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RESUMO 

 

PINHO, João Pedro. Semi-Autobiografia e Realismo em Séries Televisivas: Uma Análise 

de Better Things e Master of None. Dissertação de Mestrado. Niterói: PPGCOM, 

Universidade Federal Fluminense, 2021. 

 

Nesta dissertação, analiso o realismo, a narrativa, as representações e as marcas autorais em 

séries de TV com inspirações autobiográficas que recebem atenção por parte da indústria 

televisiva estadunidense e seu entorno discursivo. O interesse é entender como a identidade 

dos criadores dessas obras – que ocupam, também, os papéis de ator protagonista e 

showrunner – influencia o enredo das mesmas, por meio de características autobiográficas 

que são impressas nelas. Investigo como o fenômeno da autoficção começou a surgir no 

cenário da TV estadunidense, e quais tipos de formações discursivas do circuito midiático 

massivo, assim como valores e demandas socioculturais, catapultaram seu espraiamento nos 

streamings e nos canais de TV. Ressalto a diferença de autoria e foco temático entre as 

primeiras semi-autobiografias e as de 2010 em diante, propondo que o cerne voltado à esfera 

privada das narrativas mais contemporâneas as caracterizam como semi-autobiografias 

ultrapersonalistas. Verso, também, sobre como a indústria televisiva, os próprios autores das 

séries e os veículos de jornalismo e entretenimento online lançam mão desse caráter ―semi-

autobiográfico‖ com a intenção de legitimar essas obras. Analiso, então, as séries Better 

Things (2016-presente, FX) e Master of None (2015-presente Netflix), investigando suas 

estratégias narrativas, visões realistas e como elas trazem representações e discursos 

narrativos não-hegemônicos – que, por sua vez, estão atravessados pelas figuras de Pamela 

Adlon e Aziz Ansari: criadores e protagonistas dessas obras. Através da validação biográfica 

e do direito de narrar, promovo um debate sobre como Adlon e Ansari utilizam suas 

plataformas discursivas para contestar regimes de representação e como Better Things, 

especificamente, renega protocolos estruturais-narrativos altamente propagados pela 

indústria, reivindicando para si uma autonomia narrativa em sua retratação do cotidiano. 

 

Palavras-chave: ficção seriada televisiva; autoficção; semi-autobiografia; realismo; autoria; 

representação. 
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ABSTRACT 

 

PINHO, João Pedro. Semi-Autobiografia e Realismo em Séries Televisivas: Uma Análise 

de Better Things e Master of None. Dissertação de Mestrado. Niterói: PPGCOM, 

Universidade Federal Fluminense, 2021. 

 

In this dissertation, I analyze the realism, the narrative, the representations, and the authorial 

marks in autobiographically inspired TV shows that receive attention from the American 

television industry and its discursive environment. The interest is to understand how the 

identity of the creators of these works - who also occupy the roles of lead actor and 

showrunner - influences the plot of the series, through the autobiographical characteristics 

that are imprinted on them. I investigate how the phenomenon of autofiction began to emerge 

in the American TV landscape, and what types of discursive formations of the mass media 

circuit, as well as sociocultural values and demands, catapulted its spread in streamings and 

TV channels. I highlight the difference in authorship and thematic focus between early semi-

autobiographies and those from 2010 onwards, proposing that the strong inclination towards 

the private sphere of more contemporary narratives characterize them as ultrapersonalist 

semi-autobiographies. I also talk about how the television industry, the authors of the series 

themselves, and online journalism and entertainment vehicles use this "semi-

autobiographical" character with the intention of legitimizing these works. I analyze, then, the 

series Better Things (2016-present, FX) and Master of None (2015-present Netflix), 

investigating their narrative strategies, realist visions, and how they bring non-hegemonic 

representations and narrative discourses - which, in turn, are crossed by the figures of Pamela 

Adlon and Aziz Ansari: creators and protagonists of these works. Through biographical 

validation and the right to narrate, I promote a debate on how Adlon and Ansari use their 

discursive platforms to contest regimes of representation and how Better Things, specifically, 

denies structural-narrative protocols highly propagated and adhered to by the industry, 

claiming for itself a narrative autonomy in its portrayal of everyday life 

 

Keywords: tv shows; autofiction; semi-autobiography; realism; authorship; representation. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma página
1
 do Facebook com 18 milhões de seguidores traz registros imagéticos 

acompanhados de breves depoimentos biográficos de cidadãos ―comuns‖ de Nova Iorque; um 

casal de brasileiros que mantém um canal
2
 no YouTube divulga vídeos com temáticas do dia-

a-dia como utensílios domésticos, relatos de seu passado, diários de viagem e experimentação 

de comidas, angariando 4 milhões de inscritos; um formato de reality show
3
 que é o maior 

sucesso comercial da história da TV mundial e que consiste em confinar pessoas ―ordinárias‖ 

em uma casa com câmeras e exibi-las interagindo e realizando tarefas do cotidiano 

(CAMPANELLA, 2012). O que esses casos têm em comum? São produtos midiáticos que 

nos oferecem uma experiência vicária das realidades de outrem: ao retratar a vida cotidiana 

das pessoas que protagonizam essas narrativas, nos permitem entrar em contato e 

experienciar o real através do outro (BROOKS, 2008).  

Em tempos de conectividade cada vez maior e da ascendência de sites de redes 

sociais, esse contato com a realidade vivida a partir da experiência retratada do outro se 

possibilita através de diferentes formatos e plataformas: pululam no mundo virtual blogs, 

vlogs e posts de redes sociais que promovem a espetacularização da vida privada, desde 

celebridades e famosos até pessoas ―comuns‖ que tenham acesso à internet e resolvem 

registrar e divulgar detalhes de seus cotidianos (SIBILIA, 2008). A adesão cada vez maior de 

usuários a essas plataformas e seus registros e estórias revelam uma ânsia pelo consumo de 

narrativas que sejam, ao mesmo tempo, ficcionais e reais (JAGUARIBE, 2010). 

Tais narrativas dedicadas à representação de aspectos mais ―ordinários‖ e cotidianos, 

ao retratar as ―coisas‖ e objetos que compõem o dia-a-dia das personagens da narrativa, 

denotam o que Peter Brooks (2008), apoiando-se nas ideias de Barthes (2004), denomina 

―visão realista‖. Brooks discorre sobre o realismo surgido na literatura como um movimento 

que visava imprimir, através de descrições detalhadas dos ambientes e de seus objetos, traços 

do real na ficção - e como nós hoje nos apegamos às estéticas realistas por oferecerem uma 

experiência vicária. ―A demanda por narrativas e imagens que retratam a ‗vida real‘ atinge 

todos os circuitos midiáticos‖ (JAGUARIBE, 2007, p. 152), apresentando-se, também, no 

cinema, em jornais, revistas e seriados televisivos. Neste trabalho, investigo como esses 

elementos do realismo e da ânsia por narrativas que explorem a vida privada vêm se 

                                                
1
Humans of New York: https://www.facebook.com/humansofnewyork/?ref=br_rs, acessado em 10/11/2020. 

2
Cadê a chave?: https://www.youtube.com/user/cadeachave/featured, acessado em 10/11/2020. 

3
Big Brother, que tem edições espalhadas em mais de 60 países diferentes.  

https://www.facebook.com/humansofnewyork/?ref=br_rs
https://www.youtube.com/user/cadeachave/featured
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apresentando em séries televisivas que manifestam traços semi-autobiográficos e estéticas 

realistas, e como essas questões se conectam às figuras dos autores dessas obras, suas 

questões identitárias e políticas, e à legitimidade que lhes é conferida, focando a análise em 

duas séries contemporâneas: Better Things (FX, 2016-)  e Master of None (Netflix, 2015-)
4
. 

Autobiografia pressupõe um pacto do autor da obra com o leitor, no qual há imbuído 

um princípio de verdade, que leva o receptor a crer que o autor, o narrador e o protagonista da 

narrativa são a mesma pessoa (LEJEUNE, 1989). Já na autoficção mesclam-se o princípio de 

veracidade do pacto autobiográfico com o princípio de invenção dos romances, imbricando 

realidade e ficção, que estabelece uma ambiguidade textual fundamental a esse tipo de 

narrativa (FAEDRICH, 2015). Nesta dissertação, ao utilizar o termo ―semi-autobiografia‖ ou 

―inspirações autobiográficas‖, aproximo essas adjetivações ao conceito de autoficção e sua 

ambivalência de real vs ficional no processo de escrita e representação do eu narrador. 

Os dois principais objetos de análise aqui propostos trazem em si imbricações entre o 

eu autoral, da figura pública que criou e produziu a obra fictícia, e o eu protagonista da 

narrativa ficcional, tornando difusas as linhas que separam quais elementos das histórias são 

ou não baseados em fatos. O interesse maior, entretanto, reside não em investigar exatamente 

o quanto do que está sendo mostrado é real (até mesmo porque seria impossível responder a 

essa pergunta) mas sim como essas narrativas e seus criadores adquirem uma validação 

biográfica (JAGUARIBE, 2007) através das suas vivências que perpassam determinadas 

questões sociopolíticas e identitárias - que se conectam com anseios e reivindicações do 

público por uma melhor representação e representatividade, além de oferecerem a supracitada 

experiência vicária por meio da visão realista. 

Better Things é uma série cômica do canal pago premium estadunidense FX. Criada, 

produzida, escrita e protagonizada por Pamela Adlon, a obra retrata o cotidiano de Sam, uma 

mãe solo, que concilia seu trabalho de atriz com a criação de suas filhas. Na abertura do 

programa podemos perceber usos do real: filmagens documentais e pessoais das atrizes que 

interpretam Sam e suas filhas são intercaladas com cenas fictícias gravadas pela produção da 

série, o que coloca em evidência a importância de elementos pessoais e íntimos para a 

narrativa. É significativo que, em um elemento de tamanha importância como a abertura, 

                                                
4
 A série teve sua segunda temporada lançada em 2017, e até hoje consta com a produção em hiato. A Netflix já 

deixou claro, em diferentes anos e ocasiões, que está disposta a realizar uma terceira temporada, mas Aziz 

Ansari tirou alguns anos para voltar a focar em tours de seus especiais de stand-up comedy – cujas experiências 

são ampla fonte de inspiração para a série. O ator/roteirista diz ter vontade de retornar à série, mas apenas 

quando tiver histórias o suficiente formadas em sua cabeça que rendam uma temporada completa. 

https://www.cheatsheet.com/entertainment/master-of-none-will-aziz-ansaris-netflix-show-ever-get-a-season-

3.html/. Acesso em 10/11/20.  

https://www.cheatsheet.com/entertainment/master-of-none-will-aziz-ansaris-netflix-show-ever-get-a-season-3.html/
https://www.cheatsheet.com/entertainment/master-of-none-will-aziz-ansaris-netflix-show-ever-get-a-season-3.html/
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responsável por preparar a audiência para o universo fictício no qual está prestes a adentrar 

(KARPOVICH, 2010), a narrativa já lance mão de um dos elementos das chamadas ―novas 

estéticas realistas‖: a ―porosidade entre os domínios da ficção e do documentário‖ 

(JAGUARIBE, 2010, p.10).  

Outro aspecto forte na série, característico dessas novas estéticas realistas debatidas 

por Jaguaribe, é o ―valor depositado no vivido, na autenticidade da experiência narrada em 

primeira pessoa e na legitimidade política do local de onde se fala‖ (JAGUARIBE, 2010, 

p.11). No caso de Better Things, essa autenticidade vem por meio do caráter semi-

autobiográfico: Pamela Adlon, criadora da série e intérprete da protagonista Sam, também é, 

na vida real, mãe solo de três filhas, o que concilia com trabalhos de atuação e dublagem. Em 

entrevistas, ao discorrer sobre a obra, a autora relatou como ―essas histórias nasceram através 

de mim e das minhas filhas, eu apenas quero contá-las‖
5
 e afirmou querer ―elevar o 

mundano‖: ―É isso que você está vendo. Esta é a forma como eu vivo minha vida‖
6
.  

Em um contexto em que vemos uma atenção cada vez maior sendo conferida aos 

autores das ficções seriadas televisivas e um esforço da indústria televisiva americana em 

vincular nomes e rostos responsáveis pela parte criativa dessas obras (CASTELLANO E 

MEIMARIDIS, 2018, p.4), Adlon é um grande exemplo dessa figura autoral que detém 

controle criativo de sua série e imprime traços autorais à narrativa – até mesmo por que 

também dá vida à personagem principal, estando presente em tela, dando entrevistas e 

participando de programas para falar sobre seu trabalho. É também sintomático que, após 

dirigir 2 dos 10 episódios da primeira temporada, Adlon tenha tomado controle da direção de 

todos os episódios da segunda temporada, atingindo um novo nível de autoridade e controle 

criativo sobre o programa. Ao falar sobre Better Things, John Landgraf, chefe executivo do 

canal FX, afirmou que viu na narrativa o potencial para uma obra ―altamente cinematográfica, 

extremamente específica, original e pessoal‖
7
.  

Já Master of None é uma série de comédia Original Netflix, que retrata o cotidiano de 

Dev, um ator de ascendência indiana que mora em Nova Iorque. O criador da obra, Aziz 

Ansari - que também ocupa os papéis de criador, ator protagonista, diretor e roteirista de 

                                                
5
https://www.rollingstone.com/tv/features/pamela-adlon-on-better-things-mom-guilt-dude-persona-w502164. 

Acesso em 10/08/2019. 
6
https://www.npr.org/2017/08/21/545013926/pamela-adlon-started-working-at-age-9-but-better-things-

happened-at-50. Acesso em 10/08/2019. 
7
https://www.nytimes.com/2016/09/04/arts/television/pamela-adlon-louis-ck-better-things-fx.html. Acesso em 

10/08/2019. 

https://www.rollingstone.com/tv/features/pamela-adlon-on-better-things-mom-guilt-dude-persona-w502164
https://www.npr.org/2017/08/21/545013926/pamela-adlon-started-working-at-age-9-but-better-things-happened-at-50
https://www.npr.org/2017/08/21/545013926/pamela-adlon-started-working-at-age-9-but-better-things-happened-at-50
https://www.nytimes.com/2016/09/04/arts/television/pamela-adlon-louis-ck-better-things-fx.html
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alguns episódios - afirmou em entrevista
8
 ter se inspirado em acontecimentos de sua própria 

vida para elaborar os roteiros. Um dos grandes exemplos de como elementos da vida pessoal 

do criador influenciam sua obra é a maneira como ele utiliza sua conta pessoal do Instagram 

para compartilhar eventos que servem de inspiração para a série ou que se relacionam com 

questões da produção
9
. Esses registros de Aziz evocam questões debatidas em O Show do eu 

(SIBILIA, 2008), tal qual a ascensão do compartilhamento de informações pessoais em redes 

sociais como fenômeno de espetacularização da vida privada e novas formas de sociabilidade 

e produção de narrativas próprias. 

Em A ascensão do showrunner: autoria e legitimidade na era da Peak TV, Castellano 

e Meimaridis (2018) discorrem sobre como a exaltação da figura do showrunner e seu papel 

autoral está ligada a uma tentativa de trazer mais prestígio e legitimidade às séries de TV.  

O showrunner é potencialmente um auteur, a partir do momento em que é 

compreendido como um artista, alguém dotado de uma visão única e cujas 

experiências e personalidade são transpostas para a construção narrativa, além de 

funcionar como marcador de autoridade nos discursos que circulam sobre os objetos 

culturais (CASTELLANO E MEIMARIDIS, 2018, p. 16). 

