 milhões 

Drama institucional 

(jurídico) 

20º Two and a Half Man 12 milhões Sitcom (multicam, família) 

ANO POSIÇÃO PROGRAMA AUDIÊNCIA GÊNERO 

2015-

2016 

1º The Big Bang Theory 20.6 milhões Sitcom (multicam, amigos) 

2º NCIS  20.5 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

3º The Walking Dead  18.9 milhões Drama (Horror) 

4º Empire  16.2 milhões Drama (familiar) 

5º 
NCIS: New Orleans 16.1 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

6º Blue Bloods  14.6 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

7º 
The X-Files 13.6 milhões 

Drama institucional 

(policial) 
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8º 
Scorpion 13.3 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

9º 
Criminal Minds  12.8 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

10º 
Madam Secretary  12.4 milhões 

Drama institucional 

(político) 

11º 
Modern Family  12.1 milhões 

Sitcom (mockumentary, 

família) 

NCIS: Los Angeles  12.1 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

13º 
Hawaii Five-O  11.7 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

14º 

Blindspot 11.6 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

Chicago Fire  11.6 milhões 

Drama                institucional  

(Corpo de Bombeiros) 

16º 

The Blacklist 11.5 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

Downton Abbey 11.5 milhões Drama (Familiar de época) 

Grey's Anatomy 11.5 milhões 

Drama institucional 

(médico) 

     19º 
Scandal 10.8 milhões 

Drama institucional 

(político) 

 
The Good Wife 10.8 milhões 

Drama institucional 

(jurídico) 

ANO POSIÇÃO PROGRAMA AUDIÊNCIA GÊNERO 

2016-

2017 

1º The Big Bang Theory  19 milhões Sitcom (multicam, amigos) 

2º NCIS  18.4 milhões 
Drama institucional 

(policial) 

3º The Walking Dead  16.4 milhões Drama (Horror) 

4º 
Bull  15.3 milhões 

Drama institucional 

(jurídico) 

This is Us  15.3 milhões Drama (familiar) 

6º Blue Bloods  14.1 milhões 
Drama institucional 

(policial) 
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7º 
NCIS: New Oreleans  13.4 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

8º 
NCIS: Los Angeles  12.5 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

9º 
Hawaii Five-O  12.2 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

10º 
Designated Survivor  12.1 milhões 

Drama institucional 

(político) 

11º Grey’s Anatomy 11.2 milhões 

Drama institucional 

(médico) 

Empire  11.2 milhões Drama (familiar) 

13º 
Madam Secretary  11.1 milhões 

Drama institucional 

(político) 

14º 
Criminal Minds  10.9 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

15º 
Modern Family  10.8 milhões 

Sitcom (mockumentary, 

família) 

16º 
Chicago Fire  10.7 milhões 

Drama institucional (Corpo 

de Bombeiros) 

Scorpion 10.7 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

18º 
Chicago PD  10.1 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

19º 
Chicago Med  9.9 milhões 

Drama institucional 

(médico) 

20º 
MacGyver  9.8 milhões Drama institucional 

(policial) 

ANO POSIÇÃO PROGRAMA AUDIÊNCIA GÊNERO 

2017-

2018 

1º  The Big Bang Theory  18.4 milhões Sitcom (multicam, amigos) 

2º Roseanne  17.6 milhões 

Sitcom (multicam, família, 

revival de sitcom famosa da 

década de 1980) 

3º This is Us  17.4 milhões Drama (familiar) 

4º NCIS  16.7 milhões 
Drama institucional 

(policial) 
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5º Young Sheldon  16.0 milhões Sitcom (singlecam, família) 

6º The Good Doctor  15.6 milhões 
Drama institucional 

(médico) 

7º 
Bull  14.5 milhões 

Drama institucional 

(jurídico) 

8º 
Blue Bloods  12.9 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

9º 
NCIS: New Orleans 12.3 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

10º 
Grey’s Anatomy  10.9 milhões 

Drama institucional 

(médico) 

11º 
Hawaii Five-0  10.8 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

12º 
Mom 

 10.79 

milhões 
Sitcom (multicam, família) 

13º 
9.1.1 10.74 milhões 

Drama                institucional  

(first responders) 

14º 
NCIS: LA  10.5 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

15º 
Chicago PD  10.4 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

16º 
Chicago Med  10.2 milhões 

Drama institucional 

(médico) 

17º 
Seal Team  10 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

18º 
Chicago Fire  9.9 milhões 

Drama                institucional  

(Corpo de Bombeiros) 

19º 
Criminal Minds  9.58 milhões 

Drama institucional 

(policial) 

20º 
Instinct  9.44 milhões 

Drama institucional 

(policial) 
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APÊNDICE B – ARTIGOS SOBRE SÉRIES ESTADUNIDENSES 2009-2018 

Realizamos um levantamento de artigos acadêmicos que abordam séries televisivas 

estadunidenses e que foram publicados entre 2009-2018 em quatro periódicos dedicados ao 

estudo de televisão. Os periódicos analisados foram o Television and New Media, o Journal of 

Popular Film and Television, o New Review of Film and Television e o Critical Studies in 

Television. Omitimos trabalhos centrados em séries de outras nacionalidades, séries que não 

eram de ficção e produções de animação. Na tabela abaixo, organizamos nosso levantamento 

com as informações referentes à revista, número e edição dos artigos, títulos dos trabalhos, 

séries analisadas, se essas produções podem ser categorizadas como Comfort Series ou não e, 

por fim, o tema e a abordagem de análise utilizados no trabalho. Destacamos que a classificação 

de uma produção como sendo pertencente à categoria das Comfort Series foi baseada em nossa 

discussão ao longo da tese. Ou seja, classificamos como narrativas de conforto as produções 

que reproduzem uma narrativa padronizada/repetitiva, dialogam com os mitos nacionais 

estadunidenses e possuem instituições funcionais. Consideramos essas produções do ponto de 

vista de sua generalidade e não de uma temporada em particular.  

TELEVISION AND NEW MEDIA 

Ano 

# Número 

e volume 

da edição 

Título do Artigo Série analisada Comfort 
Non-

Comfort 

Tema e/ou 

abordagem 

principal da 

discussão 

2009 

10/2º 

"Michael Mann's Miami Vice  

Protecting White America in 

the 1980s" 

Miami Vice (Drama 

policial/ 1984-1990) 
X  Política 

10/5º 

Liberating Bicentennial 

America  

Imagining the Nation through 

TV Superwomen of the 

Seventies 

Wonder Woman 

(ABC 1975—1976, 

CBS 1977—1979) 

and Isis (CBS 1975—

1977) 

X  Representação 

de gênero 

10/6º 

"What Does Race Have to Do 

with Ugly Betty?  

An Analysis of Privilege and 

Postracial(?) Representations 

on a Television Sitcom" 

Ugly Betty (ABC, 

2006-2010) 
X  Representação 

racial 

2010 11/1º 

Morality, Complexity, Experts, 

and Systems of Authority in 

House, M. D., or “My Big 

Brain is My Superpower” 

House, M.D. (Fox, 

2004-2012) 
X  Narratologia 

 
12/4º 

Global Hollywood, Narrative 

Transparency, and Chinese 

Media Poachers: Narrating 

Cross-Cultural Negotiations of 

Friends in South China 

Friends (NBC, 1994-

2004) 
X  

Audiência e 

estudos de 

recepção 

12/5º 
Prison Break General 

Gabbery  

Prison Break (Fox, 

2005-2009) 
 X Estudos de fã 
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Extra-Hyperdiegetic Spaces, 

Power, and Identity in Prison 

Break 

12/6º 

"Flow amid Flux  

The Evolving Uses of Music in 

Evening Television Drama" 

House, M.D. (Fox, 

2004-2012), Grey's 

Anatomy (ABC, 

2004-Present) and 

Underbelly: A Tale of 

Two Cities (2009) 

X  Música 

2012 

13/2º 

"Disrupting Flow  

Seinfeld, Sopranos Series 

Finale and the Aesthetic of 

Anxiety" 

The Sopranos (HBO, 

1999-2007) and 

Seinfeld (NBC, 1989-

1998 

X X 
Estudos de 

Televisão 

13/3º 

"Space, Place, and New 

Orleans on Television  

From Frank’s Place to Treme" 

Treme (HBO, 2010-

2013) 
 X 

Representação 

de lugar 

 

“People Want to See What 

Happened”  

Treme, Televisual Tourism, 

and the Racial Remapping of 

Post-Katrina New Orleans 

Treme (HBO, 2010-

2013) 
 X 

Representação 

racial 

"  

Keeping It “Reals”  

Narratives of New Orleans 

Jazz History as Represented in 

HBO’s Treme" 

Treme (HBO, 2010-

2013) 
 X Música 

 

“In New Orleans, We Might 

Say It Like This . . .”  