 

Destaco circunstâncias envolvendo Master of None que exemplificam a questão da 

aclamação conferida a traços autorais e semi-autobiográficos: os Emmys de melhor roteiro 

que a narrativa ganhou. Em 2016, a vitória veio pelo episódio Parents, que mostra a história 

dos pais de Dev, indianos que foram para os Estados Unidos na década de 1980. Os 

intérpretes das figuras paterna e materna do protagonista da série, são, de fato, os pais de 

Aziz Ansari e, assim como suas personagens ficcionais, emigraram da Índia para os Estados 

Unidos. Ao LA Times, o autor afirmou: ―eu escolhi [escrever e dirigir] esse episódio porque 

ele é bem pessoal‖.
10

 

Já o episódio que levou o Emmy em 2017 aborda a conturbada relação de Denise, 

amiga do protagonista, com sua família quanto à aceitação de sua homossexualidade, e foi 

coescrito por Aziz Ansari e Lena Waithe, intérprete de Denise. Como a autora afirmou em 

entrevista ao site Vulture
11

, o roteiro foi inspirado em sua experiência de se assumir lésbica 

                                                
8
https://www.bustle.com/p/is-master-of-none-season-2-based-on-aziz-ansaris-real-life-the-comedy-is-still-a-

family-affair-56645. Acesso em 10/08/2019. 
9
O ator compartilha, por exemplo, vários registros das viagens feitas pela equipe de produção para gravar a 

série. No episódio 2 da segunda temporada, viajando pela Itália, Arnold e Dev acidentalmente prendem o carro 

deles em um beco estreito, não conseguindo retirá-lo do local. A cena foi inspirada em acontecimentos reais, 

cujos registros estão expostos no Instagram de Aziz (https://www.instagram.com/p/BDJ7lBuSRJF/?taken-

by=azizansari ehttps://www.instagram.com/p/BDJ8_dXyRME/?taken-by=azizansari). 
10

http://www.latimes.com/entertainment/envelope/la-en-st-0804-aziz-ansari-20160727-snap-story.html. Acesso 

em 10/08/2019. 
11

http://www.vulture.com/2017/05/lena-waithe-master-of-none-thanksgiving-episode-conversation.html. 
Acesso em 10/08/2019. 

https://www.bustle.com/p/is-master-of-none-season-2-based-on-aziz-ansaris-real-life-the-comedy-is-still-a-family-affair-56645
https://www.bustle.com/p/is-master-of-none-season-2-based-on-aziz-ansaris-real-life-the-comedy-is-still-a-family-affair-56645
https://www.instagram.com/p/BDJ7lBuSRJF/?taken-by=azizansari
https://www.instagram.com/p/BDJ7lBuSRJF/?taken-by=azizansari
https://www.instagram.com/p/BDJ8_dXyRME/?taken-by=azizansari
http://www.latimes.com/entertainment/envelope/la-en-st-0804-aziz-ansari-20160727-snap-story.html
http://www.vulture.com/2017/05/lena-waithe-master-of-none-thanksgiving-episode-conversation.html
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para seus familiares. A premiação de Lena Waithe entrou para a história: foi a primeira 

mulher negra a ganhar o Emmy de melhor roteiro para série de comédia. 

Ao realizar leituras e pesquisas para esta dissertação, notei que a maioria dos trabalhos 

acerca de autobiografias e autoficções dedicam-se a analisar obras literárias, com poucas 

abordagens voltadas para séries de TV Apesar de seu espraiamento cada vez maior na 

televisão, há pouquíssimas informações e compilados (levantamento historiográfico, listas 

etc) sobre séries semi-autobiográficas - tanto em sites ―informais‖ sobre TV, quanto em 

portais online de jornalismo cultural especializados em audiovisual e, menos ainda, no âmbito 

acadêmico. Mesmo numa conjuntura onde diversos críticos analisam e exaltam essas 

produções de maneira isolada - ao escrever pontualmente sobre uma ou outra obra - faltam 

conhecimentos teóricos, analíticos e paradigmáticos  Em um cenário no qual existe uma 

―cultura das séries‖, caracterizada por um aumento significativo na produção, circulação e 

consumo desse tipo de produção (SILVA, 2014), e as ficções seriadas televisivas americanas 

têm conquistado uma atenção maior dentro e fora da Academia (MEIMARIDIS, 2017), 

acredito ser importante analisar fenômenos em voga como narrativas com inspirações 

biográficas e visão realista tendo como objeto séries de TV, investigando mais a fundo suas 

operacionalizações narrativas, discursivas e estéticas. 

Acredito, também, na importância de, sob uma perspectiva foucaultiana 

(FOUCAULT, 2009), analisar questões relacionadas ao poder de fala e da construção de 

narrativas de si que são conferidos (e negados) a determinadas pessoas e grupos sociais em 

contextos históricos e socioculturais específicos (HALL, 2016). Casos como os de Aziz 

Ansari e Lena Waithe apontam para o que Ranciére (2010) chama de uma maior 

democratização das narrativas e representam fissuras no ―regime de autorização discursiva‖ 

(RIBEIRO, 2017) de nossa sociedade, que exclui diversas vozes subalternizadas, seja por 

questões raciais, de gênero ou sexualidade. Compreendo que, ao contar histórias como as de 

um descendente de imigrantes indianos e de uma mulher negra e lésbica, empresas como 

Netflix buscam, obviamente, determinados capitais (materiais e simbólicos) que serão 

devidamente debatidos ao longo do trabalho.  

Através destas discussões, busco aqui, primeiramente, compreender de que maneira 

manifestam-se em determinadas séries televisivas contemporâneas  visão e estéticas realistas, 

e como são dadas, nas narrativas, imbricações entre realidade e ficção, através das inspirações 

autobiográficas de seus autores. Trago uma reflexão sobre como o caráter semi-

autobiográfico influi tanto nas pautas sociopolíticas e identitárias que os autores abordam, 

quanto em aparatos narrativos e estéticos que são acionados em seus processos de 
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autoficcionalização. Concomitantemente, analiso como a circulação e aclamação das citadas 

obras que compõem o corpus da pesquisa se relacionam a um contexto mais amplo de 

valorização dos aspectos relativos à diluição entre as esferas pública e privada. A que tipo de 

moralidade contemporânea essas narrativas se vinculam? Que tipos de valores socialmente 

compartilhados eles revelam? Investigo, também, o contexto de ascensão das vozes dos 

criadores dessas narrativas. De que forma o direito de se expressar, de narrar sobre si mesmo 

emerge e se torna interessante do ponto de vista comercial? Que tipo de legitimação esses 

autores e suas narrativas trazem para a indústria? 

Metodologicamente, trabalho sobetudo com duas frentes. A primeira volta-se para um 

olhar empírico lançado sob os objetos do corpus de análise com a apoio de balisas teóricas 

que auxiliam pensar : I. as operacionalizações de visão e estética realistas nas obras 

(BROOKS, 2008; JAGUARIBE 2007, 2010; RANCIÉRE 2010;  BAGGINS, 2013; 

PARNETT, 2016); II. seus aparatos narrativos que estão atravessados pelo processo de 

autoficcionalização e seu foco nas esferas do cotidiano e do privado (JACOBSEN, 2015; 

PIPER, 2015; SALAMOVA, 2016; GIBBONS, 2017; RUSTAD e SCHWIND, 2017; FORD 

2018, 2019; LANDAU. 2018). Em segunda instância, sigo uma linha de raciocínio como as 

de Mittell (2001), Butler (2015) e Hall (2016). Referências importantes para debates aqui 

propostos, todos dialogam com uma perspectiva foucaultiana de inspiração pós-estruturalista 

para analisar, respectivamente, a construção de gêneros televisivos, os processos de 

subjetivação do eu e os regimes de representação e autorização discursiva sob uma ótica de 

que tais fenômenos integram questões sociopolíticas, refletindo e reproduzindo relações de 

poder (FOUCAULT, 2009). Tais contribuições e balizas teóricas vão me ajudar a investigar a 

maneira como as semi-autobiografias, sua integração e espraiamento cada vez maior em uma 

mídia massiva, seus rompimentos com lógicas instauradas na indústria televisiva e seus 

avanços representacionais tensionam e disputam formações discursivas. Para Robert Stam 

(1993), apoiando-se na obra de Bakthin, os produtos audiovisuais configuram-se como 

―enunciados historicamente situados‖ que, através de suas próprias linguagens, formam 

discursos e influenciam subjetividades (p. 156). O autor argumenta que as reflexões propostas 

dialogam com toda produção cultural e, aqui, pretendo relacioná-las com o universo dos 

seriados televisivos. Apoiado na análise do discurso, volto minha atenção também para o 

entorno discursivo dessas narrativas, sendo importante analisar as características que são 

acionadas por diversas esferas para legitimar esses produtos. 

Parto aqui do pressuposto de que há, no panorama televisivo americano, um espaço 

cada vez maior e mais prestigiado para narrativas que apresentem estéticas realistas, que 
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tratem de temas relacionados ao cotidiano de protagonistas ―comuns‖, e que esse interesse 

por essas narrativas relaciona-se com um contexto social de apreciação e demanda por uma 

espetacularização da vida privada e um desejo por experiências vicárias – o que faz com que 

essa valorização esteja ligada, também, aos autores dessas obras. Como veremos ao longo do 

trabalho há, também, por parte da indústria criativa e dos veículos jornalísticos dedicados a 

entretenimento e cultura, uma exaltação conferida às ficções seriadas televisivas que 

apresentem inspirações autobiográficas, e essa legitimação vem acompanhada de um 

interesse manifestado em relação às figuras autorais dessas narrativas. A essas obras é 

imbuído um valor relativo a questões pessoais e políticas concernentes às vidas privadas e ao 

lugar de fala de seus criadores, que imputam uma ideia de ―autenticidade‖
12

 (TAYLOR, 

2009) a essas produções. É também importante analisar os aspectos da escrita narrativa que 

levam tais obras a serem prezadas pelo público e pela crítica. 

Adotando também a perspectiva de diversos trabalhos que defendem o quanto as 

representações na mídia e no entretenimento são importantes para moldar a opinião pública 

em relação a diversos tópicos sociais (TUKACHINSKY et al, 2015; WOLD, 2017; MASSIE, 

2018; GUPTA, 2016; SAUNDERS, 2019; HALL, 2016) acredito na importância de haver 

narrativas como as de Master of None e Better Things que trazem para o plano do 

protagonismo personagens e pautas que diferem daquelas propagadas pelo sujeito universal 

adotado historicamente pelas narrativas hegemônicas. Parte essencial dessa pesquisa é o 

exercício empírico aplicado a essas obras, examinando a maneira como apresentam aspectos 

já debatidos: visão realista, espetacularização do cotidiano e da vida privada, representações 

que são atravessadas por questões políticas e subjetivas dos seus criadores, dentre outros.  

Para Jacques Ranciére (2010), a estética realista e a inclusão de pormenores ―ociosos‖ 

do cotidiano na literatura e suas obras representam uma maior democratização das narrativas: 

ao ceder espaço para representações de pessoas, objetos e detalhes mais ―comuns‖, as 

histórias que são contadas permitem a inclusão de personagens e características de um 

universo menos elitizado, em contraste com os romances antigos dos séculos XIX e XX, que 

se dedicavam majoritariamente a enredos com protagonismos monopolizados pela realeza - e 

suas culturas e símbolos. Trazendo tal discussão para os dias atuais e apoiando-me nas ideias 

de autoras como Ford (2016, 2018, 2019) e Parsemain (2019), que pensam o realismo e uma 

                                                
12

 Conceito esse complexo e multifacetado, cujas dimensões e probmelatizações per se não são o foco da 

pesquisa, por limitações de tempo e escopo. A contribuição dessa parte da análise visa, então, ressaltar a 

maneira como o fenômeno das semi-autobiografias é acionado por uma indústria televisiva americana saturada 

de produções em um cenário de Peak TV (MEIMARIDIS, 2017), no qual canais e empresas procuram selos de 

distinção e legitimidade através do espraiamento e exaltação da figura do auteur (CASTELLANO e 

MEIMARIDIS, 2018).  
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estética intimista em séries de TV, penso sobre quais são os impactos, hoje, da semi-

autobiografia, em um contexto social no qual narrativas que publicizam e espetacularizam a 

vida privada estão em alta. Questões essas que vão atravessar todos os capítulos, 

evidenciando como o objeto central da pesquisa é altamente perpassado por uma sociedade 

que busca avidamente por narrativas que pareçam autênticas (SIBILIA, 2015; 2018) e 

experiências vicárias da realidade (BROOKS, 2006). E que valoriza também a ―autoria como 

portadora de experiência‖ (JAGUARIBE, 2007, p.13) e promove uma variedade de ―shows 

dos eu‟s‖ (SIBILIA, 2007) que, cada vez mais ancorados nas vivências de seus proponentes, 

sustentam uma imbricação exponencialmente maior e mais complexa entre real e ficcional, 

trazendo novas estéticas realistas (JAGUARIBE, 2010). 

No primeiro capítulo, traço um panorama das séries semi-autobiográficas, com maior 

atenção aplicada às obras da indústria televisiva americana, a jornada de alguns de seus 

autores na indústria do Entretenimento e a construção das protagonistas, temáticas e estéticas 

de algumas das obras mais celebradas – que, com o passar dos anos, apresentaram diversas e 

importantes mudanças textuais, genéricas, representacionais e de proliferação na indústria 

televisiva. Assim, verso sobre reconfigurações da indústria da TV estadunidense que financia, 

produz e distribui a maioria das obras que debato, e os tipos de estruturas de autorização 

discursiva (RIBEIRO, 2017) e regimes representacionais (HALL, 2016) circunscritos em 

suas instituições. Analiso como que, ao proferir validação biográfica (JAGUARIBE, 2007) a 

sujeitos com identidades historicamente marginalizadas pelos discursos hegemônicos, 

interpelando-os a narrar sobre suas próprias vidas (BUTLER, 2015) e explorar questões sobre 

seus universos e lócus privados (PIPER, 2015; REYNOLDS, 2010), visando capitalizar em 

cima de tais narrativas e seus autores, canais e empresas acabam também por promover uma 

maior democratização de suas narrativas (RANCIÉRE, 2010) – mesmo que esta seja parcial, 

e que a própria tevê e seus círculos de poder a níveis mais macro estabeleçam relações 

paradoxais quanto às pautas políticas e identitárias que muitas dessas obras ostentam. 

Ressalto a diferença de autoria e foco temático entre as primeiras semi-autobiografias 

televisivas e as de 2010 em diante, propondo que o grande foco na esfera privada das 

narrativas mais contemporâneas as caracterizam como semi-autobiografias 

ultrapersonalistas. 

Já no segundo capítulo, Aziz Ansari e sua obra semi-autobiográfica Master of None 

foram escolhidos como foco de um exercício empírico mais aprofundado por diversos 

motivos. Ao contrário de Pamela Adlon, Aziz, ao estrear sua série na Netflix já era um rosto 

mais conhecido pelo público americano: seu papel como Tom Haverford na série Parks and 
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Recreation (NBC, 2009-20), seu primeiro stand-up comedy Aziz Ansari Live in Madison 

Square Garden e seu livro Modern Romance (2015), n° 1 na lista de mais vendidos do  New 

York Times, foram todos trabalhos que colocaram seu rosto, identidade e performance nos 

holofotes. Assim, empreendo uma análise de como todas essas narrativas apresentam 

elementos ressonantes com muito do que Ansari traz em sua obra mais autoral, e como essas 

semelhanças fazem com que tanto sua identidade pessoal quanto sua performatividade nas 

telas sejam marcados como legítimas; como ―reais‖ (NA, 2019).  