Authenticity, Place, and 

HBO’s Treme 

Treme (HBO, 2010-

2013)  X 

Representação 

de lugar 

 

“This Complicated, Colossal 

Failure”  

The Abjection of Creighton 

Bernette in HBO’s Treme 

Treme (HBO, 2010-

2013)  X 

Representação 

de lugar 

 

Treme for Tourists  

The Music of the City without 

the Power 

Treme (HBO, 2010-

2013)  X 

Representação 

de lugar 

Recovered, Reinvented, 

Reimagined  

Treme, Television Studies and 

Writing New Orleans 

Treme (HBO, 2010-

2013)  X 
Representação 

de lugar 

13/6º 

“Working Through” as 

Ideological Intervention  

The Case of Homophobia in 

Rescue Me 

Rescue Me (FX, 

2004-2011) 
 X 

Representação 

de sexualidade 

(LGBT) 

2013 

14/2º 

"Temp Cyborgs  

Gender, Technology, and 

Immaterial Labor in Popular 

Science Fiction Television" 

Chuck (NBC, 2007-

2012), Bionic Woman 

(NBC, 2007) and Doll 

House (Fox, 2009-

2010) 

X  Gêneros 

televisivos 

14/2º 
"Putting the Premium into 

Basic  

Mad Men (AMC, 

2007-2015) Breaking 
 X Narratologia 
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Slow-Burn Narratives and the 

Loss-Leader Function of 

AMC’s Original Drama 

Series" 

Bad (AMC, 2008-

2013) e Rubicon 

(AMC, 2010) 

14/5º 

"“You Can Help Yourself/but 

Don’t Take Too Much”  

African American Motherhood 

on The Wire" 

The Wire (HBO, 

2002-2008) 
 X 

Representação 

de gênero e 

racial 

14/6º 
Nostalgia for Pre-Digital 

Media in Mad Men 

Mad Men (AMC, 

2007-2015) 
 X 

Memória e 

nostalgia 

2014 

15/5º 

"Be Selling You  

The Prisoner As Cult and 

Commodity" 

The Prisoner (AMC, 

2009) 
 X Marketing 

15/7º 

"“Dolphins Are Just Gay 

Sharks”  

Glee and the Queer Case of 

Transmedia As Text and 

Object" 

Glee (Fox, 2009-

2015) 
X  

Representação 

de sexualidade 

(LGBT) 

2015 

16/2º 

"The Heroic Monster  

Dexter, Masculinity, and 

Violence" 

Dexter (Showtime, 

2006-2013) 
 X 

Representação 

de gênero 

16/5º 

"“Let’s Hug It Out, Bitch”  

HBO’s Entourage, Masculinity 

in Crisis, and the Value of 

Audience Studies" 

Entourage (HBO, 

2004-2011) 
 X 

Representação 

de gênero 

16/5º 

Anxious Displacements  

The Representation of Gay 

Parenting on Modern Family 

and The New Normal and the 

Management of Cultural 

Anxiety 

Modern Family 

(ABC, 2009-2020) e 

The New Normal 

(NBC, 2012-2013) 

X  
Representação 

de sexualidade 

(LGBT) 

16/7º 

The Racial Logic of Grey’s 

Anatomy  

Shonda Rhimes and Her 

“Post-Civil Rights, Post-

Feminist” Series 

Grey's Anatomy 

(ABC, 2005-) 
X  Representação 

racial 

16/7º 

"Scripting Black Gayness  

Television Authorship in 

Black-Cast Sitcoms" 

Moesha (The WB, 

1996-2001) All of Us 

(UPN, 2003-

2006/CW, 2006-

2007) Are We There 

Yet (TBS, 2010-2013) 

X  

Representação 

racial e de 

sexualidade 

(LGBT) 

2016 

17/6º 

Screening Women’s 

Imprisonment  

Agency and Exploitation in 

Orange Is the New Black 

Orange Is the New 

Black (Netflix, 2013-

2019) 

 X 

Representação 

de gênero 

17/6º 

Postfeminism Meets the 

Women in Prison Genre  

Privilege and Spectatorship in 

Orange Is the New Black 

Orange Is the New 

Black (Netflix, 2013-

2019) 

 X 

Representação 

de gênero 

17/6º 

There Is No Such Thing as a 

Post-racial Prison  

Neoliberal Multiculturalism 

and the White Savior Complex 

on Orange Is the New Black 

Orange Is the New 

Black (Netflix, 2013-

2019) 

 X 
Representação 

racial 
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17/6º 

Extended “Visiting Hours”  

Deconstructing Identity in 

Netflix’s Promotional 

Campaigns for Orange Is the 

New Black 

Orange Is the New 

Black (Netflix, 2013-

2019) 

 X Marketing 

17/6º 

“Everything Is Different the 

Second Time Around”  

The Stigma of Temporality on 

Orange Is the New Black 

Orange Is the New 

Black (Netflix, 2013-

2019) 

 X 

Audiência e 

estudos de 

recepção 

17/6º 

“When in Rome, Use What 

You’ve Got”  

A Discussion of Female 

Agency through Orange Is the 

New Black 

Orange Is the New 

Black (Netflix, 2013-

2019) 

 X 
Representação 

de gênero 

17/6º 

From Screwdriver to Dildo  

Retooling Women’s Work in 

Orange Is the New Black 

Orange Is the New 

Black (Netflix, 2013-

2019) 

 X 

Representação 

de gênero e 

racial 

17/6º 

No Girls Allowed  

Television Boys’ Clubs as 

Resistance to Feminism 

Orange Is the New 

Black (Netflix, 2013-

2019) 

 X 
Representação 

de gênero 

17/8º 

The Places Where Audience 

Studies and Production Studies 

Meet 

Treme (Drama/ HBO, 

2010-2013) 
 X 

Audiência e 

estudos de 

recepção 

17/8º 

"Push–Pull Dynamics  

Producer and Audience 

Practices for Television 

Drama Format The Bridge" 

The Bridge (FX, 

2013–2014) 
 X 

Formatos 

televisivos 

2017 

18/2º 

Broadcasting Quality: Re-

centering Feminist Discourse 

with The Good Wife 

The Good Wife (CBS, 

2009-2016) 
X  Representação 

de gênero 

18/2º 

 

To Trust in Strange Habits and 

Last Calls: The Good Wife’s 

Smartphone Storytelling 

The Good Wife (CBS, 

2009-2016) 
X  Narratologia 

18/2º 

 

“I May Need You, Peter, but 

You Sure as Hell Need Me 

Too”: Political Marriages in 

The Good Wife and Beyond 

The Good Wife (CBS, 

2009-2016) 
X  Representação 

de gênero 

18/2º 

 

The Fashion of Florrick and 

FLOTUS: On Feminism, 

Gender Politics, and “Quality 

Television” 

The Good Wife (CBS, 

2009-2016) 
X  Representação 

de gênero 

18/2º 

 

The Cruel Optimism of The 

Good Wife: The Fantastic 

Working Mother on the 

Fantastical Treadmill 

The Good Wife (CBS, 

2009-2016) 
X  Representação 

de gênero 

18/7º 

 

A Bipolar Machine: 

Sovereignty and Action in 24 

24 (Fox, 2001-2010)   X Política 

2018 19/3º 

 

Hip-Hop’s Authentic 

Masculinity: A Quare Reading 

of Fox’s Empire 

Empire (Fox, 2015-) X  Representação 

de gênero 
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19/4º 

 

Cult TV Revival: Generational 

Seriality, Recap Culture, and 

the “Brand Gap” of Twin 

Peaks: The Return 

Twin Peaks: The 

Return (Showtime, 

2017) 

 X 

Memória e 

nostalgia 

(revivals) 

 

Conspiracy, Procedure, 

Continuity: Reopening The X-

Files 

The X-Files (2016) X  Narratologia 

Financial Times: Economic 

and Industrial Temporalities in 

Netflix’s Arrested 

Development 

Arrested 

Development (Fox, 

2003-2006/Netflix, 

2013-Presente) 

 X 

Memória e 

nostalgia 

(revivals) 

 

“Whatever Happened to 

Predictability?”: Fuller 

House, (Post)Feminism, and 

the Revival of Family-Friendly 

Viewing 

Fuller House 

(Netflix, 2016-2020) 
X  Representação 

de gênero 

 

Mourning and Melancholia: 

Conflicting Approaches to 

Reviving Gilmore Girls One 

Season at a Time 

Gilmore Girls: A year 

in the Life (2016) 
X  Memória e 

nostalgia 

19/8º 

 

Friends Reconsidered: 

Cultural Politics, 

Intergenerationality, and 

Afterlives 

Friends (NBC, 1994-

2004) 
X  

Estudos de 

audiência e 

recepção 

 

The One with the Feminist 

Critique: Revisiting Millennial 

Postfeminism with Friends 

Friends (NBC, 1994-

2004) 
X  Representação 

de gênero 

 

“I’d Like Y’all to Get a Black 

Friend”: The Politics of Race 

in Friends 

Friends (NBC, 1994-

2004) 
X  Representação 

racial 

 

“If I Don’t Input Those 

Numbers . . . It Doesn’t Make 

Much of a Difference”: 

Insulated Precarity and 

Gendered Labor in Friends 

Friends (NBC, 1994-

2004) 
X  Representação 

de gênero 

 

Friends Forever: Sitcom 

Celebrity and Its Afterlives 

Friends (NBC, 1994-

2004) 
X  Cultura das 

celebridades 

 

“It’s Like a Guy Never Lived 

Here!”: Reading the Gendered 

Domestic Spaces of Friends 

Friends (NBC, 1994-

2004) 
X  Representação 

de gênero 
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JOURNAL OF POPULAR FILM AND TELEVISION 

Ano 

# Número 

e volume 

da edição 

Título do Artigo Série analisada Comfort 
Non-

Comfort 

Tema e/ou 

abordagem 

principal da 

discussão 

2009 

37/2º 

Costello + Panza = Costanza 
Seinfeld (NBC, 

1989-1998) 
X  Narratologia 

Form and Function in the 

1950s Anthology Series 

Studio One (CBS, 

1948-1958) 
 X 

Formatos 

televisivos 

37/4º 

CYNICS ENCOURAGED TO 

APPLY: THE OFFICE AS 

REALITY VIEWER 

TRAINING 

The Office (NBC, 

2005-2013) 
X  Formatos 

televisivos 

Reading Gender Politics on 

The L Word: The Moira/Max 

Transitions 

The L Word 

(Showtime, 2004-

2009) 

 X 

Representação de 

sexualidade 

(LGBT) 

2010 

38/2º 

The Persistence of 

Geographic Myth in a 

Convergent Media Era 

Friday Night Lights 

(NBC, 2006–2011) 
X  Estudos de 

Televisão 

38/3º 

Accidental History: Mass 

Culture and HBO's Rome 

Rome (HBO, 2005-

2007) 
 X 

Gêneros 

televisivos 

The Wire: Big Brother Is Not 

Watching You in Body-more, 

Murdaland 

The Wire (HBO, 

2002-2008) 
 X Sociologia 

38/4º 

Negotiating Jewishness: Curb 

Your Enthusiasm and the 

Schlemiel Tradition 

Curb Your 

Enthusiasm (HBO, 

2000- 2011/ 2017-

Present) 

 X 

Identidade e 

representação 

religiosa 

Gender and Genre: Situating 

Desperate Housewives 

Desperate 

Housewives (ABC, 

2004-2012) 

X  Representação de 

gênero 

Lost, The Prisoner, and the 

End of the Story 

Lost (ABC, 2004-

2010), The Prisoner 

(AMC, 2009) 

 X Narratologia 

2011 

39/1º 

The Evidence Doesn't Lie: 

Genre Literacy and the CSI 

Effect 

CSI (CBS, 2000-

2015) 
X  Literacia e uso 

instrumental 

39/2º 

Deadwood, Generic 

Transformation, and 

Televisual History 

Deadwood (HBO, 

2004-2006) 
 X 

Representação de 

gênero 

2012 40/1º 

Don't Shoot the Messenger: 

Journalism and Mass Media 

in The Sopranos 

The Sopranos (HBO, 

1999-2007) 
 X Narratologia 

2013 Não teve artigo sobre séries estadunidenses em 2013 

2014 

42/1º 24: Time, Terror, Television 24 (Fox, 2001-2010)  X Sociologia 

42/1º 
Mad Men and the Virtue of 

Selfishness 

Mad Men (AMC, 

2007-2015) 
 X Sociologia 

42/2º 

Broadcasting the Past: 

History Television, “Nostalgia 

Culture,” and the Emergence 

of the Miniseries in the 1970s 

United States 

Little House on the 

Prairie (NBC, 1974-

1983) 

X  Memória e 

nostalgia 
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42/4º 

Representations of Female 

Scientists in The Big Bang 

Theory 

The Big Bang 

Theory (CBS, 2007-

2019) 

X  

Representação de 

gênero 

2015 

43/1º 

Feminism, Nationalism, and 

the 1960s' Slender Spies: A 

Look at Get Smart and The 

Girl from U.N.C.L.E 

Get Smart (NBC, 

1965-1969/ CBS, 

1969-1970) e The 

Girl from UNCLE 

(NBC, 1966-1967) 

X  

Representação de 

gênero 

Redefining Gender in Sword 

and Sandal: The New Action 

Heroine in Spartacus (2010-

13) 

Spartacus (Starz, 

2010–13) 
 X 

Representação de 

gênero 

43/2º 

The Cicely, Alaska 

Soundtrack: Northern 

Exposure's Enduring Musical 

Mark on Television 

Northern Exposure 

(CBS, 1990-1995) 
X  Música 

The Mindy Project: Or Why 

“I'm The Mary, You're The 

Rhoda” Is the 

RomComSitCom's Most 

Revealing Accusation 

The Mindy Project 

(Fox, 2012-

2015/Hulu, 2015-

2017) 

X  Representação de 

gênero 

43/3º 

The Vice in Vice President: 

House of Cards and the 

Morality Tradition 

House of Cards 

(Netflix, 2013-2018) 
 X Narratologia 

Joey Potter: Final Girl Next 

Door 

Dawson's Creek 

(The WB, 1998-

2003) 

X  Gêneros 

televisivos 

2016 

44/3º 

Glee, Flash Mobs, and the 

Creation of Heightened 

Realities 

Glee (Fox, 2009-

2015) 
X  

Audiência e 

estudos de 

recepção 

44/3º 

Far Beyond the Stars: The 

Framing of Blackness in Star 

Trek: Deep Space Nine 

Star Trek: Deep 

Space Nine (CBS, 

1993-1999) 

 X 
Representação 

racial 

2017 Não teve artigo sobre série estadunidense em 2017 

2018 

46/3º 

How I Met Your Masculinity: 

Contrasting Male Personas 

Portrayed on How I Met Your 

Mother 

How I Met Your 

Mother (CBS, 2005-

2014) 

X  Representação de 

gênero 

46/4º 

A McMansion for the 

Suburban Mob Family: The 

Unfulfilling Single-Family 

Home of The Sopranos 

The Sopranos (HBO, 

1999-2007) 
 X 

Representação de 

Lugar 

 

 

NEW REVIEW OF FILM AND TELEVISION 

Ano 

# 

Número 

e volume 

da 

edição 

Título do Artigo Série analisada Comfort 
Non-

Comfort 

Tema e/ou abordagem 

principal da discussão 
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2009 

7/1º 

‘Movie‐of‐the‐Week’ 

docudrama, ‘historical‐

event’ television, and the 

Steven Spielberg series 

Band of Brothers 

Band of Brothers 

(HBO, 2001) 
 X Gêneros televisivos 

7/2º 

World without end or 

beginning: structures of 

dis-placement in Lost 

Lost (ABC, 2004-

2010) 
 X Narratologia 

2011 Não teve artigo sobre série estadunidense em 2017 

2012 10/4º 

A return to form? 