Nos tópicos 2.2 e 2.3, me debruço em episódios específicos de Master of None aliando-

os com o entorno discursivo da indústria, falas do próprio Ansari e relatos em seu perfil no 

Instagram que ressaltam e celebram o teor semi-autobiográfico e as imbricações do real na 

obra da plataforma de streaming. A análise da série também será guiada por um interesse de 

entendermos como ela traz avanços em relação ao regime representacional vigente de indo-

americanos, imigrantes e muçulmanos - e como a maior sensibilidade para tratar dessas 

questões está relacionada à escrita, direção e protagonismo de um autor cuja identidade é 

circunscrita por todas essas características, e utiliza sua voz para trazer fissuras no regime de 

autorização discursiva e promover não só quebras, como também reflexões críticas quanto a 

diversos estereótipos perpetuados pela mídia ocidental. O tópico 2.4 versa sobre uma 

controvérsia envolvendo uma denúncia sobre Aziz em meio ao movimento #MeToo, que 

trouxe disrupções na performatividade repetida do autor como uma espécie de guru 

romântico e um importante aliado para movimentos progressistas – e diversos embates e 

sinais do perigo da essencialização que estão inscritos nas repercussões do caso. No 2.5, 

proponho que  o realismo e a autenticidade em Master of None operam e se manifestam em 

três diferentes níveis: narrativo-textual, narrativo-estético e intertextual. Fechando o capítulo, 

a análise de Ramy (Hulu, 2019-), considerada a ―Master of None da Hulu‖, acrescentará 

nesses debates sobre o avanço das representações potencializadas pelo teor semi-

autobiográfico dessas obras. 

Na análise de Better Things, no terceiro e último capítulo, emprego com mais afinco 

um olhar voltado à identificação da visão realista (BROOKS, 2008) e das novas estéticas 

realistas (JAGUARIBE, 2007; 2010) empregadas na série, por considera-los  elementos-

chave na obra. Brooks (2008) defende que as ―coisas‖ (qualquer tipo de objeto ou 

característica que integrem a vida das personagens e ambientes da narrativa) e o acúmulo 

delas conferem às narrativas um caráter realista: é através da junção de vários detalhes e 

pequenos elementos descritivos que se alcança uma conjuntura na qual a visão realista está 

impressa de maneira eloquente nas estórias, o que leva à adesão do público. O autor também 
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discorre sobre a importância da descrição visual para o realismo, já que a visão é a nossa 

forma primária de registrar aquilo que está exposto diante de nós. Percebo todos esses 

elementos no roteiro e na estética da obra de Pamela Adlon. Como Neil Landau discorre ao 

analisar seu roteiro: 

a série é semi-autobiográfica, o que confere uma camada de meta-autenticidade: é 

arte imitando a vida ou vice e versa? (...) O realismo que Pamela Adlon alcança ao 

basear a série em sua vida é crucial para os impactos emocionais da narrativa. Torna 

a obra mais acessível, relacionável e iguala suas experiências [às do público] 

(LANDAU, 2018, cap. 1 – tradução minha).  

Em Feminist cinematic television: Authorship, aesthetics and gender in Pamela 

Adlon‟s Better Things, Jessica Ford (2018) discorre sobre como o que ela chama de séries 

cinemáticas e feministas, ao ostentarem criadoras, roteiristas, diretoras, produtoras e 

protagonistas mulheres apresentam uma perspectiva feminina que abre espaço para a 

abordagem de várias pautas e questões políticas que se relacionam com os movimentos 

feministas contemporâneos - com essas questões se manifestando tanto na estética da série 

através de aspectos mais técnicos e de direção, quanto em elementos mais textuais como 

trama e roteiro. Articulando as contribuições de Ford com outras autoras, empreendo também 

uma análise das representações contidas na série, e de como ela renega protocolos estruturais-

narrativos altamente propagados pela indústria. Ao empregar uma narrativização do banal do 

dia-a-dia da autoficcionalizada Sam Fox, e privilegiar a exploração da subjetividade, das 

emoções e do psicologismo de sua protagonista em detrimento de conflitos mais ―grandiosos‖ 

e tramas com início, meio e fim, Better Things apresenta sinais de uma autonomia narrativa 

(MENDES, 2009). Por apresentar um grande nível de semelhança entre Adlon e Fox, a 

produção é ainda mais sintomática que o objeto anterior em relação à celebração crítica que 

recebe via autenticidade conferida pela autoria e pela experiência narrada em primeira pessoa 

ancorada na legitimidade sociopolítica do local de fala. Assim, a série ostenta uma meta-

autenticidade que será foco da última seção do capítulo. 
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I. AUTOFICÇÃO NAS SÉRIES DE TV: PANORAMA DA TENDÊNCIA SEMI-

AUTOBIOGRÁFICA 

 

Como postulado por Campanella (2010) em sua tese de doutorado, a importância 

relegada ao cotidiano a níveis culturais, políticos, sociais e acadêmicos vem crescendo desde 

a reforma protestante – marco que alguns sociólogos entendem como fundamental para a 

afirmação do valor da vida cotidiana do homem, vide suas disrupções hierárquicas com a 

ordem do sagrado e um foco mais voltado às experiêncas humanas. O autor promove uma 

interlocução com diversos teóricos que ressaltam a manifestação pelo interesse da narrativa 

do dia-a-dia na indústria cultural e, mais especificamente, no audiovisual, através de 

produções como as do cinema russo nas primeiras décadas do século XX, que ―trouxeram às 

telas cenas de pessoas comuns acordando, indo ao trabalho, divertindo-se na praia, flertando, 

enfim, realizando tarefas consideradas fundamentais para o sucesso da revolução comunista.‖ 

(CAMPANELLA, p.30, 2010). O trabalho também aponta como os documentários 

etnográficos e o movimento Neo-Realista italiano foram propulsores nesse ―registro do 

sujeito comum‖ (p.31), traçando tal tendência até o cenário contemporâneo dos meios 

midiáticos e dos estudos culturais – apresentando o reality Big Brother, seu objeto de 

pesquisa, como um dos grandes indicativos desse interesse latente na narrativa do homem 

―ordinário‖. Nesse primeiro capítulo, veremos como esse interesse por histórias de pessoas 

―comuns‖ vem também fomentando um fenômeno em grande expansão: o das semi-

autobiografias no reino das ficções seriadas televisivas. 

Nos primeiros sete meses de 2020, contabilizei o lançamento de oito séries inspiradas 

nas vidas pessoais de seus criadores (Awkwafina Is Nora From Queens; Dave; Twenties; Feel 

Good; Never Have I Ever…; #BlackAF; I May Destroy You; Little Voice), mais do que o total 

de obras deste caráter que cataloguei em todo 2019 (Ramy; After Life; Special; Pen15; David 

Makes Men e Work In Progress – todas as seis renovadas para pelo menos mais uma 

temporada). Meus levantamentos revelam que as semi-autobiografias nas séries de TV datam, 

pelo menos, de 1961, sendo um fenômeno que com o passar dos anos apresentou diversas 

mudanças narrativas, estéticas, de escopo e cuja proliferação na indústria cresceu 

exponencialmente - reconfigurações sobre as quais trago aqui um debate. Para tanto, 

apresento: I. um panorama das séries semi-autobiográficas e suas respectivas temáticas, com 

maior atenção aplicada a alguns objetos e seus criadores, suas jornadas na indústria do 

entretenimento e as pautas identitárias que trazem em suas narrativas. II. uma investigação do 

lugar que essas produções culturais ocupam no circuito midiático: que discursos são 
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produzidos a seu respeito pelo entorno discursivo da indústria televisiva, qual espaço e 

audiência arregimentados por essas narrativas?  

Ao tratar destas produções como narrativas do eu - submetidas a um processo de 

autoficção (FAEDRICH, 2015) - adotei a perspectiva de Butler (2015) de que o próprio 

protocolo da constituição de um eu, da subjetivação do sujeito, é perpassado pelo contexto 

político, histórico e sociocultural no qual são articulados valores, normas e condutas que 

permitem - ou não - a identificação e o relato de um dado ser como um eu. Logo, para 

traçarmos um quadro desses relatos nas séries semi-autobiográficas, devemos discorrer sobre 

a indústria televisiva americana na qual a maioria das obras catalogadas são financiadas e 

também as agendas de representação que, impondo-se cada vez mais nos debates públicos e 

políticos, dão às autoras dessas obras uma validação biográfica (JAGUARIBE, 2007). 

Trazendo algumas reflexões acerca de práticas sociais de publicização da vida privada e da 

valorização de narrativas em primeira pessoa, procuro compreender nosso contexto 

sociocultural no qual o fenômeno central da pesquisa é validado, se prolifera na indústria 

televisiva e se configura também como um agente que traz mudanças em determinadas 

estruturas de autorização discursiva. Assim, nos capítulos posteriores, me debruço com mais 

afinco na análise empírica de Master of None e Better Things.  

Como versei anteriormente, autobiografia denota um pacto do autor da obra com seu 

leitor, onde se estabelece um princípio de verdade, levando o receptor a acreditar que o 

protagonista, o narrador e o autor da narrativa são a mesma pessoa (LEJEUNE, 1989). Na 

autoficção, imbricam-se o cânone de veracidade do pacto autobiográfico com o preceito 

inventivo dos romances, mesclando realidade e ficção, conjecturando uma textualidade 

ambígua que é fundamental a este tipo de narrativa (FAEDRICH, 2015). Aproximo ―semi-

autobiografia‖ do conceito de autoficção e sua ambivalência de real vs ficional no processo 

de escrita e representação do eu narrador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

1.1 Catalogando semi-autobiografias: de The Dick Van Dyke Show a Little Voice 

Ano Título Canal 
Tempor
adas13 

Autor(es)14 País15 
Audiência

16 

1961-66 The Dick Van Dyke Show CBS 5 Carl Reiner EUA 23,600 

1971-81 The Waltons CBS 9 Earl Hamner Jr. EUA 19,000 

1972-84 Fat Albert and The Cosby Kids CBS 8 Bill Cosby EUA  

1978-82 WKRP in Cincinnati CBS 4 Hugh Wilson EUA 19,500 

1984-92 The Cosby Show CBS 9 Bill Cosby EUA 13,815 

1986-90 It‘s Garry Shandling‘s Show Showtime 4 Garry Shandling EUA  

1989-98 Seinfeld NBC 9 Jerry Seinfeld EUA 38,030 

1991-93 Brooklyn Bridge CBS 2 Gary David Goldberg EUA 9,300 
1991-95 Joking Apart BBC2 2 Steven Moffat UK x 
1992-98 The Larry Sanders Show HBO 6 Garry Shandling EUA 2,500 

1995-98 Life With Louie FOX Kids 3 Louie Anderson EUA 6,000 

1996-05 Everybody Loves Raymond CBS 9 Phil Rosenthal & Ray Romano EUA 17,400 

1999-00 Freaks and Geeks NBC 1 Paul Feig EUA 6,770 

2000- Curb Your Enthusiasm HBO 10ª+ Larry David EUA 0,633 

2000-03 Titus FOX 3 Christopher Titus EUA 7,900 

2000-04 Coupling BBC2 4 Steven Moffat UK x 

2004-13 Shameless BBC 11 Paul Abbott UK x 

2005-09 Everybody Hates Chris UPN/CW 4 Chris Rock EUA 1,700 

2005 Fat Actress Showtime 1 Kirstie Alley EUA 0,924 

2006-07 Lucky Louie HBO 1 Louis C.K. EUA 1,300 

2006-09 Pulling BBC III 3 Sharon Horgan UK x 

2006-11 Lead Balloon BBC 4 Jack Dee UK x 

2006-13 30 Rock NBC 7 Tina Fey EUA 3,640 

2007-10 The Sarah Silverman Program. Comedy Central 3 Sarah Silverman EUA 1,200 

2007-09 Flight of the Conchords HBO 2 Jemaine Clement & Bret McKenzie EUA/NZ 1,000 

2009-11 Bored to Death HBO 2 Jonathan Ames EUA 0,225 

2010-15 Louie FX 5 Louis C.K. EUA 0.480 

2010-12 Grandma‘s House BBC 2 Simon Amstell UK X 

2010- The Trip BBC 4ª Steve Coogan & Rob Brydon UK X 

2011-12 Up All Night NBC 2 Emily Spivey EUA 3,010 

2011- Shameless US Showtime 11ª Paul Abbott EUA 0,847 

2011 The Paul Reiser Show NBC 2 eps. Paul Reiser EUA 2,340 

2012 Rob CBS 1 Rob Schneider EUA 11,020 

2012-17 GIRLS HBO 6 Lena Dunham EUA 0,638 

                                                
13

 Quando figurado apenas o numeral, a série já finalizou, é o n° ―definitivo‖ de temporadas. Ao constar 

numeral mais ―a‖ (6ª), indica que esta foi a última temporada a ser exibida, mas o programa ainda não está 

cancelado nem renovado. Somando-se o sinal ―+‖ (6ª+) indica que aquela foi a última temporada exibida, mas a 

produção está renovada para pelo menos mais um ano.  
14

 Em casos de múltiplos autores, figuram apenas o nome daqueles nas quais a narrativa foi inspirada. Exceções: 

Maria Bamford (Lady Dynamite), Dan Savage (The Real O‟Neals) e Sara Bareilles (Little Voice) não foram 

criadores nem atuaram como roteiristas das séries, mas foram produtores e supervisionaram a história baseada 

em suas respectivas vidas, dando feedbacks e colocando detalhes sobre suas vivências nas mesmas. Já Piper 

Kerman (Orange Is The New Black) e Rae Earl (My Mad Fat Diary) foram autoras dos livros de autoficção que 

serviram como material-base para as respectivas séries homônimas, e, também, participaram das equipes de 

produção imprimindo assim o teor semi-autobiográfico nas mesmas. 
15

 Tirando a australiana Please Like Me, todas as séries catalogadas são americanas ou britânicas. Gostaria de 

frisar, entretanto, que acredito na possibilidade de haver diversas dessas narrativas pertencentes a outras 

nacionalidades, mas foco as discussões nesses circuitos televisivos por: I. Serem os principais mercados da 

indústria de séries de TV, tendo produtos de maior distribuição e divulgação em outros países, o que torna mais 

fácil o acesso às obras e suas informações. II. A barreira linguística, visto que a única outra língua que domino 

bem além de do português é o inglês. 
16

 Número em milhões, considerando média da última temporada, ou, na rara falta desta informação, do 

episódio mais recente que conseguimos achar. Trabalho apenas com audiência dos programas da indústria 

estadunidense por entender que há diferenças estruturais entre o funcionamento desta e da TV do Reino Unido, 

que configuraria regras e parâmetros específicos a parte. Não consta a audiência de produções de plataformas de 

streaming pois estas nem sempre divulgam seus números. A fonte da maioria dos dados vem do site TV Series 

Finale e da Wikipedia. Medições realizadas pela Nielsen.  