Postmasculinist television 

drama and tragic heroes 

in the wake of The 

Sopranos 

The Sopranos 

(HBO, 1999-

2007) 

 X Representação de gênero 

2013 

11/2º 
David Simon's novel cop 

show 

The Wire (HBO, 

2002-2008) 
 X Narratologia 

11/4º 

Teen heroine TV: 

narrative complexity and 

sexual violence in female-

fronted teen drama series 

Buffy the Vampire 

Slayer (The 

WB/CW, 1997–

2003), Veronica 

Mars (UPN/The 

CW, 2004–2007), 

and Life 

Unexpected (The 

CW, 2010–11) 

X  Representação de gênero 

2014 12/2º 

‘Remember the Nox’: 

Stargate: SG-1's 

narrative structure and 

the changing form of 

television fiction 

Stargate: SG-1 

(Showtime, 1997–

2002/ Sci Fi, 

2002-2007) 

 X Narratologia 

Putting television ‘aside’: 

novel narration in House 

of Cards 

House of Cards 

(Netflix, 2013-

2018) 

 X Narratologia 

2015 Não teve artigo sobre série estadunidense em 2017 

2016 14/3º 

Sensation/investigation: 

crime television and the 

action aesthetic 

NCIS (CBS, 

2003–present) e 

The Blacklist 

(NBC, 2013–

present) 

X  Representação de gênero 

2017 Não teve artigo sobre série estadunidense em 2017 

2018 

16/2º 

Air-object: on air media 

and David Lynch’s ‘Gotta 

Light?’ (Twin Peaks: The 

Return, 2017) 

Twin Peaks: The 

Return 

(Showtime, 2017) 

 X Análise estética 

16/3º 

Elevator to the shallows: 

spatial verticality and the 

questionable depth of 

social relations in Mad 

Men 

Mad Men (AMC, 

2007-2015) 
 X 

Representação de gênero e 

racial 
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CRITICAL STUDIES IN TELEVISION 

Ano 

# Número 

e volume 

da edição 

Título do Artigo Série analisada Comfort 
Non-

Comfort 

Tema e/ou 

abordagem 

principal da 

discussão 

2009 
4/1º Não teve artigo sobre série estadunidense em 2009 

4/2º Não teve artigo sobre série estadunidense em 2009 

2010 

5/1º Não teve artigo sobre série estadunidense na 1ª edição de 2010 

5/2º 

The Trouble with Archie: 

Locating and Accessing 

Primary Sources for the 

Study of the 1970s US 

Sitcom, All in the Family 

All in the 

Family (CBS, 

1971-1979) 

X  Estudos de 

Televisão 

2011 
6/1º 

Transforming Television 

Drama through Dubbing 

and Subtitling: Sex and the 

Cities 

Sex and the City 

(HBO, 1998-

2004) 

X  Legendagem 

Dexter Morgan's 

Monstrous Origins 

Dexter 

(Showtime, 

2006-2013) 

 X Narratologia 

TV or Not TV? The 

Sopranos and 

Contemporary Episode 

Architecture in US 

Network and Premium 

Cable Drama 

The Sopranos 

(HBO, 1999-

2007) 

 X Narratologia 

The Poetics and Rhetoric 

of the Wire's Intertextuality 

The Wire (HBO, 

2002-2008) 
 X Narratologia 

6/2º Não teve artigo sobre série estadunidense na 2ª edição de 2011 

2012 
7/1º Não teve artigo sobre série estadunidense em 2012 

7/2º Não teve artigo sobre série estadunidense em 2012 

2013 

8/1º 
Teen TV Meets T4: 

Assimilating The O.C. into 

British Youth Television 

The O.C (Fox, 

2003-2007) 
X  

Estudos de 

audiência e 

recepção 

8/2º Não teve artigo sobre série estadunidense na 2ª edição de 2013 

8/3º 

‘And All is Real.’ 

Historical Spaces and 

Special F/X in HBO's 

Rome 

Rome (HBO, 

2005-2007) 
 X Representação de 

lugar 

8/3º 

The Monstrous Makeover: 

American Horror Story, 

Femininity and Special 

Effects 

American 

Horror Story 

(FX, 2001-

Presente) 

 X Representação de 

gênero 

2014 

9/1º Não teve artigo sobre série estadunidense na 1ª edição de 2014 

9/2º Não teve artigo sobre série estadunidense na 2ª edição de 2014 

9/3º Dancing on My Own: Girls 

and Television of the Body 

Girls (HBO, 

2012-2017) 
 X Performance 
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The Ending of Mad Men's 

Fifth Season: Cinema, 

Serial Television and 

Moments of Performance 

Mad Men 

(AMC, 2007-

2015) 

 X Narratologia e 

estilo 

The Naturalist Theatrical 

Aesthetic of Bottle 

Episodes 

Breaking Bad 

(AMC, 2008-

2013) 

 X Narratologia 

2015 

10/1º 

Extreme Makeover CSI 

Edition: Tracing the 

Forensic Crime Drama's 

Engagement with Identity 

Crimes, Plastic Bodies and 

Self-Transformation 

Narratives 

CSI (CBS, 

2000-2015) 
X  Gêneros 

televisivos 

Counter-Stereotypical 

Images of Muslim 

Characters in the 

Television Serial 24: A 

Difference That Makes No 

Difference? 

24 (Fox, 2001-

2010) 
 X Representação 

racial 

10/2º 

Nothing Suits Me like a 

Suit: Performing 

Masculinity in How I Met 

Your Mother 

How I Met your 

Mother (CBS, 

2005-2014) 

X  Representação de 

gênero 

Girls Talk: Authorship and 

Authenticity in the 

Reception of Lena 

Dunham's Girls 

Girls (HBO, 

2012-2017) 
 X 

Estudos de 

audiência e 

recepção 

10/3º Não teve artigo sobre série estadunidense na 3ª edição de 2015 

2016 

11/1º 
Market matters: How 

market driven is The 

Newsroom? 