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Dick_Van_Dyke_Show#Broadcast_history_and_Nielsen_ratings
https://worldradiohistory.com/hd2/IDX-Business/Magazines/Archive-BC-IDX/79-OCR/BC-1979-06-18-OCR-Page-0056.pdf#search=%22rounding%20up%20the%20ratings%22
https://worldradiohistory.com/hd2/IDX-Business/Magazines/Archive-BC-IDX/79-OCR/BC-1979-06-18-OCR-Page-0056.pdf#search=%22rounding%20up%20the%20ratings%22
http://www.classictvhits.com/tvratings/1991.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Seinfeld#U.S._television_ratings
https://books.google.com.br/books?id=KX3y9uL9H-EC&pg=PA122&lpg=PA122&dq=brooklyn+bridge+million+viewers&source=bl&ots=rvKG04zhoW&sig=ACfU3U3foGKJ_b-wd77mbqPSVaqBJ3AaBg&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi_tJnhrOvpAhU7GLkGHUchD9UQ6AEwAHoECA0QAQ#v=onepage&q=brooklyn%20bridge%20million%20viewers&f=false
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Larry_Sanders_Show
https://variety.com/1998/biz/news/louie-leaps-into-book-deal-with-parachute-1117470581/
https://en.wikipedia.org/wiki/Everybody_Loves_Raymond#American_television_ratings
https://en.wikipedia.org/wiki/Freaks_and_Geeks#Ratings
https://tvseriesfinale.com/tv-show/curb-your-enthusiasm-season-10-ratings/
https://en.wikipedia.org/wiki/Titus_(TV_series)#Season_ratings
https://en.wikipedia.org/wiki/Everybody_Hates_Chris#Broadcast_history
https://money.cnn.com/2005/08/26/news/fortune500/hbo_showtime/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/lucky-louie-hbo-series-cancelled-but-is-there-hope/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/30-rock-season-seven-ratings-24832/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/sarah-silverman-program-canceled-14887/
https://usatoday30.usatoday.com/life/television/news/2007-06-26-nielsens-analysis_N.htm
https://tvseriesfinale.com/tv-show/bored-to-death-canceled-season-four-21644/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/louie-season-five-ratings-36185/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/up-all-night-season-two-ratings-24449/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/shameless-season-10-ratings/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/the-paul-reiser-show-cancelled-19668/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/%C2%A1rob-ratings-2011-2012-21825/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/girls-season-six-ratings/
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2013- The Goldbergs ABC 7ª + Adam F. Goldberg EUA 4,168 

2013-16 Maron IFC 4 Marc Maron EUA 0,100 

2013-19 Orange Is The New Black Netflix 7 Piper Kerman EUA - 

2013-14 Legit FXX 2 Jim Jefferies EUA 0,620 

2013-14 Hello Ladies HBO 1 Stephen Merchant EUA 0,522 

2013-15 My Mad Fat Diary Channel 4 3 Rae Earl UK X 

2013-16 Raised by Wolves Channel 4 2 Caitlin Moran & Caroline Moran UK X 

2013-16 Please Like Me ABC2 4 Josh Thomas AUS X 

2014-19 Transparent Amazon Prime 5 Jill Soloway EUA - 

2014-19 Broad City Comedy Central 5 Ilana Glazer & Abbi Jacobson EUA 0,312 

2014-17 Red Oaks Amazon Prime 3 Joe Gangemi & Gregory Jacobs EUA - 

2014-15 Mulaney FOX 2 John Mulaney EUA 1,740 

2014 Saint George FX 1 George Lopez EUA 0,750 

2014-15 Cristela ABC 1 Cristela Alonzo EUA 5,230 

2014- Black-ish ABC 6ª+ Kenya Barris EUA 2,630 

2014 Garfunkel and Oates IFC 1 Riki Lindhome & Kate Micucci EUA 0,140 

2015- Master of None Netflix 2ª  Aziz Ansari EUA - 

2015-17 One Mississippi Amazon Prime 2 Tig Notaro EUA - 

2015-17 Chewing Gum E4 2 Michaela Coel UK X 

2015-16 The Jim Gaffigan Show TV Land 2 Jim Gaffigan EUA 0,440 

2015-19 Crazy Ex-Girlfriend CW 4 Rachel Bloom EUA 0,409 

2015- Real Rob Netflix 2ª  Rob Schneider EUA - 

2015-18 The Carmichael Show NBC 3 Jerrod Carmichael EUA 3,328 

2015-19 Catastrophe Amazon Prime 4 Sharon Horgan & Rob Delaney UK X 

2016-17 The Real O'Neals ABC 2 Dan Savage EUA 3,068 

2016- Better Things FX 4ª+ Pamela Adlon EUA 0,294 

2016- Flaked Netflix 2ª  Will Arnett EUA - 

2016- Atlanta FX 2ª+ Donald Glover EUA 0,639 

2016-17 Lady Dynamite Netflix 2 Maria Bamford EUA - 

2016-17 Dice Showtime 2 Andrew Dice Clay EUA 0,138 

2016-18 Take My Wife Seeso 2 Cameron Esposito & Rhea Butcher EUA - 

2016-18 Loosely Exactly Nicole Facebook Watch 2 Nicole Byer EUA - 

2016-17 Lopez TV Land 2 George Lopez EUA 0,319 

2017-19 SMILF Showtime 2 Frankie Shaw EUA 0,196 

2017-19 Crashing HBO 3 Pete Holmes EUA 0,376 

2017- I‘m Sorry Tru TV 2ª+ Andrea Savage EUA 0,208 

2017- Big Mouth Netflix 3ª+ Andrew Goldberg & Nick Kroll EUA - 

2017-19 GameFace Channel4 2 Roisin Conaty UK X 

2018- In The Long Run Starz 3ª+ Idris Elba UK X 

2018-19 Rel FOX 1 Lil Rel Howery EUA 2,026 

2018- Derry Girls Channel 4 2ª Lisa McGee UK X 

2018- The Reluctant Landlord Sky1 2ª Romesh Ranganathan UK X 

2019- Special Netflix 1ª+ Ryan O'Connell EUA - 

2019- Ramy Hulu 2ª+  Ramy Youssef EUA - 

2019- After Life Netflix 2ª+ Ricky Gervais UK X 

2019- David Makes Man OWN 1ª+ Tarell Alvin McCraney EUA 0,412 

2019- PEN15 Hulu 1ª+ Maya Erskine & Anna Konkle EUA - 

2019- Work in Progress Showtime 1ª+ Abby McEnany EUA 0,101 

2020- Awkwafina is Nora from Queens Comedy Central 1ª+ Awkwafina EUA 0,490 

2020- Feel Good E4/Netflix 1ª  Mae Martin UK X 

2020- Twenties BET 1ª+  Lena Waithe EUA 0,510 

2020- Dave FXX 1ª+ Dave Burd EUA 0,213 

2020- Never Have I Ever Netflix 1ª+  Mindy Kaling EUA - 

2020- #BlackAF Netflix 1ª+  Kenya Barris EUA - 

2020- I May Destroy You BBC/HBO 1ª Michaela Coel UK X 

2020- Little Voice AppleTV+ 1ª  Sara Bareilles EUA - 

Tabela I – Catálogo de séries semi-autobiográficas. Elaboração minha. Outras estatísticas podem ser 

encontradas no Apêndice I (p.150). 

 

Para catalogar os 90 títulos dispostos na tabela, meu critério de seleção considerou a 

classificação dessas séries como semi-autobiográficas ou ―com inspirações biográficas‖ por 

https://tvseriesfinale.com/tv-show/the-goldbergs-season-seven-ratings/
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Maron_episodes#Season_4_(2016)
https://tvseriesfinale.com/tv-show/legit-season-one-ratings-27649/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/hello-ladies-cancelled-no-season-two-31327/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/broad-city-season-five-ratings/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/mulaney-season-one-ratings-34246/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/saint-george-season-one-ratings-32286/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/cristela-season-one-ratings-34325/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/black-ish-season-six-ratings/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/garfunkel-oates-ifc-comedy-cancelled-no-season-two-35802/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/the-jim-gaffigan-show-tv-land-season-two-ratings/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/crazy-ex-girlfriend-season-four-ratings/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/carmichael-show-season-three-ratings/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/the-real-oneals-season-two-ratings/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/better-things-season-four-ratings/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/atlanta-season-two-ratings/
https://en.wikipedia.org/wiki/Dice_(TV_series)
https://tvseriesfinale.com/tv-show/lopez-season-two-ratings/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/smilf-season-two-ratings/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/crashing-season-three-ratings/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/im-sorry-season-two-ratings/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/rel-season-one-ratings/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/david-makes-man-season-one-ratings/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/work-in-progress-season-one-ratings/
https://en.wikipedia.org/wiki/Awkwafina_Is_Nora_from_Queens#Ratings
https://tvseriesfinale.com/tv-show/twenties-season-one-ratings/
https://tvseriesfinale.com/tv-show/dave-season-one-ratings/
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sites especializados em entretenimento e TV dos Estados Unidos e do Reino Unido que 

traziam detalhes sobre quais semelhanças seus autores carregaram da vida real para suas 

obras ficcionalizadas, assim como colocações dos próprios criadores das séries. 

Nem todas as obras com a figura da ―autora-protagonista-diretora‖, por exemplo, 

podem ser consideradas semi-autobiográficas. Caso de Fleabag (BBC III, 2016-19), Back to 

Life (BBC I, 2019-) e Insecure (HBO, 2016-) que obtiveram sucesso e despertaram 

curiosidade da crítica, dos jornais e do público acerca da possibilidade de serem inspiradas 

em histórias reais da vida das autoras/atrizes, mas tiveram tais hipóteses negadas por Phoebe 

Waller-Bridge
17

, Daisy Haggard
18

 e Issa Rae
19

 em entrevistas cedidas pelas autoras - esta 

última afirmando ―Isso não é de forma alguma a minha vida, e é aí que fica complicado, por 

que as pessoas assumem que é‖. Já Waller-Bridge compartilhou sua irritação pela suposição 

comum de que histórias escritas por mulheres roteiristas com personagens complexas e 

relacionáveis são sempre retratos de suas vidas pessoais: ―Mulheres podem inventar coisas 

também! Não é tudo nossos diários!‖. A criadora da premiada Fleabag fala sobre como errou 

ao não ter protegido sua família, pois não conseguiu prever todo o sucesso que sua série faria 

- e como isso levaria os fãs a assumirem que as histórias da série são baseadas em sua vida 

real, com todas as complicações familiares expostas levando a julgamentos de terceiros. 

Primeira da lista, The Dick Van Dyke Show, criada por Carl Reiner, é inspirada em suas 

experiências como escritor-chefe dos programas de variedades Your Show of Shows (NBC, 

1950-54) e Caesar‟s Hours (NBC, 1954-57). Na série acompanhamos Rob Petrie (baseado no 

próprio Reiner e interpretado pela estrela da Broadway Dick Van Dyke) e seu dia-a-dia no 

trabalho como roteirista-chefe do programa de auditório fictício The Alan Brady Show. 

Vemos Rob trocando várias piadas e situações inusitadas com seus colegas da sala de 

roteiristas, Buddy e Sally – e eventualmente também com o produtor do programa em que 

trabalham, Mel Cooley, e a estrela, Alan Brady (interpretado pelo próprio Reiner, que se 

inspirou em Sid Caesar, apresentador dos programas de auditório em que trabalhou na vida 

real). A série foi prezada por oferecer aos telespectadores uma visão interna de como se 

roteirizava e produzia um programa de variedades para a TV, e ao mesmo tempo apresentava 

narrativas do núcleo familiar envolvendo Laura Petrie e Richie Petrie, esposa e filho de Rob.  

                                                
17

 ―I‟m sorry Fleabag put my family in spotlight, says Phoebe Waller-Bridge‖. Acesso em 05/06/2020, 

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/jun/30/phoebe-waller-bridge-fleabag-sorry-family-put-in-

spotlight. 
18

 ―Is 'Back To Life' Based On A True Story?‖. Acesso em 05/06/2020, https://www.bustle.com/p/is-back-to-

life-based-on-a-true-story-the-shows-creator-spoke-with-former-prisoners-for-this-bbc-comedy-17136302.  
19

 ―Issa Rae, star of HBO's 'Insecure,' reflects on her real and fictional selves‖. Acesso em 05/06/2020, 

https://www.chicagotribune.com/entertainment/ct-issa-rae-hbo-insecure-20170721-story.html  

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/jun/30/phoebe-waller-bridge-fleabag-sorry-family-put-in-spotlight
https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2019/jun/30/phoebe-waller-bridge-fleabag-sorry-family-put-in-spotlight
https://www.bustle.com/p/is-back-to-life-based-on-a-true-story-the-shows-creator-spoke-with-former-prisoners-for-this-bbc-comedy-17136302
https://www.bustle.com/p/is-back-to-life-based-on-a-true-story-the-shows-creator-spoke-with-former-prisoners-for-this-bbc-comedy-17136302
https://www.chicagotribune.com/entertainment/ct-issa-rae-hbo-insecure-20170721-story.html
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O programa foi um sucesso de audiência
20

 e recebeu consagração crítica, concorrendo a 

25 Emmys dos quais ganhou 15 ao longo de suas 5 temporadas – dentre eles Melhor Roteiro 

para Série de Comédia (4x), Melhor Série de Comédia (4x), e Melhor Direção para Comédia 

(3x). A produção recebe até hoje título de ―primeira comédia sofisticada da TV‖ por veículos 

como Forbes
21

 e é reconhecida por inaugurar uma nova era para as sitcoms e ostentar um 

casal de protagonistas progressistas, como aponta o AV Club
22

. 

Seguindo lógica semelhante, WKRP in Cincinnati e The Larry Sanders Show 

apoiavam-se fortemente nas experiências de seus autores trabalhando para uma estação de 

rádio e para um programa televisivo de auditório – ambas contando com celebração crítica e 

premiações. Esses programas pavimentaram o caminho para outras produções que 

futuramente se dedicariam a continuar explorando bastidores da indústria do entretenimento 

sob a perspectiva de alguém ―de dentro‖. Outras séries se tornaram grandes fenômenos e 

ajudaram a consolidar outra tendência
23

, de ainda maior espraiamento
24

: sitcoms
25

 altamente 

apoiadas na figura do ―comediante-autor-protagonista‖
26

 já estabelecidos no meio do stand-

up comedy
27

. Foram The Cosby Show, Seinfeld e, novamente, The Larry Sanders Show. 

The Cosby Show, criada e protagonizada pelo famoso comediante Bill Cosby
28

, surgiu
29

 

através de sua tentativa frustrada de vender para canais de TV uma série na qual interpretaria 

                                                
20

 A audiência de The Dick Van Dyke Show foi baixa em seu 1° ano, mas realocações na grade de programação 

da CBS contribuíram para o programa encontrar lugar dentre o top 10 audiências da TV americana em 1963, 64 

e 65. 
21

 ―‟The Dick Van Dyke Show‟, TV‟s First Sophisticated Comedy, Ended on This Day In 1966‖. Acesso em 
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um detetive que resolve casos na base de esperteza e humor. As empresas não se interessaram 

pelo projeto, e sugeriram ao comediante apresentar algo com uma abordagem mais 

autobiográfica, levando-o a derivar a nova ideia de seu filme de stand-up comedy Bill Cosby: 

Himself (1983), que apresentava diversas piadas relacionadas à sua relação com a esposa e a 

criação de seus filhos. Dentre as características da vida real do autor que ressoam na narrativa 

está o personagem Theo, inspirado em seu filho Ennis e a luta contra a dislexia; e Claire 

Huxtable, inspirada em sua esposa na vida real, Camille Cosby. A produção passou cinco 

anos consecutivos como n° 1 de audiência nas medições da Nielsen – feito histórico que 

compartilha com apenas um título, All In The Family (CBS, 1971-79). Ganhadora de diversas 

premiações, a série é reconhecida por ter sido uma das produções que abriu portas para a 

realização e o sucesso de outras sitcoms com elencos majoritariamente negros.  

Já Seinfeld obteve grande sucesso crítico sendo muitas vezes creditada por mudar a 

televisão. Como colocado pela Vox em matéria especial de 2019: ―Após ―a série sobre nada‖, 

sitcoms televisivas nunca mais seriam as mesmas‖
30

. Criada por Jerry Seinfeld e seu amigo 

Larry David, o pitching da dupla para a NBC foi de um programa que mostraria ―como que 

um comediante cria seu material‖
31

. Com narração que intercalava cenas de Jerry realizando 

suas apresentações de stand-up comedy com fragmentos do cotidiano com seus amigos 

George, Elaine e Kramer, a série foi reconhecida por desafiar várias convenções das sitcoms 

tradicionais, além de ser considerada uma das primeiras produções pós-modernistas da TV e 

ter suscitado debates acadêmicos como no livro Seinfeld and Philosophy: a book about 

everything and nothing (IRWIN, 2010). Uma de suas inovações é o emprego em grandes 

níveis de auto-referencialidade, com uma quarta temporada na qual George (persona do co-

criador Larry David) e Seinfeld tentam vender para a NBC uma série chamada Jerry; e o 

series finale que traz os protagonistas tendo que enfrentar acusações de absurdos que 

cometeram no decorrer de toda a série. Além de angariar grande atenção da indústria 

televisiva, seu entorno discursivo e da Academia, ostenta também o 3° último episódio mais 

assistido da história da TV estadunidense, com um total de 76.3 milhões de telespectadores
32

.  
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The Larry Sanders Show, por ser da TV paga, não teve audiência massiva como os 

outras duas produções, mas também foi considerada altamente experimental, com inovações 

como a tradição de convidar celebridades para interpretarem a si próprias (como convidadas 

do protagonista Larry em se programa de auditório, mas também com cenas externas ao 

estúdio fictício na série, interagindo com outras personagens) e o regimento de um humor 

calcado na vergonha alheia - aparatos amplamente utilizados por futuras produções cômicas. 

O programa é reconhecido como propulsor incipiente da noção de "qualidade" denotada pelas 

produções do canal HBO. Criada e protagonizada por Garry Shandling, que deu continuidade 

a algumas das marcas distintas de sua série anterior (It‟s Garry Shandling‟s Show) como a 

quebra da quarta parede.   

Como as mais célebres produções semi-autobiográficas do século passado, essas séries 

deixaram um legado de forte influência em algumas das mais bem-sucedidas empreitadas do 

fenômeno na primeira década do século XXI, com 30 Rock e Curb Your Enthusiasm como os 

maiores exemplos. O que todas essas narrativas têm em comum é também o fato de serem um 

reflexo de uma predileção
33

 da indústria naquele momento por séries que falavam sobre a 

própria televisão e seus bastidores, apresentando protagonistas produtores, atrizes, roteiristas, 

apresentadores de talk show e comediantes criados, escritos e, na maioria dos casos, 

performados, por pessoas que já haviam vivenciado o universo dessas respectivas esferas do 

entretenimento. Muitos desses programas também apresentam níveis variados de 

autorreflexividade, uma das características da complexidade narrativa (MITTELL, 2006), 

modelo em amplo desenvolvimento na indústria em plena virada do século. 

Uma grande diferença que encontrei no panorama de séries semi-autobiográficas de 

2015 para cá é o fato de a maioria delas não serem mais sitcoms e pertencerem a canais pagos 

e serviços de streaming, além de configurarem produções de nicho. São altamente voltadas 

para os embates pessoais e identitários de suas protagonistas, ancoradas muito mais em 

questões relacionadas à sua psicologia e seus relacionamentos interpessoais do que em suas 

carreiras ou bastidores da indústria do entretenimento. Paralelamente, são histórias que, por 

inverterem o foco para essas questões, muitas vezes apresentam diversas tramas disfóricas 

que tratam das inseguranças e falhas de suas protagonistas ao mesmo tempo em que abordam 

as desventuras e absurdos de suas experiências cotidianas com uma ótica cômica, 

conjecturando dramédias (PINHO, 2018). Seus grandes propulsores são Louie e Girls, cujas 

inovações, consagrações críticas e exaltação autoral abriram a porta para uma variedade de 
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narrativas que vêm dando voz aos complexos embates de variada sorte de autores – e seus 

―eus‖ auto-ficcionalizados.   

Criada por Louis C.K.
34

, Louie (FX, 2010-15) contou com ótima recepção da crítica 

televisiva, angariando diversas premiações ao longo de suas 5 temporadas. Assim como os 

precedentes especiais de stand-up do já então célebre comediante, grande parte do texto da 

narrativa explora temas que seriam considerados do lócus privado (PIPER, 2015), com o 

autor baseando-se em experiências que ele próprio passou em sua vida pessoal para abordar 

tópicos iguais aos apresentados em seus especiais de comédia, como ―suas atividades sexuais 

e biológicas, sua forma física, problemas de saúde, ansiedades sobre a paternidade (ele tem 

duas filhas), relacionamentos românticos e experiências traumáticas na infância‖ 

(SALAMOVA, 2016, p. 37, tradução minha).  

A série intercala fragmentos de seu protagonista exercendo sua profissão de comediante 

nos palcos - com cenas idênticas a fragmentos de gravações de stand-up comedy do ator 

(PIPER, 2015) - com tramas que exploram seu cotidiano como um comediante divorciado, 

pai de duas meninas - todas características pertencentes tanto a Louis C.K. quanto sua versão 

auto-ficcionalizada Louie C.K. Como versam as autoras, as semelhanças entre o eu ―real‖ e 

sua persona semi-autobiográfica não estão inscritas apenas na caracterização do protagonista, 

como também se manifestam em diversos âmbitos no nível discursivo da produção: humor 

auto-depreciativo, tom satírico, críticas ácidas a diversos aspectos socioculturais dos 

americanos, quebras de expectativas e piadas disruptivas através do emprego do grotesco e do 

debate sobre temas tabus - são todas abordagens utilizadas tanto pelo comediante que se 

apresenta diante de uma audiência em bares e casas de show no ―mundo real‖ quanto pelo 

texto da autoficção. A obra seriada televisiva é apreciada também por ser um retrato ―crítico‖, 

―honesto‖ e ―autêntico‖ da experiência cotidiana moderna, ao lançar mão de seu hibridismo 

genérico para retratar absurdos e idiossincrasias que Louie enfrenta no dia-a-dia. 

Já Girls traz diversos elementos que lhe atribuem características textuais de uma 

dramédia (PINHO, 2018), como a não-negação da disforia, o tensionamento de desventuras 

cômicas e episódicas com tramas de falhas pessoais e superações que conjecturam histórias 
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serializadas. A série apresenta também a mutabilidade da tipificação cômica (BERGSON, 

1983) de sua protagonista e sua movimentação no espectro das empatias (JAUSS, 2005), ao, 

em um primeiro momento, nos levar a julgar e ter relação de distanciamento com a 

personagem, mas, conforme a evolução de sua jornada, passar a rir com ela, ao invés dela. 

Apesar de trazer apagamento de questões raciais, a produção foi amplamente reconhecida por 

tratar de muitas questões identitárias relativas ao universo feminino, com uma considerável 

quantidade de trabalhos acadêmicos acerca de sua representação feminista e de questões 

políticas e geracionais abordadas pela narrativa (KAKLAMANIDOU & TALLY, 2014; 

FULLER & DRISCOLL, 2015; NASH & WHELEHAN, 2017).  

Em sua conta no Instagram, Lena Dunham, na época da série, compartilhava diversos 

posts que se relacionavam com a narrativa, alguns revelavam acontecimentos de sua vida que 

foram inspiração para o seriado, outros sublinhavam as ressonâncias entre Dunham e sua 

autoficicionalizada Hannah. Uma das questões mais debatidas no âmbito da representação 

feminina do seriado é a exposição e naturalização de corpos femininos fora do padrão estético 

socialmente estabelecido. Assim como em Girls, Lena utiliza seu perfil para compartilhar 

imagens e mensagens acerca de seu corpo
35

, suas questões com seu ―sobrepeso‖ e mensagens 

pró-autoaceitação e contra a gordofobia. Divulga trabalhos de mulheres artistas, promove 

discursos sobre feminismo, sexualidade e empoderamento feminino, debate questões sobre 

saúde e distúrbios mentais – todos tópicos também abordados em Girls. 

Figura controversa, Dunham se posiciona como pessoa pública que não se reprime ao 

abordar temas tabus e declarar abertamente convicções e posicionamentos políticos, publicar 

fotos de seu corpo seminu e relatos detalhados sobre experiências pessoais com questões de 

saúde, gênero e sexualidade. A autora parece constantemente extravasar as fronteiras do que 

é público e privado: ao trazer para a esfera do comunal (através de falas e posts em sua conta 

aberta do Instagram) emoções, pautas e relatos que historicamente foram construídos como 

elementos que deveriam se restringir à esfera do privado (REYNOLDS, 2010), Lena parece 

operar pequenas transgressões dessa ordem que, com raízes que remontam aos valores da boa 

conduta cristã, busca afastar o íntimo e o afetivo do publicizado. 

De declaração pró-aborto utilizando foto de Jemima Kirke
36

 (intérprete de Jessa, que 

realiza aborto na 1ª temporada da série), até imagens de sua época de infância e 
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adolescência
37

 e texto
38

 declarando seu apoio e adoração ao ex-presidente Obama, Lena 

Dunham constrói uma narrativa do eu que, dos detalhes cotidianos às amizades retratadas e 

agendas políticas debatidas, parece ecoar características de Hannah e os debates apresentados 

em Girls. Como veremos de maneira mais atenta nos próximos capítulos, tais práticas são 

realizadas também por Aziz Ansari (Master of None) e Pamela Adlon (Better Things) e nos 

remetem às questões de publicização da vida privada e da valorização do compartilhamento 

dessas narrativas em redes sociais. Tanto a publicização da vida privada nas redes sociais 

quanto a imbricação do real através do teor semi-autobiográfico nas séries imbuem nessas 

histórias e em seus autores a construção de uma identidade como um produto a ser 

consumido pela audiência (KHAMIS et al, 2017), em uma sociedade que busca cada vez 

mais avidamente por narrativas que pareçam autênticas (SIBILIA, 20015; 2018) e 

experiências vicárias da realidade (BROOKS, 2006). 

Além dos tensionamentos e hibridismos genéricos, Louie e Girls apresentam outro 

fator em comum, que também vem sendo replicado em diversas outras séries semi-

autobiográficas recentes. Se na vida real Louis C.K. já era um comediante famoso ao criar e 

protagonizar sua série, sua versão autoficcional é um tipo de ―loser” tanto na esfera pessoal 

(revelada pela sua incapacidade em conseguir um par romântico, suas dificuldades de em 

determinados momentos exercer aquilo que se espera de sua performance paterna etc) quanto 

na profissional, na qual ele é um performer de stand-up comedy com pouco reconhecimento, 

que se apresenta para pequenas audiências. De maneira semelhante, em Girls, Hannah 

Horvath afirma querer ser ―a voz de sua geração, ou, pelo menos, uma voz, de uma geração‖, 

objetivo cujos desvios sociais e irresponsabilidades da escritora a impedem constantemente 

de alcançar (e que nunca vemos de fato sendo realizado como a personagem almeja). Em 

contrapartida, na ―vida real‖ Dunham já emplacou diversas obras autorais, dentre elas o filme 

Mobília Mínima (2010, 2 anos antes da série) e o livro Não Sou Uma Dessas (2014, quando a 

série estava na 3ª temporada). Tais escolhas criativas tornam suas personagens mais 

―ordinárias‖ e seus mundos e vivências mais palpáveis aos telespectadores, que, então, 

conseguem empatizar e se reconhecer nas narrativas (LA PIER, data desconhecida
39

; 

SALAMOVA, 2016). Essa tendência da auto-ficcionalização de versões menos norteadas e 
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―extraordinárias‖ de seus autores pode ser encontrada também em Atlanta, Awkwafina Is 

Nora From Queens, Broad City, Dave, Master of None, Ramy, Twenties, dentre outras. 

 

1.2 Semi-autobiografias da atualidade, pautas identitárias e debates políticos 

 

Farei agora explanação mais geral de algumas pautas identitárias e representações que 

estão estritamente relacionadas com a vida pessoal dos autores de obras que ao serem 

produzidas e veiculadas trazem mudanças em regimes de representação vigentes (HALL, 

2016) e reconfiguram cadeias de autorização discursiva (RIBEIRO, 2017). Verso brevemente 

sobre diversas histórias que têm obtido validação biográfica (JAGUARIBE, 2007) por parte 

da indústria de ficção seriada televisiva e os debates que trazem consigo.   

Saúde mental é um dos tópicos cuidadosamente debatidos por algumas obras. Em 

Please Like Me, Josh Thomas se inspirou
40

 em eventos de sua vida como o divórcio de seus 

pais, a luta de sua mãe contra a depressão e sua experiência como um jovem-adulto se 

assumindo gay para dar vida à narrativa de Josh - personagem com o qual o autor divide 

muito mais em comum do que o primeiro nome. Ao Hollywood Reporter, afirmou:  

Você assiste TV - e pratica tantos eventos da vida assistindo-os na TV. Com a saúde 

mental, isto é algo que está acontecendo com todo mundo que não é realmente 

discutido. (...) Quando [a depressão] aconteceu com minha mãe, eu fiquei tipo: 

―Isso é uma coisa boa para as pessoas compreenderem uma experiência prática‖. 

Você provavelmente conhecerá alguém que tentou se suicidar, e é difícil de 

entender. Fizemos muita pesquisa. Eu levo isso a sério. (JOSH THOMAS ao 

Hollywood Reporter, tradução minha) 

 

No piloto da série, a mãe do protagonista é hospitalizada após tentar suicídio ingerindo 

a substância Pentathol. Thomas afirmou
41

 que essa ocasião e detalhes que desdobraram dela 

foram eventos reais de sua vida pessoal. No decorrer da série, vemos Rose sendo internada 

em uma instituição para pacientes com distúrbios mentais, perdendo uma de suas amigas da 

clínica para o suicídio, e, mais tarde, indo morar com outra delas, Hannah (interpretada por 

Hannah Gadsby, que também integrou a equipe de roteiristas da série e mais tarde lançou seu 

especial de stand-up comedy Hannah Gadsby: Nanette (Netfli, 2018), no qual discorre sobre 

sua própria luta contra distúrbios mentais). A série recebeu aclamação de organizações como 
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 ―'Please Like Me' Star on How Family Mental Health Struggles Inspired His Show‖. Acesso em 15/05/2020, 

https://www.hollywoodreporter.com/live-feed/please-like-me-star-how-734812.  
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 “„Please Like Me‟ Creator Josh Thomas on Not Writing for an Audience‖. Acesso em 15/05/20, 

https://observer.com/2015/10/please-like-me-creator-josh-thomas-on-not-writing-for-an-audience/. 
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a GLAAD
42

 (Gay Lesbian Alliance Against Diffamation) por sua abordagem a tópicos de 

suicídio e depressão. 

Somam-se ao programa obras como Lady Dynamite, Crazy Ex-Girlfriend, Work in 

Progress, Feel Good e One Mississippi. Todas
43

 trazem mulheres protagonistas-criadoras-

roteiristas, com as autoras baseando-se em suas próprias experiências com distúrbios mentais, 

vícios e reabilitação para criar e representar personagens ressoantes com seus próprios 

embates, sobre os quais Maria Bamford, Rachel Bloom, Abby McEnany, Mae Martin e Tig 

Notaro versam abertamente. Em uma sociedade na qual, historicamente, mulheres foram 

interpretadas como histéricas sob o ponto de vista de cientistas homens (HALL, 2016) que 

contribuíram para uma interpretação sexista em relação à ―inclinação‖ do sexo feminino para 

a histeria, obras que trazem um lugar de fala de mulheres que tratam do assunto com 

vulnerabilidade e complexidade representam um importante e bem-vindo avanço.  

Atualmente, percebemos a vigência de uma chamada "cultura terapêutica" 

(CASTELLANO, 2018, p.90), com a disseminação de termos e debates antes circunscritos à 

esfera da psicologia espraiando-se em diversas instâncias sociais, políticas e nos circuitos 

midiáticos – fomentando um capitalismo emocional, marcado ―pela importância dada às 

emoções não apenas no âmbito das relações interpessoais, mas também nas manifestações 

midiáticas, no funcionamento das instituições, no mercado de trabalho etc.‖ (idem, p.93).   