The Newsroom 

(HBO, 2012-

2014) 

 X Uso instrumental 

11/2º 

‘Walking the line between 

saint and sinner’: Care 

and Nurse Jackie 

Nurse Jackie 

(Showtime, 

2009-2015) 

 X Narratologia 

Changing the face of 

medicine, alternating the 

meaning of human: 

Medical innovations in 

Grey’s Anatomy 

Greys Anatomy 

(ABC, 2005-

Presente) 

X  Uso instrumental 

11/3º Não teve artigo sobre série estadunidense na 3ª edição de 2016 

2017 

12/1º 

‘Great, she’s super-strong 

and she can alter time’: 

Angel, visual pleasure and 

the cult action heroine 

Angel (The WB, 

1999-2004) 
X  Representação de 

gênero 

12/2º 
Watching CSI: A study of 

British audiences watching 

Channel 5 and 5 USA 

CSI (CBS, 

2000-2015) 
X  

Estudos de 

audiência e 

recepção 

12/3º 

ABC’s Quantico: A critical 

discourse analysis of 

female superiority and 

racial stereotypes 

Quantico (ABC, 

2015-2018) 
X  Representação de 

gênero e racial 
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12/3º 

Peter Gunn and social 

fissure on US network 

television: Radicalism, 

regressivism and the 

machinery of night 

Peter Gunn 

(NBC, 1958-

1960/ ABC, 

1960-1961) 

X  Música 

12/4º Não teve artigo sobre série estadunidense na 4ª edição de 2017 

2018 

13/1º 

Stylistic convergences 

between British film and 

American television: 

Andrew Haigh’s Looking 

Looking  

(HBO, 2014-

2015) 

 X Análise estética 

13/2º Não teve artigo sobre série estadunidense na 2ª edição de 2018 

13/3º Não teve artigo sobre série estadunidense na 3ª edição de 2018 

13/4º 
Romancing the ice: The 

problematic poetry of 

Breaking Bad 

Breaking Bad 

(AMC, 2008-

2013) 

 X Narratologia 

13/4º 
A postapocalyptic return to 

the frontier: The Walking 

Dead as post-Western 

The Walking 

Dead (AMC, 

2010-Presente) 

 X Estudos de gênero 
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APÊNDICE C – MORTES EM HOUSE M.D. 

Por meio da análise dos episódios de House M.D., realizamos o seguinte levantamento 

de todos os pacientes que o Dr. House e sua equipe perderam ao longo das oito temporadas e 

177 episódios do drama médico.  

Número 

de 

mortes 

Temporada e 

número do 

episódio 

Título do Episódio 
Nome do 

Paciente 

Diagnóstico 

final 

1ª 1x04 Maternity 
Baby Boy Chen-

Lupino 
Echovirus 11 

2ª 1x10 Histories Victoria Madsen Raiva 

3ª 1x18 Babies & Bathwater Naomi Randolph 

Carcinoma de 

pulmão 

pequenas 

células 

4ª 2x19 Euphoria (part 1) Joe Luria 
Doença dos 

legionários 

5ª e 6ª 2x22 Forever 
Micahel Mason 

Kate Mason* 

Doença celíaca 

e pelagra 

 

7ª 3x03 Informed Consent Ezra Powell 
Amiloidose 

senil 

8ª 3x21 House Training Lupe 
Infecção 

estafilocócica 

9ª 4x03 97 Seconds Thomas Stark Strongyloides 

10ª 4x16 Wilson’s Heart Amber Volakis 

Envenenamento 

acidental por 

amantadina 

11ª 5x11 Joy to the World Natalie Soellner 
Eclampsia 

 

12ª 6x03 The Tyrant 
Presidente 

Dibala 
Desconhecido 

13ª 6x11 The Down Low Mickey 
Síndrome de 

Hughes-Stovin 

14ª 6x21 Help Me Hanna 

Síndrome de 

embolia 

gordurosa 

15ª 7x03 A Pox on Our House Niles 

Varicela por 

Rickettsia e 

varíola 

 

16ª 7x05 
Unplanned 

Parenthood 
Abbey 

Câncer no 

pulmão e 

melanoma 

17ª 7x14 Recession counts Burt Eskey 
Síndrome de 

Muckle-Wells 

*morte subentendida, não exibida ao longo do episódio. 
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APÊNDICE D – MURAL SÉRIES CHICAGO 

 O mural255 abaixo foi elaborado a partir das categorias destacadas no levantamento 

bibliográfico e no consumo de séries pertencentes aos subgêneros das séries sobre o corpo de 

bombeiros, dos procedurais policiais, das séries médicas e das jurídicas. Consumimos os cinco 

primeiros episódios de cada produção da franquia Chicago e indicamos o acionamento de cada 

categoria. Para a elaboração da seção “One Chicago” nós assistimos os 12 episódios 

individuais que fazem parte dos crossovers da franquia. 

 

Legenda dos post-its das quatro séries individuais  

 Chicago Fire Chicago P.D. Chicago Med Chicago Justice 
One 

Chicago 

Forma como o 

profissional é 

construído 

(Post-it verde) 

Herói Herói Herói Herói 
Chicago 

Med 

Regulação 

institucional 

(Post-it rosa) 

Incentivo a 

seguir regras 

Incentivo a 

quebrar regras 

Incentivo a 

seguir regras 

Incentivo a 

quebrar regras 

Chicago 

Fire 

Lógica regente 

da figuração 

(Post-it laranja) 

Coletividade Individualismo Coletividade Individualismo 
Chicago 

Justice 

Lógica regente 

da instituição 

(Post-it azul) 

Dirty Work Conservadorismo Profissionalismo 
Conservadorismo 

e liberalismo 

Chicago 

P.D. 

Representação 

de Chicago 

(Post-it roxo) 

Comunidade 

Violência 
Violência 

Politicagem 

Violência 

Politicagem 

Violência 

Cidade 

de 

Chicago 

 
255 Disponibilizamos imagens de cada grupo de post-its em uma pasta no google drive. Para acessar: 

https://drive.google.com/drive/folders/1LK22X93fu2c-9_rlfbH3lpaQOvj-G2Ii?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1LK22X93fu2c-9_rlfbH3lpaQOvj-G2Ii?usp=sharing
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APÊNDICE E – SÉRIES FICCIONAIS DO CORPO DE BOMBEIROS 

 

Para a elaboração desta lista foram consideradas apenas as séries ficcionais sobre a 

instituição do corpo de bombeiros entre 1954 e 2020. Assim foram listados dramas, dramédias 

e sitcoms sobre bombeiros, paramédicos e first responders. Não foram enumerados os dramas 

policiais que possuem bombeiros investigadores, as séries médicas que apresentam o trabalho 

de paramédicos, nem as comédias familiares em que um membro da família é bombeiro, como 

Complete Savages, ou programas não ficcionais, como documentários e reality shows. Embora 

nos esforçamos para garantir um levantamento completo dessas produções, reconhecemos que 

é possível a existência de outras séries, menos conhecidas, que não tenham sido listadas. 

 

1. Alarm (Syn, 1954, 1956) 

2. Rescue 8 (Syn, 1958-1960) 

3. Emergency! (NBC, 1972-1977, 1979) 

4. Firehouse (ABC, 1974) 

5. Code R (CBS, 1977) 

6. Code Red (ABC, 1981-1982) 

7. Trauma Center (ABC, 1983) 

8. H.E.L.P (ABC, 1990) 

9. L.A. Firefighters (Fox, 1996) 

10. Rescue 77 (The WB, 1999) 

11. Third Watch (NBC, 1999-2005) 

12. Rescue Me (FX, 2004-2011) 

13. Saved (TNT, 2006-2007) 

14. Trauma (ABC, 2009-2010) 

15. Chicago Fire (NBC, 2012-Presente) 

16. Sirens (USA, 2014-2015) 

17. 9-1-1 (Fox, 2018-Presente) 

18. Station 19 (ABC, 2018-Presente) 

19. Tacoma FD (TruTV 2019-Presente) 

20. 9-1-1: Lone Star (Fox, 2020-Presente) 
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APÊNDICE F – SÉRIES AMBIENTADAS EM CHICAGO 

 

Abaixo estão listadas todas as ficções seriadas televisivas ambientadas na cidade de 

Chicago. Foram consideradas tanto as séries gravadas em Chicago, como, por exemplo, 

Chicago Fire, quanto as produções que apenas representavam a cidade mesmo sendo gravadas 

em outras localidades, como The Good Wife. Exclui-se, dessa maneira, as produções filmadas 

em Chicago, porém que não eram ambientadas na cidade, como Hill Street Blues. Na lista 

abaixo, contabilizamos apenas as narrativas ficcionais seriadas (séries e soap operas), omitindo 

assim os reality shows, filmes, telefilmes, animações e documentários ambientados em 

Chicago. Para a elaboração da lista, consultou-se o site da prefeitura de Chicago256, além de 

enciclopédias sobre o primetime da televisão estadunidense (BROOKS; MARSH, 2009; 

TERRANCE, 2014).  