Distúrbios mentais são um dos principais problemas de saúde pública a níveis mundiais, e 

questões como depressão, bipolaridade e suicídio são tópicos altamente debatidos também no 

cinema e nas séries de TV – fomentando a tendência cada vez maior daquilo que alguns 

autores nomearam trauma tv (ECHART e CASTRILLO, 2016), cuja penetração na cultura 

televisiva foi altamente perpassada por uma histeria coletiva instaurada nos Estados Unidos 

pós-11/09.  Porém, como aponta Hopgood (2017), transtornos psicológicos são retratados 

muitas vezes de maneira superficial ou insensível, para usar tais condições como 

caracterização de vilões perturbados e serial killers. Em seu trabalho, a autora foca sua 

análise em cinco filmes australianos e suas representações humanizadas e complexas de 

doenças mentais para exemplificar o movimento que nomeia virada empática
44

, quanto ao 

tratamento dessas questões no audiovisual. Em suas palavras ―Uma característica distintiva 
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 ―How 'Please Like Me' addressed mental health in the LGBTQ community, and why it matters.‖ Acesso em 

15/05/2020,https://www.glaad.org/blog/how-please-me-addressed-mental-health-lgbtq-community-and-why-it-

matters.  
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 Com exceção de Lady Dynamite, baseada na vida de Bamford e na qual ela interpreta a si mesma, mas não foi 

criadora da obra. 
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 No original, ―the shift towards empaty‖ (HOPGOOD, 2017, p.167).  
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que conecta os cinco filmes é suas bases na autobiografia e as experiências vividas por seus 

criadores com doença mental, que aferem autoridade e autenticidade às suas retratações‖ 

(p.166, tradução minha).  

Já Never Have I Ever… ao apresentar uma protagonista americana de segunda geração 

com ascendência indiana se relaciona com muito do que irei debater no Capítulo 3 sobre 

narrativas que contestam estereótipos étnicos e sentimentos anti-imigrantes hustoricamente 

perpetuados pelas mídias. A série de Mindy Kaling foi encomendada
45

 pela Netflix após 

alguns executivos lerem seus livros autobiográficos Is Everyone Hanging Out Without Me 

(2011) e Why Not Me? (2015). Em entrevista
46

, a autora fala sobre como experiências 

pessoais estão retratadas na série - dando exemplo da morte da sua mãe na vida real refletida 

no luto de Devi pelo pai.  

Em 2019, a Netflix lançou a série Special, com roteiros e atuação de Ryan O‘Connell 

baseando-se em seu livro I'm Special: And Other Lies We Tell Ourselves (2015). A narrativa 

foca nos embates do autor/protagonista como homem gay com paralisia cerebral moderada 

que procura redefinir sua identidade, ter atitudes body positive e exercer sua sexualidade. 

Tanto o livro quanto a série foram elogiados pela representação dessas características, com 

uma segunda temporada do programa a caminho. A história de Ryan, além de trazer para o 

primeiro plano a paralisia cerebral, pouquíssimo representada na mídia, integra um repertório 

de semi-autobiografias que retratam diferentes aspectos e vivências do espectro queer
47

, 

como Transparent, Twenties e as supracitadas Please Like Me, Work in Progress e Feel 

Good.  

Atlanta, uma das semi-autobiografias mais famosas e consagradas dos últimos anos 

(com 5 Emmys, 2 Globos de Ouro e renovada até a 4ª temporada) é criada, escrita e 

protagonizada por Donald Glover, ator, autor e rapper negro que se inspirou em suas 

vivências para compor a narrativa.  Como aponta Stephen (2018), ―A genialidade de Atlanta 

é mostrar o surrealismo da vida negra na América‖ (p.8). Ao empregar hibridismos textuais, 

tonais e genéricos a série retrata de maneira inteligível vários absurdos fomentados pelo 
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 ―Mindy Kaling‟s Netflix Show Tells a New Kind of Story: One Like Hers‖. Acesso em 17/05/2020, 

https://www.nytimes.com/2020/04/27/arts/television/mindy-kaling-never-have-I-ever-netflix.html.  
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 ―Netflix's 'Never Have I Ever': How Mindy Kaling made the teen show she always wanted”. Acesso em 
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 ―Queerness é uma forma de alteridade que desafia essa norma hegemônica [da heteronormatividade]. As 

identidades lésbicas, gays, bissexuais e transgêneras (LGBT) podem ser consideradas queer porque perturbam o 

alinhamento normativo entre sexo, gênero e sexualidade. As identidades queer também contestam oposições 
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(PARSEMAIN, 2019, p.1; tradução minha) 
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perverso racismo estrutural que perpassa a vida e a história da população negra americana. 

Assim, ao mesmo tempo em que traz um realismo ao explorar com detalhes a cidade-título e 

o dia-a-dia de suas protagonistas com gravações externas, planos abertos e referências a 

acontecimentos reais que atravessam a cultura estadunidense, a narrativa lança mão do 

surrealismo em vários momentos em que traz comentários e críticas sociais catapultados por 

exageros e desconforto estéticos, como em Teddy Perkins (2x06) e Woods (2x08). 

 

O olhar de Atlanta para detalhes funciona a um nível quase celular: é o que faz a 

série parecer real, mesmo nos seus momentos mais surreais. Essa fundação é 

também política. (...) O crédito vai, claro, para a equipe de roteiristas. São todos 

jovens e negros, e quase nenhum deles tinha trabalhado com escrita televisiva antes 

(STEPHEN, 2018, p.8) 

 

#BlackAF, David Makes Man e In The Long Run são outras histórias que, inspiradas na 

vida de seus autores, contam com elenco majoritariamente racializado e trazem debates sobre 

negritude, masculinidade, classe e racismo.  

 

1.2.1 Validação biográfica de sujeitos não-universais: quebra da história única 

  

Em Cultura e Representação, Hall (2016) discorre, apoiando-se numa visão 

foucaultiana sobre discurso e poder, que ―em certos momentos históricos algumas pessoas 

têm mais poder para falar sobre determinado assunto que outras‖ (p. 78). O autor reflete 

sobre a maneira como, desde a época da colonização da África por homens brancos europeus, 

tais colonizadores racializaram sujeitos não-brancos, produzindo e propagando narrativas e 

representações que os reduziam a um povo selvagem, naturalmente inferior, 

hipersexualizado, infantil, ―destinado‖ a servir seus superiores brancos, impuro. Através de 

estruturas de silenciamento e degradações ritualizadas, ao historicamente dominarem as 

narrativas e deterem poder majoritário de diversas instituições e circuitos midiáticos, homens 

hétero-cis-brancos propagaram a narrativa de um ―sujeito universal‖ - que refletia a si 

mesmos - de maneira tão intensa quanto apagaram aqueles que não se encaixavam nesse 

paradigma, enquadrando-os como os ―Outros‖ racializados. O autor então reflete acerca de 

muitos desses estereótipos (como o da mulher negra hipersexualizada e do homem negro 

perigoso e violento) continuarem em uso na cultura popular mais recente ao analisar capas de 

revistas, peças publicitárias e personagens de narrativas hollywoodianas. A essa variedade de 

representações estereotipadas dá o nome de ―regime de representação‖, compreendendo 

―Todo o repertório de imagens e efeitos visuais por meio dos quais a ―diferença‖ é 

representada em um dado momento histórico‖ (p.150). 
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De maneira semelhante, Chimamanda Adichie em sua TED Talk ―O perigo da história 

única‖
48

 reflete sobre como o discurso hegemônico, ao dominar as narrativas relacionadas a 

determinados povos e pessoas subalternizadas, não permitindo que suas vozes e 

multiplicidades sejam ouvidas e expostas, apaga e reduz todas as características de tais 

pessoas a uma ―história única‖, que tende a inferiorizá-las e negar-lhes visibilidade, 

impedindo que vejam a si próprias nas narrativas ao seu redor. A autora dá como exemplo a 

narrativa que os Estados Unidos propagam sobre mexicanos serem imigrantes abjetos e 

discorre sobre o imaginário que a literatura e as narrativas de forma geral criaram acerca da 

África – como se em todo o Continente e seu povo só existisse miséria, violência, catástrofes 

e AIDS. A partir de seu lugar de fala como nigeriana, Adichie conta histórias sobre sua 

família e infância, mostrando que havia sim pobreza, mas também felicidade, arte, música, 

amizades, e várias partes de uma vida cotidiana que nunca são representados pela mídia, e 

não fazem parte da história única que persiste no imaginário popular em relação ao continente 

africano e seus habitantes. Autores como Gupta (2016), Massie (2018) e Saunders (2019) 

chamam atenção para como algumas séries de TV contemporâneas continuam propagando 

essas noções de um ―outro‖ perigoso e abjeto em relação a imigrantes (sobretudo no 

tratamento que narrativas ocidentais dão a personagens orientais e muçulmanos), ao passo 

que outras trazem avanços e quebras de tal regime representacional - ideias que explorarei 

com mais profundidade no próximo capítulo ao analisar Master of none e Ramy. 

Já Djamila Ribeiro (2017) nos atenta para a necessidade de pensar lugares de fala, e de 

procurarmos quebrar o ―regime de autorização discursiva‖ que não permite a uma grande 

quantidade de pessoas que ocupam locus sociais subalternos que se expressem e contem suas 

próprias histórias. A autora também aponta a necessidade de haver uma maior 

democratização das mídias e o rompimento de um monopólio das narrativas que são 

predominantemente contadas sob a ótica do homem branco. 

Acredito que ao valorizar a subjetividade e inspirações autobiográficas das narrativas 

que discorro aqui e seus autores, permitindo aos mesmos criar histórias que representam suas 

vivências e culturas, ocorre uma maior democratização das narrativas, com obras que 

levantam debates e trazem representações que não são tão comuns no regime de autorização 

discursiva dos meios midiáticos. E tal movimento ocorre em um contexto em que esse tipo de 

debate ganha corpo na mídia, nas redes sociais e na academia, com o conceito de cultura 

agora visto ―por um viés antropológico, como conjunto de visões díspares de mundo que 
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 ―Chimamanda Adichie: O perigo da história única‖. Acesso em 12/07/20, 

https://www.youtube.com/watch?v=EC-bh1YARsc. 
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devem obter representatividade na construção simbólica da realidade‖ (JAGUARIBE, 2007, 

p.12). É interessante, portanto, aos agentes envolvidos na produção e realização dessas obras, 

apresentar narrativas que se conectem aos anseios do público por artefatos culturais que 

tragam para o primeiro plano esse tipo de perspectiva – afinal de contas, ―são essas agendas 

de representação que valorizam a autoria como portadora de experiência e dão validação 

biográfica a vidas reais‖ (JAGUARIBE, 2007, p.13). 

 

1.3 Aclamação x audiência: narrativas de nicho na era do streaming e da peak TV 

 

Gráfico I – Dados sobre a distribuição de séries semi-autobiográficas por tipo de canal 

e peak-tv (Baseado em dados da Tabela I) 

 

Como evidenciado, a maioria das obras debatidas no tópico anterior contam com 

exaltação da crítica especializada - mas muitas apresentam números relativamente baixos de 

audiência, o que está ligado a uma série de fatores da economia política da televisão 

americana. Seu modelo de negócios opera através de venda de espaços para comerciais 

exibidos nos intervalos de suas produções, levando seus executivos a procurarem angariar 

números cada vez maiores de audiência, hiper valorizando o preço de seus slots de anúncio. 

Esse padrão fomenta um cenário no qual a grande maioria dos programas trazem pessoas 

brancas e ricas como protagonistas – público-alvo geralmente almejado pelas empresas donas 

de comerciais. Em contrapartida, a estrutura de negócios de venda de assinatura dos serviços 

de streaming e dos canais da TV à cabo faz com que tais empresas não dependam de verbas 

obtidas pela concessão de exibição de propagandas, facilitando a produção de obras voltadas 
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para públicos que não necessariamente refletem os anseios e o universo da população 18-49 

anos branca, cis, heterossexual e de classe média/alta, principal foco de audiência da tevê 

aberta (WOLD, 2017). Assim, a maioria dos programas mais assistidos
49

 da televisão 

americana continuam sendo séries de formatos e temáticas mais convencionais – como reality 

shows, sitcoms e procedurais – com todos os 18 primeiros colocados no ano de 2019 

ostentando mais de 10 milhões de telespectadores, enquanto, no outro extremo, séries de 

nicho em canais a cabo e plataformas de streaming se mantêm no ar  com até 1/100 desses 

números (como consta na Tabela I), configurando uma espécie de cauda longa
50

 

(ANDERSON, 2006) do mercado televisivo. O que contribui para a maioria das obras que 

dão conta de temas mais complexos e marginalizados da comunidade queer, por exemplo, 

serem desses veículos (PARSEMAIN, 2019). 

 Vale ressaltar que levo em consideração apenas o índice de audiência da estreia dos 

episódios das séries no fluxo televisivo de seus canais de exibição, sem agregar os números 

das reexibições na grade televisiva e das plataformas de streaming das respectivas 

companhias - o que em muitos casos aumenta exponencialmente esses números. Caso de 

Dave, cuja audiência média somando o número de todas as plataformas de exibição (4.8 

milhões/episódio) conta com impressionante aumento de 2112% em relação à mediana 

considerando apenas o público que assiste à obra no canal FXX (217 mil/episódio)
51

. Por não 

serem informações de fácil acesso e não ter achado tais índices em relação à grande maioria 

das obras que debato aqui, optei por desconsiderar esse fato numa análise mais minuciosa - 

com pesar, pois acredito que, se disponibilizados, agregariam ao debate.   

A fragmentação da audiência televisiva americana tem sua origem nas décadas de 1980 

e 1990, e é creditada por possibilitar experimentos narrativos, em uma conjuntura que abre 

espaço para abordagem de tópicos mais difíceis, personagens mais complexos e estéticas que 

apelam para nichos específicos (BOCA, 2018). A associação de tais produções 

(predominantes em canais de TV a cabo como HBO, FX e AMC) com um público mais 

jovem e ativo somada ao emprego de aparatos narrativos mais atípicos à TV mainstream 
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 ―100 Most-Watched TV Shows of 2019-20: Winners and Losers‖. Acesso em 08/06/2020, 

https://variety.com/2020/tv/news/most-popular-tv-shows-highest-rated-2019-2020-season-masked-singer-last-

dance-1234612885/. 
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 Configuração de Mercado altamente influenciada pelo espraiamento da internet e dos web negócios, na qual 

muitas empresas não dependem mais necessariamente de um enorme acervo físico para estocar mercadorias e 

muitos bens são produzidos sob encomenda, diminuindo o risco de disponibilizar e financiar produções voltadas 

para nichos bem específicos – que muitas vezes se tornam também possíveis pela grande escala de lucro obtida 

através dos produtos de público massivo. 
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 ―TV Ratings: „Dave‟ Scores Gigantic Streaming Numbers for FXX‖. Acesso em 22/07/2020, 
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imbuiu tais produções e os canais e estúdios responsáveis pelas mesmas com o selo de ―TV 

de qualidade‖ - e as empresas de streaming, da sua proliferação no mercado de ficções 

seriadas para cá, se apropria e beneficia desse mesmo conceito. 

Em seu estudo, ao catalogar e analisar 111 séries com episódios de 30 minutos, 

comparando as estruturas e temáticas narrativas das 57 dessas produções pertencentes a 

canais de TV com os 54 programas pertencentes a plataformas de streaming, Boca ressalta 

que 30.58% das séries de 30 minutos da Netflix tinham como principal cenário instituições de 

ensino (escola/universidade), demonstrando o apelo e o foco da plataforma para uma 

audiência mais jovem - o que se reflete também no fato de que 50% das produções nessa 

faixa de duração temporal apresentam o ―tipo de conflito‖ ―comédia de amigos‖ (p. 17). A 

empresa também apresentou mais do que o dobro da porcentagem de narrativas que tinham o 

subúrbio como pano de fundo, em relação às séries dessa faixa de duração exibidas pelas 

produções da TV linear (p. 16), e trouxe índices maiores de protagonistas mulheres, LGBTQs 

e asiáticos-americanos quando comparado à presença desses grupos em papéis de destaque 

nas ficções seriadas dos canais de tradicional fluxo televisivo (p.25). Todas essas 

contribuições aqui discorridas nos ajudam a entender o porquê 8
52

 das 14 séries semi-

autobiográficas (trazendo representação de identidades e tramas contra-hegemônicas, como 

versei aqui) lançadas nos últimos dois anos pertencerem a serviços de streaming, seis serem 

exibidas por canais de TV a cabo, e nenhuma delas pertencer a canais de TV aberta. 