De modo a facilitar a compreensão da tabela, utilizamos o seguinte esquema de cores: 

azul para os dramas, dramédias e comédias/sitcoms institucionais, laranja para as comédias e 

sitcoms e verde para outros gêneros dramáticos, como ficção científica, horror e drama familiar, 

entre outros. Embora reconheçamos que uma sitcom focada no cotidiano familiar é uma 

produção centrada em uma instituição (a família), aqui optamos por identificar como “série 

institucional” apenas as produções centradas no funcionamento de instituições e no trabalho 

dos profissionais que delas tomam parte, como, por exemplo, os dramas médicos e policiais e 

as comédias jurídicas e políticas, entre outros. 

 

# 
Ano de 

estreia 
Nome do programa e duração Gênero 

1.  1957 M Squad (1957–1960) 

Drama 

institucional 

(policial) 

2.  1959 The Untouchables (1959–1963) 

Drama 

institucional 

(policial) 

3.  

1971 

The Chicago Teddy Bears (1971) Sitcom (máfia) 

4.  The Bob Newhart Show (1972–1978) 

Sitcom 

institucional 

(médica) 

5.  1974 Good Times (1974–1979) Sitcom (família) 

 
256 https://www.chicago.gov/city/en/depts/dca/supp_info/chicago_film_office7.html Acessado em 22 de janeiro 

de 2021. 

https://www.chicago.gov/city/en/depts/dca/supp_info/chicago_film_office7.html
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6.  Kolchak: The Night Stalker (1974–1975) 

Drama 

institucional 

(policial) 

7.  1976 Mr. T and Tina (1976) Sitcom (casal) 

8.  

1979 

The Duke (1979) 

Drama 

institucional 

(policial) 

9.  Out of the Blue (1979) Sitcom (fantasia) 

10.  Working Stifs (1979) 
Sitcom  

(local de trabalho) 

11.  1981 American Dream (1981) Drama (família) 

12.  

1982 

Chicago Story (1982) 

Drama 

institucional 

(policial) 

13.  It Takes Two (1982-1983) Sitcom (casal) 

14.  Joanie loves Chachi (1982-1983) Sitcom (casal) 

15.  1983 Webster (1983–1987) Sitcom (família) 

16.  
1984 

E/R (1984-1985) 

Sitcom 

institucional 

(médica) 

17.  Punky Brewster (1984-1986) Sitcom (família) 

18.  

1985 

Charlie & Co. (1985-1986) Sitcom (família) 

19.  Lady Blue (1985–1986) 

Drama 

institucional 

(policial) 

20.  Mary (1985-1986) 

Sitcom 

institucional (local 

de trabalho) 

21.  Safe at home (1985) Sitcom (amigos) 

22.  

1986 

Crime Story (1986–1988) 

Drama 

institucional 

(policial) 

23.  The Hogan Family (1986–1991) Sitcom (família) 

24.  Jack and Mike (1986-1987) Sitcom (casal) 

25.  Perfect Strangers (1986–1993) Sitcom (família) 

26.  Tough Cookies (1986) 

Sitcom 

institucional 

(policial) 

27.  

1987 

Married... with Children (1987–1997) Sitcom (família) 

28.  Nothing in Common (1986) Sitcom (família) 

29.  Sable (1987-1988) Drama (crime) 

30.  

1989 

Anything but love (1989-1992) Sitcom (casal) 

31.  Family Matters (1989–1998) Sitcom (família) 

32.  Father Dowling Mysteries (1989-1991) 

Drama 

institucional 

(policial/igreja) 

33.  Generations (1989–1991) Drama (família) 
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34.  Have Faith (1989) 

Sitcom 

institucional 

(igreja) 

35.  1990 Brewster Place (1990) Drama (família) 

36.  1991 Sisters (1991–1996) Drama (família) 

37.  

1992 

Angel Street (1992) 

Drama 

institucional 

(policial) 

38.  Love & War (1992-1995) Sitcom (casal) 

39.  Middle Ages (1992) Drama (família) 

40.  Vinnie and Bobbie (1992) Sitcom (amigos) 

41.  1993 

 

 

 

The Building (1993) Sitcom (amigos) 

42.  Missing Persons (1993-1994) 

Drama 

institucional 

(policial) 

43.  The Second half (1993) Sitcom (família) 

44.  

1994 

Chicago Hope (1994–2000) 

Drama 

institucional 

(médico) 

45.  Due South (1994-1999) 

Dramédia 

institucional 

(policial) 

46.  ER (1994-2009) 

Drama 

institucional 

(médico) 

47.  The Good Life (1994) 

Sitcom 

(família/local de 

trabalho) 

48.  Wild Oats (1994) Sitcom (amigos) 

49.  

1995 

Bonnie (1995-1996) Sitcom (família) 

50.  The Home Court (1995-1996) 

Drama 

institucional 

(jurídico) 

51.  The Office (1995) 
Sitcom (local de 

trabalho) 

52.  The persuit of happiness (1995) 
Sitcom 

(casal/jurídico) 

53.  

1996 

Early Edition (1996–2000) 
Drama 

(aventura/fantasia) 

54.  Kenan & Kel (1996–2000) 
Sitcom 

(família/amigos) 

55.  The Steve Harvey Show (1996-2002) Sitcom (família) 

56.  

1997 

Chicago Sons (1997) Sitcom (família) 

57.  Between Brothers (1997-1999) Sitcom (amigos) 

58.  The Gregory Hines Show (1997-1998) Sitcom (família) 

59.  1998 Cupid (1998) 
Drama 

(romance/fantasia) 
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60.  Damon (1998) 

Sitcom 

institucional 

(policial) 

61.  Getting Personal (1998) 

Sitcom 

(casal/local de 

trabalho) 

62.  Two of a kind (1998-1999) Sitcom (família) 

63.  

1999 

Top of the Heap (1999) Sitcom (família) 

64.  Turks (1999) 

Drama 

institucional 

(policial) 

65.  
2000 

Soul Food (2000-2004) Drama (família) 

66.  Then came you (2000) Sitcom (casal) 

67.  

2001 

According to Jim (2001–2009) Sitcom (família) 

68.  All about us (2001) Sitcom (escola) 

69.  The mind of the married man (2001-2002) 
Comédia 

(família/amigos) 

70.  Special Unit 2 (2001-2002) 

Drama 

institucional 

(policial) 

71.  What About Joan? (2001) 

Sitcom 

institucional 

(escola) 

72.  

2002 

Andy Richter Controls the Universe (2002-2003) 
Sitcom (local de 

trabalho) 

73.  Life With Bonnie (2002–2004) Sitcom (família) 

74.  Still standing (2002-2006) Sitcom (família) 

75.  

2003 

Coupling (2003) - Versão americana* Sitcom (amigos) 

76.  My big Fat Greek Life (2006) Sitcom (família) 

77.  Wild Card (2003–2005) Drama (família) 

78.  

2005 

Barbershop: The Series (2005) 
Sitcom (local de 

trabalho) 

79.  Freddie (2005-2006) Sitcom (amigos) 

80.  Prison Break (2005-2009) Drama (crime) 

81.  

2006 

Happy Hour (2006) Sitcom (amigos) 

82.  The Loop (2006–2007) Sitcom (amigos) 

83.  Modern Men (2006) Sitcom (amigos) 

84.  My Boys (2006–2010) Sitcom (amigos) 

85.  Pepper Dennis (2006) 

Dramédia (local 

de 

trabalho/romance) 

86.  
2007 

The Dresden Files (2007) 

Drama 

institucional 

(policial) 

87.  Samantha Who? (2007–2009) 
Sitcom 

(família/amigos) 
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88.  