 Temos que levar em consideração também o fato de a indústria das séries estar 

passando pela era da peak tv, na qual ―podemos afirmar que nunca se produziu tantas séries, 

como também nunca existiram tantos canais e plataformas para distribuir essas produções‖ 

(MEIMARIDIS, 2017, p.7). Tal fenômeno tem como 2013 o ano de seu marco, o que ajuda a 

explicar o grande crescimento de produções semi-autobiográficas que percebi ao fazer o 

levantamento da Tabela I e as estatísticas do Apêndice I: de 1961 a 2012 contabilizei 34 

produções desse cunho. Já de 2013 ao tempo presente, em 2020, deparei-me com 56 séries 

que apresentam tal característica - os 7 anos pós-peak tv apresentaram um aumento de 165% 

no número de semi-autobiografias lançadas em relação à quantidade de estreias que 

permearam os 51 anos catalogados que antecedem o ―boom‖ de ficções seriadas televisivas.  

Entretanto, em um cenário no qual as ficções seriadas televisivas são produzidas em escalas 

                                                
52

 No caso, considero Feel Good, coprodução da Netflix com o canal britânico E4, como obra pertencente ao 

serviço de streaming, por conta do alcance a níveis ―globais‖ que a série tem no catálogo da empresa em 

contraste com ―apenas‖ a audiência do público britânico. A mesma lógica foi aplicada à I May Destroy You e 

seu caráter de coprodução de um veículo ―público‖ (BBC) e outro ―fechado‖ (HBO): os canais pagos da Home 

Box Office tem espraiamento em vários países e contam também com o streaming próprio da companhia, o que 

nos convence de que sua classificação pende mais para o segundo em detrimento do primeiro. 
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sem precedentes e obtêm uma circulação mais ampla e de mais fácil acesso para mercados 

internacionais por conta de catálogos disponíveis em diversos continentes como os da Netflix 

e da Amazon Prime Video, os números de cancelamento de tais produções também cresce 

exponencialmente. Jornalistas e profissionais da indústria indicam
53

 a tendência cada vez 

mais forte das empresas de streaming e dos canais de TV paga cancelarem suas produções 

―mais cedo‖ do que era de costume, sugerindo a máxima de que ―Cinquenta é o novo 100‖ - 

se antes o comercialmente almejado era a marca de cem episódios, hoje alcançar a marca dos 

50 é motivo de comemoração para os criadores/produtores dos programas. Assim, em um 

cenário extremamente competitivo onde os programas da indústria de ficção seriada 

televisiva competem cada vez mais por audiência, buzz, aclamação crítica, dentre outros 

indicadores de sucesso ou distinção que lhes permita escapar do risco de cancelamento, nos 

chama atenção o fato de todas as semi-autobiografias lançadas em 2019terem sido renovadas, 

assim como 6 das 8 que foram lançadas (até o momento) em 2020. 

Há também um interesse desses canais e plataformas em produzir conteúdo que vai 

contra a hegemonia da televisão aberta para que eles possam continuar capitalizando em cima 

do rótulo de ―TV de qualidade‖ (NEWMAN e LEVINE, 2012) que é constantemente 

atribuído às suas séries por serem consideradas obras mais autorais, com temáticas e estéticas 

menos convencionais ao meio, e não estarem submetidas ao mesmo nível de restrições e 

censuras da TV de livre acesso público – que, com seu caráter massivo, fica relegada a um 

status inferior. Assim, não nos espanta o fato da maioria de as semi-autobiografias da última 

década, com todas as características que estou discorrendo aqui, pertencerem a esses veículos 

– somando-se ainda um cenário no qual a indústria televisiva americana faz esforços para 

vincular nomes e rostos responsáveis pela parte criativa de suas obras, visando imbuí-las com 

a legitimidade denotada pela figura do auter e promovendo cada vez mais seus showrunners 

(título que engloba status de criador, produtor executivo e roteirista de uma série) como 

espécie de celebridades (CASTELLANO e MEIMARIDIS, 2019).   

Essa exaltação à figura do showrunner na indústria, quando aplicada a sujeitos que 

escapam ao paradigma do homem-cis-branco e que apoiam suas narrativas em questões 

identitárias pelas quais suas subjetividades são altamente perpassadas, apresenta uma 

conjuntura com grande potencial de rupturas. É o caso de Adlon (Better Things) que formou 
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 ―Feeling The Churn: Why Netflix Cancels Shows After A Couple Of Seasons & Why They Can‟t Move To 

New Homes‖. Acesso em 13/07/2020, https://deadline.com/2019/03/netflix-tv-series-cancellations-strategy-one-
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uma equipe com forte presença feminina na produção
54

; Yousseff (Ramy) que fez questão de 

contratar homens e mulheres ligadas ao Oriente Médio para todas as instâncias de sua série
55

; 

Take My Wife, criada e protagonizada pelo casal de comediantes lésbicas Cameron Esposito e 

Rhea Butcher, cuja segunda temporada contou com um elenco 83% feminino, 54% 

LGBTQI+ e uma sala de roteiristas 100% formada por mulheres, além de licenciar músicas 

de artistas queer para a trilha sonora de todos os episódios
56

; e de Solloway (Transparent) 

que, procurando representar a história de sua mãe transexual da maneira mais realista e 

empática possível, adotou uma política de contratação ―trans-afirmativa‖, treinando e 

contratando mulheres trans que nunca haviam trabalhado com roteiro (PARSEMAIN, 2019).  

Também nos chamou atenção o fato de as últimas empreitadas semi-autobiográficas de 

canais de TV aberta em sua maioria não terem vingado. Nas duas últimas décadas, apenas 11 

foram lançadas na indústria televisiva estadunidense. Dessas, 4 são consideradas ―fracassos‖ 

por terem sido canceladas ainda na primeira temporada: The Paul Reiser Show; Rob; 

Cristela; Rel. Todas elas trazem títulos em consonância homônima com seus criadores-

comediantes de carreira relativamente consolidada na indústria do entretenimento (Paul 

Reiser; Rob Schneider; Cristela Alonzo; Lil Rel Howery), e foram interpretadas por alguns 

críticos como tentativas falhas de repetir o sucesso comercial dessa tendência outrora 

frutífera, como vimos ainda pouco. Isso transparece não só nas baixas audiências das 

produções, como também nas notas do agregador de críticas Metacritic / de público do IMDB 

(The Paul Reiser Show - 38 / 3,5
57

 ; Rob - 29 / 5,5
58

 ; Cristela - 61 / 6,5
59

 ; Rel - 46 / 4,1
60

).  

Quatro dessas onze tiveram jornadas curtas, com 3 delas durando apenas duas 

temporadas (Up All Night; Mulaney; The Real O‟Neals) e uma chegando até o terceiro ano 

(The Carmichael Show) - todas elas também sitcoms. Uma delas teve números baixos de 

audiência, mas contou com aprovação crítica e manteve-se no ar por quatro temporadas: 
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Crazy-Ex Girlfriend. Diferente dos outros exemplos de semi-autobiografias da TV aberta, a 

série apresenta características narrativas que a diferenciam das sitcoms clássicas, como sua 

categorização de musical - que se manifesta muitas vezes trazendo números musicais irônicos 

que parodiam produções da Broadway, filmes hollywoodianos e videoclipes (COSTA, 2019) 

- e sua inclinação para a dramédia, por conta do tratamento que dá a temas como doenças 

psicológicas e suicídio. Já The Goldbergs e Black-ish são as duas únicas séries semi-

autobiográficas atualmente em produção na televisão aberta estadunidense, e estão renovadas 

para 8a e 7a temporada, respectivamente. Conformam-se majoritariamente também às 

estruturas das sitcoms, e a última é estimada pelas questões raciais debatidas na narrativa.  

Essa falta de sucesso das sitcoms semi-autobiográficas mais recentes nos remete à 

discussão travada por Zemfira Salamova em Adaptation of stand-up persona to the narratives 

of sitcom and dramedy (2016). A autora analisa o processo de auto-ficcionalização de Louis 

C.K. em suas duas séries semi-autobiográficas: Lucky Louie (cancelada pela HBO após 

apenas uma temporada) e Louie (grande sucesso, 5 temporadas na FX). Analisando elementos 

textuais, estéticos e de caracterização do protagonista em ambas as produções, o artigo aponta 

como Lucky Louie, mesmo apresentando alguns ―diferenciais‖ por conta da censura de 

conteúdo menos rígida da HBO em relação às sitcoms de TV aberta, acabou sendo um 

programa que, por conta das restrições de alguns marcadores mais engessados do formato, 

não deu conta de transpor de maneira tão fidedigna a persona de Louis C. K. para a tela.  

Louie parece ser um formato de televisão mais eficaz para Louis C.K. expressar 

suas ideias sobre a experiência cotidiana de uma pessoa moderna, graças à natureza 

híbrida da série. Um espectador dessa dramédia observa a alternância entre histórias 

curtas e longas, situações diárias e eventos que mudam a vida, cenas dramáticas e 

cômicas. Esses experimentos com a narrativa, com a densidade de eventos e 

elementos de gênero da dramédia, correspondem a complexidade e ambiguidade de 

uma experiência cotidiana, onde o sublime e o banal, o triste e o engraçado, estão 

sempre entrelaçados (p. 44, tradução minha). 

 

Em quesitos estéticos e textuais, sitcoms apresentam convenções como o formato de 

gravação por múltiplas câmeras, sets de filmagem total ou majoritariamente internos - com 

artifícios que revelam de maneira mais atenuada o teor ―fabricado‖ da obra (MILLS, 2009) - 

e cenas curtas que atendem à demanda do ritmo acelerado conduzido pelo excesso de piadas 

no roteiro da narrativa, que tornam o formato de certa maneira incompatível com as 

tendências de temática e tons que tenho observado nas semi-autobiografias mais recentes. Em 

contrapartida, as dramédias e novas comédias
61

 (SAVORELLI, 2010), com suas lógicas de 
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produção e técnicas de direção menos rígidas, apresentam filmagens de câmera única em 

ambientes externos com maior grau de profundidade, um ritmo narrativo mais heterogêneo, 

que não está necessariamente constrangido a piadas rápidas e sucessivas, e apresentam 

variados níveis de experimentação em sua linguagem - sendo capazes de apresentar aquilo 

que Brooks (2008) chama de visão realista: tendo então um potencial maior de oferecer aos 

telespectadores uma experiência vicária da realidade dos autores das respectivas obras semi-

autobiográficas (chaves analíticas que irei empregar com mais afinco na análise de Better 

Things). 

Importante ressaltar que não pretendo aqui fazer um julgamento de valor e não me cabe 

- nem é de minha crença - afirmar que o gênero da comédia em sua forma mais ―pura‖ (em 

oposição a hibridismos tonais e linguísticos) e no formato consolidado das sitcoms é inferior 

às dramédias ou novas comédias. Como vimos em trabalho anterior (PINHO, 2018), 

dialogando com a visão foucaultiana empregada por Mittel (2001) de que concepções de 

gêneros audiovisuais mudam e são influenciadas de acordo com contextos histórico-

socioculturais e disputas de poderes institucionais dentro da indústria televisiva, a ascensão 

da dramédia está ligada a uma série de fatores. Dentre eles, destaco uma cultura ocidental na 

qual há uma valorização da ironia em contraste ao declínio do sentimentalismo em excesso 

do melodrama (ANG, 2010); a abordagem de questões socioculturais que estão em voga nos 

debates públicos relativos a identidade, como raça, gênero, classe, sexualidade, corpo, 

geração e nacionalidade que dramédias apresentam e que se tornam vias de distinção e 

obtenção de qualidade (HAVAS & SULLIMA, 2018); e os protagonistas ―everyday people‖ 

das dramédias, com seus conflitos ―ordinários‖ fundamentados no dia-a-dia, nas fragilidades 

e nos impasses das personagens, que conseguem então suscitar um maior nível de empatia 

por parte do público (LA PIER, ?).  

Acredito sim, como Salamova (2016), que os hibridismos da dramédia configuram um 

formato com maiores possibilidades de capturar e representar de maneira mais multifacetada 

narrativas semi-autobiográficas altamente calcadas nas experiências pessoais e do dia-a-dia 

de seus criadores, produzindo ―um protagonista ambíguo, mas relacionável, capaz de refletir 

a experiência cotidiana de uma pessoa moderna‖ (p.44, tradução minha). E aponto também, 

assim, sua maior aptidão para dar conta das vivências cotidianas de autores que, pertencentes 

a ―grupos‖ majoritária e historicamente silenciados, utilizam de suas narrativas para relatar 

diversos aspectos de suas vidas, explorando das dificuldades e opressões aos triunfos e 
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felicidades de suas identidades e processos de sociabilidade - como Adichie clama em sua já 

referenciada palestra sobre o perigo da história única.  

Não que a dramédia seja o único (ou necessariamente melhor) caminho possível - a 

depender das intenções artísticas dos criadores e do uso dado às convenções genéricas, outros 

formatos também geram bem-sucedidas narrativas que apresentam essa imbricação de real x 

ficcional. Awkwafina Is Nora From Queens; I‟m Sorry; Twenties e PEN15 são exemplos de 

semi-autobiografias seriadas atualmente em exibição (todas renovadas) nas quais suas autoras 

inspiram-se em suas experiências pessoais para narrar sobre questões do universo feminino 

com abordagens contra-hegemônicas sob uma ótica quase totalmente cômica. Entretanto, por 

conta de várias questões que acabei de apresentar, configuram-se como novas comédias. O 

que ressalto é a predominância da dramédia, que é a classificação que enxergo na maioria das 

séries semi-autobiográficas de uma década para cá, como After Life; Atlanta; Better Things; 

Dave; I May Destroy You;  Ramy; Transparent; Work In Progress, dentre outras. 