2009 

The Beast (2009) 

Drama 

institucional 

(policial) 

89.  The Forgotten (2009-2010) 

Drama 

institucional 

(policial) 

90.  The Good Wife (2009–2016) 

Drama 

institucional 

(jurídico) 

91.  Trust me (2009) 
Drama (local de 

trabalho) 

92.  

2010 

Boardwalk Empire (2010-2014) Drama (época) 

93.  Mike and Molly (2010–2016) Sitcom (casal) 

94.  Shake it up (2010-2013) Sitcom (amigos) 

95.  

2011 

Against the Wall (2011) 

Drama 

institucional 

(policial) 

96.  Boss (2011–2012) 

Drama 

institucional 

(policial) 

97.  The Chicago Code (2011) 

Drama 

institucional 

(policial) 

98.  Friends with Benifits (2011) Sitcom (amigos) 

99.  Happy Endings (2011–2013) Sitcom (amigos) 

100.  How to be a gentleman (2011-2012) Sitcom (amigos) 

101.  The Playboy Club (2011) Drama (Crime) 

102.  Shamless (2011-) Drama (família) 

103.  Traffic Light (2011) 
Sitcom 

(casal/amigos) 

104.  Whitney (2011–2013) Sitcom (casal) 

105.  

2012 

Chicago Fire (2012–) 

Drama 

institucional 

(corpo de 

bombeiros) 

106.  The Mob Doctor (2012-2013) 

Drama 

institucional 

(médico) 

107.  

Perception (2012-2015) 

Drama 

institucional 

(policial) 
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108.  
Revolution (2012–2014) 

Drama (pós-

apocalíptico) 

109.  

2013 

Betrayal (2013-2014) Drama (família) 

110.  
The Crazy Ones (2013-2014)  

Sitcom (local de 

trabalho) 

111.  Sean Saves the World (2013-2014) Sitcom (família) 

112.  

2014 

Chicago PD (2014–) 

Drama 

institucional 

(policial) 

113.  

Crisis (2014) 

Drama 

institucional 

(policial) 

114.  
I didn't do it (2014-2015) 

Sitcom 

(família/teen) 

115.  Marry Me (2014-2015) Sitcom (casal) 

116.  

Mind Games (2014) 

Dramédia 

institucional 

(detetive) 

117.  

Sirens (2014-2015) 

Sitcom 

institucional (first 

responders) 

118.  
Partners (2014) 

Sitcom 

(casal/amigos) 

119.  

2015 

Chicago Med (2015–) 

Drama 

institucional 

(médico) 

120.  
Man Seeking Woman (2015-2017) 

Sitcom 

(amigos/casal) 

121.  

Mr Robinson (2015) 

Sitcom 

institucional 

(escolar) 

122.  

2016 

Easy (2016) 

Drama 

institucional 

(escolar) 

123.  The Exorcist (2016) Drama (horror) 

124.  The Girlfriend Experience (2016-) Drama (thriller) 

125.  
The Great Indoors (2016-2017) 

Sitcom (local de 

trabalho) 

126.  
The Jamz (2016) 

Sitcom (local de 

trabalho) 

127.  The Real O'Neals (2016) Sitcom (família) 

128.  The making of the mob: Chicago (2016) Drama (crime) 

129.  

2017 
APB (2017) 

Drama 

institucional 

(policial) 

130.  The Chi (2017-) Drama (família) 
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131.  

Chicago Justice (2017) 

Drama 

institucional 

(jurídico) 

132.  

The Good Fight (2017-) 

Drama 

institucional 

(jurídico) 

133.  
Imaginary Mary (2017) 

Sitcom 

(família/amigos) 

134.  
Superior Donuts (2017-2018) 

Sitcom (local de 

trabalho) 

135.  

2018 

  

The Assassination of Gianni Versace: American 

Crime Story (2018) 

Drama/antologia 

(crime) 

136.  
Rel (2018-2019) 

Sitcom 

(família/amigos) 

137.  2019 The Red Line (2019) Drama (família) 
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1. 9-1-1 (Fox, 2018-Presente) 

2. 9-1-1:Lone Star (Fox, 2020-Presente) 

3. 2 Broke Girls (CBS, 2011-2017) 

4. 7 Vidas (Telecinco, 1999-2006) 

5. 7th Heaven (The WB, 1996-2006/ The CW, 2006-2007) 

6. Alarm (Syn. 1954, 1956) 

7. Alcatraz (Fox, 2012)  

8. Alias (ABC, 2001-2006) 

9. All Rise (ABC, 2019-Presente) 

10. Ally McBeal (Fox, 1997-2002) 

11. American Crime Story (FX, 2016-Presente) 

12. American Horror Story (FX, 2011-Presente) 

13. Arrow (The CW, 2012- 2020) 

14. Batwoman (The CW, 2019-Presente) 

15. Ben Casey (ABC, 1961-1966) 

16. Beverly Hills 90210 (Fox, 1990-2000) 

17. Black-ish (ABC, 2014-Presente) 

18. Benched (USA, 2014) 

19. Black Lighting (The CW, 2016-2021) 

20. Blindspot (ABC, 2015-2020) 

21. Blue Bloods (CBS, 2010-Presente) 

22. Body of Proof (ABC, 2011-2013) 

23. Bones (Fox, 2005-2017) 

24. Boston Legal (ABC, 2004-2008) 

25. Breaking Bad (AMC, 2007-2013) 

26. Brooklyn Nine-Nine (Fox, 2013-2018/NBC, 2018-Presente) 

27. Buffy The Vampire Slayer (The WB, 1997-2001/UPN, 2001-2003) 

28. Bull (CBS, 2016-Presente) 

29. Cagney and Lacey (CBS, 1981-1988 

30. Carol’s Second Act (CBS, 2019-2020) 

31. Castle (ABC, 2009-2016) 

32. Charmed (The WB, 1998-2006/The CW, 2006-2007) 

33. Cheers (NBC, 1982-1993) 

34. Chicago Code (Fox, 2011) 

35. Chicago Fire (2012–Presente) 

36. Chicago Hope (CBS, 1994-2000) 

37. Chicago Justice (2017) 

38. Chicago Med (2015–Presente) 

39. Chicago P.D. (2014–Presente) 

40. Chips (NBC, 1977-1983) 
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41. Close to Home (CBS, 2005-2007) 

42. Cold Case (CBS, 2003-2010) 

43. Council of Dads (NBC, 2020). 

44. Criminal Minds (CBS, 2005-Presente) 

45. Crossing Jordan (NBC, 2001-2007) 

46. CSI (CBS, 2000–2015) 

47. CSI: Cyber (CBS, 2015–2016) 

48. CSI: Miami (CBS, 2002–2012) 

49. CSI: NY (CBS, 2004–2013) 

50. Dallas (CBS, 1978-1991) 

51. DC’s Legends of Tomorrow (The CW, 2016-Presente) 

52. Dear White People (Netflix, 2017-Presente) 

53. Desperate Housewives (ABC, 2004-2012) 

54. Dharma and Greg (ABC, 1997-2002) 

55. Dr. Kildare (NBC, 1961-1966) 

56. Dragnet (NBC, 1951-1959/1967-1970) 

57. Eli Stone (ABC, 2008-2009) 

58. ED (NBC, 2000-2004) 

59. ER (NBC, 1994-2009) 

60. Everybody Hates Chris (CBS, 2005-2009) 

61. Family Matters (ABC, 1989-1997/CBS, 1997-1998) 

62. FBI (CBS, 2018) 

63. FBI: Most Wanted (CBS, 2020-Presente)  

64. FlashForward (ABC, 2009-2010) 

65. Frank’s Place (CBS, 1987-1988) 

66. Friends (NBC, 1994-2004) 

67. Forever (ABC, 2014-2015) 

68. For Life (ABC, 2020-Presente) 

69. Full House (ABC, 1987-1995)  

70. Fuller House (Netflix, 2016-2020) 

71. Game of Thrones (HBO, 2011-2019) 

72. Gilmore Girls (The WB, 2000-2006/ The CW, 2006-2007) 

73. Girls (HBO, 2012-2017) 

74. Glee (Fox, 2009-2015) 

75. Gossip Girl (CW, 2007–2012) 

76. Grey’s Anatomy (ABC, 2005-Presente) 

77. Harry’s Law (NBC, 2011-2012)  

78. Hart of Dixie (The CW, 2011-2015) 

79. Hawaii Five-O (CBS, 2010-2020) 

80. HawthoRNe (TNT, 2009-2011) 

81. High Maintenance (Vimeo, 2012-2015/HBO, 2016-Presente) 

82. Hill Street Blues (NBC, 1981-1987) 

83. Homeland (Showtime, 2011-2020) 

84. Homicide Life on the Streets (NBC, 1993-1999) 

85. House M.D. (Fox, 2004-2012) 

86. House of Cards (Netflix, 2013–2018) 

87. How I Met Your Mother (CBS, 2005-2014) 
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88. How to Get Away with Murder (ABC, 2014-2020) 

89. I Love Lucy (CBS, 1951-1957) 

90. Jane the Virgin (The CW, 2015-2019) 

91. Judging Amy (CBS, 1999-2005) 

92. Justice (Fox, 2006-2007) 

93. Kojak (CBS, 1973-1978) 

94. L.A. Law (NBC, 1986-1994) 

95. Law & Order (NBC, 1990-2010) 

96. Law & Order: Criminal Intent (NBC, 2001-2011) 

97. Law & Order: LA (NBC, 2010-2011) 

98. Law & Order: Organized Crime (NBC, 2021-Presente) 

99. Law & Order: Special Victims Unit (NBC, 1999-Presente) 

100. Law & Order: Trial by Jury (NBC, 2005-2006) 

101. Law & Order: True Crime (NBC, 2017) 

102. Lincoln Rhyme: Hunt for the Bone Collector (NBC, 2020) 

103. Lost (ABC, 2004-2010) 

104. Lou Grant (CBS, 1977-1982) 

105. M. Squad (NBC, 1957-1960) 

106. M*A*S*H (CBS, 1972-1983) 

107. Mad about you (NBC, 1992-1999) 

108. Mad Men (AMC, 2007-2015) 

109. Madam Secretary (CBS, 2014-2019) 

110. Marcus Welby M.D. (ABC, 1969-1976) 

111. Master of None (Netflix, 2015-2017) 

112. Medical Center (CBS, 1969-1976) 

113. Miami Vice (NBC, 1984-1990) 

114. Modern Family (ABC, 2009-2020). 

115. Mom (CBS, 2013-Presente) 

116. Monday Mornings (TNT, 2013) 

117. My Boys (TBS, 2006-2010) 

118. My Wife and Kids (ABC, 2001-2005) 

119. NCIS (CBS, 2003-Presente) 

120. NCIS: Los Angeles (CBS, 2009-Presente) 

121. NCIS: New Orleans (CBS, 2014-Presente) 

122. New Amsterdam (NBC, 2018-Presente) 

123. New Girl (Fox, 2011-2018) 

124. Nip/Tuck (FX, 2003-2010) 

125. Numb3rs (CBS, 2005-2010) 

126. Nurse Jackie (Showtime, 2009-2015) 

127. NYPD Blue (ABC, 1993-2005) 

128. Once Upon a Time (ABC, 2011-2018) 

129. One day at a time (Netflix, 2017-2019) 

130. One Tree Hill (The WB, 2003-2006/CW, 2006-2012) 

131. Orange is the new Black (Netflix, 2013-2019) 

132. Outlander (Starz, 2014-Presente) 

133. Parenthood (NBC, 2010-2015) 

134. Parks and Recreation (NBC, 2009-2015) 
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135. Perry Mason (CBS, 1957-1966) 

136. Person of Interest (CBS, 2011-2016) 

137. Private Practice (ABC, 2007-2013) 

138. Prodigal Son (Fox, 2019-Presente) 

139. Public Defender (CBS, 1954-1955) 

140. Rescue Me (FX, 2004-2011) 

141. Saving Hope (C-TV/NBC, 2012-2017) 

142. Scandal (ABC, 2012-2018) 

143. Scrubs (NBC, 2000-2008/ABC, 2008-2009) 

144. Sex and the City (HBO, 1998-2004) 

145. Sirens (USA, 2014-2015) 

146. Six Million Dollar Man (ABC, 1974-1978) 

147. Smallville (CW, 2001-2011) 

148. St. Elsewhere (NBC, 1982-1988) 

149. Starsky and Hutch (ABC, 1975-1979) 

150. Station 19 (ABC, 2018-Presente) 

151. Stranger Things (Netflix, 2016-Presente) 

152. Suits (USA Network, 2011-2019) 

153. Supergirl (CBS, 2015-2016/ The CW, 2016-2021). 

154. Supernatural (The WB, 2005-2006/The CW, 2006-2020) 

155. Superstore (NBC, 2015-2021) 

156. SWAT (ABC, 1975-1976) 

157. S.W.A.T. (CBS, 2017-Presente) 

158. The 100 (The CW, 2014-2020) 

159. The Agency (CBS, 2001-2003) 

160. The Baby-Sitters Club (Netflix, 2020-Presente) 

161. The Big Bang Theory (CBS, 2007-2019) 

162. The Blacklist (NBC, 2013-Presente) 

163. The Carmichale Show (NBC, 2015-2017) 

164. The Catch (ABC, 2016-2017) 

165. The Chi (Showtime, 2018-Presente) 

166. The Cosby Show (NBC, 1984-1992) 

167. The Crown (Netflix, 2016-Presente) 

168. The Defenders (CBS, 1961-1965) 

169. The Eleventh Hour (NBC, 1962-1964) 

170. The Event (NBC, 2010-2011) 

171. The Flash (The CW, 2014-Presente) 

172. The Fosters (Freeform, 2013-2018) 

173. The Fresh Prince of Bel-air (NBC, 1990-1996) 

174. The Good Doctor (ABC, 2017-Presente)  

175. The Good Fight (CBS, 2017-Presente) 

176. The Good Place (NBC, 2016-2020) 

177. The Good Wife (CBS, 2009-2016) 

178. The Handmaid’s Tale (Hulu, 2017-Presente) 

179. The Jeffersons (CBS, 1975-1985) 

180. The Judge (Syn. 1986-1993) 
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181. The Knick (Cinemax, 2014-2015) 

182. The Mentalist (CBS, 2008-2015) 

183. The Middle (ABC, 2009-2018) 

184. The Night Shift (NBC, 2014-2017) 

185. The Nurses (CBS, 1961)/ The Doctors and Nurses (CBS, 1962-1965) 

186. The Office (NBC, 2005-2013) 

187. The Practice (ABC, 1997-2004) 

188. The Resident (Fox, 2018-Presente) 

189. The Rookie (ABC, 2018-Presente) 

190. The Shield (FX, 2002-2008) 

191. The Sopranos (HBO, 1999-2007) 

192. The Walking Dead (AMC, 2010-Presente) 

193. The West Wing (NBC, 1999-2006) 

194. The Wire (HBO, 2002-2008) 

195. This is Us (NBC, 2016-Presente) 

196. Third Watch (NBC, 1999-2005) 

197. Transparent (Amazon, 2014-2019) 

198. Treme (HBO, 2010-2013) 

199. Twin Peaks (ABC, 1990-1991/Showtime, 2017) 

200. Two and a Half Men (CBS, 2003-2015) 

201. Ugly Betty (ABC, 2006-2010) 

202. Unknown Diagnosis (CBS, 1960) 

203. Veep (HBO, 2012–Presente) 

204. Virgin River (Netflix, 2019-Presente) 

205. Weeds (Showtime, 2005-2012) 

206. White Collar (USA Network, 2009-2014). 

207. Will and Grace (NBC, 1998-2006/2017-2020) 

208. You (Lifetime, 2018/ Netflix, 2019-Presente) 

 

 

 

 

 

 

 