Aponto, também, que das 27 séries semi-autobiográficas que efetivamente assisti 

previamente e ao longo do período da atual pesquisa, a única classificada como drama é 

David Makes Man – o que considero instigante, mas não conseguiria analisar com a devida 

atenção e desenvolvimento por conta do escopo e tempo da pesquisa. A série, exibida pela 

OWN (Oprah Winfrey Network), trata de temas como pobreza, tráfico de drogas, 

dependência química, prostituição, abuso e negligência infantil, dentre outros tópicos 

altamente disfóricos. Foi criada e escrita pelo roteirista Tarell Alvin McCraney, responsável 

por Moonlight (vencedor do título de Melhor Filme do Ano no Oscar 2017), consagrada obra 

na qual o autor também se inspirou em sua infância e processo de sociabilidade a 

amadurecimento como um garoto negro e queer. A série também foi prezada pela crítica, 

recebendo um Peabody Award
62

 em 2019. 
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1.4 Ascensão da semi-autobiografia ultrapersonalista na TV americana 

 
Gráfico II – Panorama de Séries Semi-Autobiográficas por Década e Tipo de Canal (Baseado 

em dados da Tabela I) 

 

Como vimos brevemente, as séries com inspirações autobiográficas do final do século 

XX e da primeira década do século XXI são, em sua maioria, sitcoms que se apoiam 

fortemente na profissão e em um sucesso já estabelecido de seus protagonistas na indústria do 

entretenimento. Se pensarmos nas piadas inusitadas de Rob Petrie e seus colegas roteiristas 

em The Dick Van Dyke Show, nas situações cotidianas que Liz enfrenta como produtora em 

30 Rock, ou nas inesperadas peripécias em que Larry se mete nos bastidores de seu programa 

em The Larry Sanders Show, percebemos como essas narrativas têm como princípio regente 

as experiências vividas por seus autores em suas carreiras na televisão e na comédia. Mesmo 

Seinfeld e Curb Your Enthusiasm, que trazem algumas tramas sobre os ―nadas‖ dos 

cotidianos de seus protagonistas, contam com as profissões dos autores como um grande 

trunfo: a primeira, através das rotinas de stand-up comedy de Jerry exploradas na série e a 

própria forma que vimos como o autor vendeu a produção para a NBC; a segunda através da 

impressionante quantidade de celebridades da indústria do entretenimento que participaram 

da série interpretando ―elas mesmas‖
63

, uma das características mais marcantes e veneradas 

do programa - e que não seria possível sem um certo potencial para relações públicas 

alavancado pela extensa carreira de seu criador/protagonista Larry David.  
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Hoje, percebemos uma mudança de foco no qual a vida privada, os relacionamentos 

interpessoais, o cotidiano familiar e social e as questões e embates psicológicos e identitários 

das protagonistas são características muito mais recorrentes e importantes para as narrativas 

semi-autobiográficas do que uma representação dos eus ficcionalizados das autoras 

exercendo suas profissões. Better Things e I‟m Sorry retratam muito bem essa tendência. 

Pamela Adlon já contava com 195 trabalhos creditados no IMDB antes da estreia de sua 

série, grande maioria de dublagem, dentre os mais famosos Bobby Hill em O Rei do Pedaço 

(King of The Hill, FOX, 1997-2010) e Spinelli em Hora do Recreio (Recess, ABC, 1997-

2001). Já Andrea Savage realizava especiais de stand-up comedy em algumas casas em Los 

Angeles e havia escrito e atuado em Funny or Die Presents… (HBO, 2010-11) e dado vida a 

personagens secundários em algumas séries como Veep (HBO, 2012-19) e Episodes 

(Showtime, 2011-17). O foco de suas narrativas, entretanto, recai quase inteiramente em suas 

relações familiares e de amizade, com Sam sendo divorciada e mãe de 3 filhas, assim como 

Adlon na vida real, e Andrea de I‟m Sorry criando uma filha ao lado de seu marido, assim 

como Savage. Ambas já deram declarações sobre como a maternidade é elemento essencial 

de suas narrativas - nas quais pequenas cenas de Sam dublando e atuando ou de Andrea 

escrevendo roteiros cômicos são rapidamente mostradas em meio a tramas de suas esferas 

familiares. Outra diferença é que apesar de terem anos de trabalho na indústria de 

entretenimento, Adlon e Savage nunca foram nomes familiares para o grande público 

americano - ao contrário dos casos citados no parágrafo anterior. Tina Fey, por exemplo, já 

estava há 8 anos escrevendo e atuando em Saturday Night Live (NBC, 1975-), um dos 

programas de esquetes cômicas mais famosos do mundo, chegando a ser assistido por 8,3 

milhões de pessoas no início dos anos 2000.  

É claro que ainda existem casos nos quais a carreira do criador é o foco, como em 

Dave. Lil‟ Dicky (nome rapper do autor) já tinha carreira consolidada no rap americano ao 

lançar sua série, com 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Na produção, entretanto, 

Dave está nos primórdios de sua carreira, um músico independente que ganha pequena 

visibilidade ao postar trabalhos no Instagram e YouTube. Na primeira temporada vemos o 

protagonista realizando seus primeiros shows, fazendo aparição em rádios, estabelecendo 

contato com celebridades como Justin Bieber e Kourtney Kardashian e fechando contrato 

com uma gravadora. Além das questões debatidas pelo foco na carreira de Lil‟ Dicky, a série 

foi aclamada pela crítica por abordagem de temas pessoais como bullying e relacionamentos, 

além de tratar de forma sensível a bipolaridade do personagem Gata no 6° episódio. 
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A tendência, porém, segue sendo o foco na vida pessoal, com semi-autobiografias de 

personalidades que, mesmo quando já denotam determinado grau de fama, não exploram sua 

jornada na indústria do entretenimento em suas narrativas. Podemos enxergar isso na própria 

abordagem e discursos de instituições da TV. Em 2002, o então presidente da NBC Kevin 

Reilly disse à Tina Fey que ela deveria escrever sobre suas próprias experiências nos 

bastidores de Saturday Night Live em vez de produzir a ideia original que apresentou à 

emissora, que trataria de um programa de notícias de TV a cabo em tom satírico
64

, o que 

reformou toda a ideia de Fey. Em contrapartida, ao procurar Mindy Kaling para encomendar 

uma série em 2019, a Netflix pediu especificamente por uma obra que focasse em sua 

adolescência – faixa-etária alvo de vários de seus Originais – em vez de explorar, por 

exemplo, vivências na indústria do entretenimento atuando, produzindo e escrevendo para 

diversas obras, dentre elas The Office (2005-13; NBC), famosa comédia na qual Kaling 

trabalhou como atriz, produtora e roteirista
65

.  

O mesmo tipo de interesse em explorar a vida pessoal e questões identitárias dos 

autores dessas obras é também manifestado por outros canais. Beatrice Springborn, vice-

presidente de programação original da Hulu, disse
66

 ter enxergado em Pen15 e Ramy o 

potencial de diálogo com audiências específicas, com características que não costumam ser 

representadas na TV: no caso da última, os costumes, embates identitários, culturais e 

religiosos de muçulmanos americanos. Todas questões centrais na trama da série, ao passo 

em que a carreira de stand-up comedy (segundo Springborn um dos principais motivos pelo 

qual a empresa fechou contrato com Youssef) do autor homônimo sequer existe ou é 

mencionada no universo diegético e na jornada de seu eu auto-ficcionalizado. Tom 

semelhante ao de Springborn se encontra na fala
67

 de John Landgraf, chefe executivo do 

canal FX, que afirmou ter visto em Better Things e na escrita de Pamela Adlon potencial para 

uma série ―altamente cinematográfica, extremamente específica, original e pessoal‖. Em 
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matéria
68

 do portal The Ringer, ao escrever sobre a série de Adlon e outras recentes semi-

autobiografias de autores comediantes, Alison Herman atenta: 

Esses programas têm muito a dizer. O verdadeiro problema é que suas semelhanças 

óbvias - as que fazem de "É um show sobre as lutas de X na vida, no amor e na 

indústria do entretenimento" a sinopse menos útil da história - ameaçam ofuscar 

suas identidades distintas. Por trás de temas compartilhados, como as indignidades 

do showbusiness, as comédias sobre comediantes geralmente tratam de algo 

totalmente diferente: Take My Wife é, em última análise, um show sobre intimidade 

a longo prazo, aproximando-a mais em espírito de Catastrophe ou You're The Worst 

que de Seinfeld; One Mississippi pode retirar material do stand-up de Notaro, uma 

técnica tradicional e reveladora do "comediante-como-auteur", mas que neste caso 

está a serviço de uma exploração hábil e pungente do luto. Em suas melhores 

formas, cada uma dessas tendências pessoais dos programas amplia seu apelo em 

vez de restringi-lo. Eles são veículos para um ponto de vista específico, com uma 

base na vida real que permite aos criadores canalizar a verdade de suas próprias 

experiências com facilidade (HERMAN, 2016. Tradução e grifo meus). 

 

Já Lena Dunham apresentou pitching
69

 informal e pessoal para HBO após a então chefe 

de entretenimento do canal Sue Naegle dizer ―Nós queremos você, apenas escreva você‖, 

influenciada pelo filme de estreia da atriz/roteirista/diretora Tiny Furniture (2010) - que 

também levou o renomado produtor/roteirista Judd Apatow (O Virgem de 40 Anos; 

Ligeiramente Grávidos) a escrever para Dunham falando que o filme ―foi tão pessoal de um 

jeito que eu sempre tento ser mas nunca tenho a coragem para escrever‖
70

, colocando-se à 

disposição para ser seu produtor. O documento apresentado como resposta a Naegle 

intitulado ―Lena‖ acabou se tornando a série Girls, produzida por Apatow e rendendo 2 

Emmys e 2 Globos de Ouro para o extenso histórico de títulos em premiações da HBO. 

Todas as características até aqui debatidas apontam para a ascensão de um fenômeno 

que proponho chamar das semi-autobiografias ultrapersonalistas: São adaptações de livros 

autobiográficos que passam por processos de maior nível de ficcionalização, como as 

supracitadas Special, Never Have I Ever, e My Mad Fat Diary, série britânica inspirada no 

livro homônimo de Rae Earl, no qual a autora relata sobre sua experiência como adolescente 

gorda no Reino Unido com problemas psicológicos que a levam a tentar suicídio. Como 

colocado por Kurowicka e Usiekniewicz (2019), Rae apresenta três características essenciais 

à sua identidade que costumam ser lidas como transitórias e objetos passíveis de superação na 

cultura ocidental que tradicionalmente apaga, estereotipa ou julga moralmente essas 
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características – da garota espera tornar-se mulher, o sobrepeso deve ser eliminado em prol 

da adequação de um corpo dentro do padrão estético, e a doença mental é uma condição que, 

se não extinta, é lida como um defeito patológico. Ao apresentar a história através do ponto 

de vista do diário pessoal da personagem e com narrações de fundo em primeira pessoa, a 

série, ao mesmo tempo em que reconhece e aborda diretamente a gordofobia e a 

estigmatização de doenças mentais na sociedade, nos convida a enxergá-los através dos olhos 

de Rae, renegando essas estruturas – e aqui ressalto a importância do caráter semi-

autobiográfico do relato para dar conta de uma representação digna da complexa 

interseccionalidade sustentada por Earl.  

É o caso de duplas de amigos que ficcionalizam versões mais novas de si mesmos 

empregando surrealismo e exageros estéticos para tratar de temas relacionados a amizade, 

amadurecimento e puberdade com tom extremamente cômico e na mesma medida fidedigno. 

Como Andrew Goldberg e Nick Kroll fazem com suas personas adolescentes e seus monstros 

hormonais na animação Big Mouth; Ilana Glazer e Abbi Jacobson empregam ao escreverem e 

interpretarem versões menos ―norteadas‖ de si próprias como amigas inseparáveis que se 

metem nas tramas mais absurdas transitando por Nova Iorque em Broad City. É também fator 

que levou Pen15 a ser altamente elogiada por sua representação de experiências da 

adolescência feminina - série em que Maya Erskine e Anna Konkle remontam seus anos na 

escola com uma produção na qual apenas a dupla de atrizes protagonistas são mulheres de 

mais de 30 anos interpretando versões de si próprias aos 13, e o resto do elenco jovem é 

formado por atores adolescentes. Como colocado em crítica
71

 da série pelo portal Variety: 

Ao voltarem a navegar pelos seus próprios 13 anos, Erskine e Konkle abordam suas 

interpretações com tanto comprometimento, atenção aos detalhes e total falta de 

pretensão que é impossível imaginar uma versão de “Pen15” sem a 

autoconsciência retrospectiva delas. Se você cresceu como uma garota adolescente, 

independente da época, grande parte de ―Pen15‖ soará extremamente e às vezes 

desconfortavelmente verdadeira. (...)[E]m uma reviravolta fidedigna à vida que a 

TV raramente permite, elas também estão apenas ocasionalmente prontas para o 

próximo passo que sentem que deveriam dar. Os primeiros drinques, beijos e danças 

soam melhor em teoria do que geralmente são, e ―Pen15‖ é inteligente ao não se 

esquivar dessa disparidade decepcionante. Há tantas possibilidades de histórias 

nesse espaço incômodo - que, novamente, foi explorado para garotos adolescentes 

ad nauseum, e tão raramente para garotas adolescentes, que ―Pen15‖ parece algo 

como um pequeno milagre (CAROLINE FRAMK, Variety. Tradução e grifo meus). 

 

É o que aponta a tendência de séries semi-autobiográficas cujos autores imbricam mais 

ainda suas realidades ao trazer para seus universos ficcionalizados figuras de suas vidas reais 

interpretando ―elas mesmas‖ na narrativa - mesmo que nunca tenham trabalhado com atuação 
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antes. Caso de Aziz Ansari, que convidou seus pais e seu primo para interpretarem os pais e o 

primo de Dev em Master of None; de Mutsuko Erskine interpretando a mãe da versão 

adolescente ficcionalizada de Maya Erskine em Pen15; e Lena Dunham que deu a Jemima 

Kirke - sua amiga de infância
72

 e até então ―estranha‖ ao mundo da atuação - seu primeiro 

papel no filme Mobília Mínima e depois convidou-a para interpretar Jessa, melhor amiga de 

Hannah em Girls - segundo papel da carreira de Kirke.  

São também os casos de séries com autoras que se baseiam em experiências traumáticas 

vivenciadas por elas para trazer uma narrativa explorando o processamento de 

acontecimentos complexos raramente representados de maneira sensível pelas narrativas mais 

hegemônicas - criando aquilo que alguns têm nomeado traumédia (traumedy). Em seu texto 

sobre One Mississippi, Abbasi (2016) sublinha o caráter semi-autobiográfico da narrativa: 

Tig Notaro, comediante dos palcos de Los Angeles, perdeu sua mãe e logo depois foi 

diagnosticada com câncer, tendo que realizar mastectomia - acontecimento pelos quais sua 

auto-ficcionalizada Tig também passa. Em sua vida real Notaro, cerca de uma semana após 

receber seu diagnóstico, abordou o assunto em um de seus espetáculos de stand-up comedy, 

que estava sendo gravado e integrou o álbum Live
73

 (2013), que viralizou e concorreu a um 

Grammy de Melhor Álbum de Comédia naquele mesmo ano. Como a autora coloca no texto, 

ambos os trabalhos foram estimados pela ―honestidade‖ e ―coragem‖ com a qual a artista 

versa sobre temas tão difíceis e pouco debatidos, evocando humor através do absurdo. Abbasi 

também traz uma fala do professor-doutor de psicologia e ocasional comediante Mitch 

Earleywine, autor do livro Humor 101 (2010): ―Esses não são tópicos que geralmente 

discutimos, exceto quando estamos em grupos pequenos. É especialmente engraçado por que 

é um domínio tão íntimo e proibido.‖ (p.1850) O texto, integrante de publicação sobre Artes e 

Medicina, segue defendendo o papel do humor como mecanismo de enfrentamento e 

compreensão de experiências traumáticas, trazendo referências de estudos da área de saúde e 

psicologia que sustentam tais resultados.  

Já I May Destroy You, segunda série semi-autobiográfica de Michaela Coel, debate 

sobre consentimento e abuso sexual, e traz trama baseada nas experiências que a autora 

passou ao ser estuprada quando estava para entregar roteiros da 2a temporada de Chewing 
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Gum - e, da mesma maneira que Coel publicizou
74

 o assunto em 2018 visando chamar 

atenção para a falta de empatia que os produtores da série tiveram para lidar com o ocorrido, 

pressionando-a por prazos a despeito do ocorrido, na série ela reproduz essa mesma crítica. 

No piloto da produção vemos Arabella, autora que faz sucesso após a publicação online de 

seu primeiro livro de ensaios, tendo uma espécie de bloqueio criativo que a impede de 

finalizar a entrega de um de seus rascunhos a tempo. Ela decide então dar uma pausa no 

trabalho para uma noite de bares e bebidas com um grupo de amigos - que, apenas na última 

cena, revela ter acabado com um estranho violando sexualmente a protagonista.  No 

desenrolar dos 12 episódios, através dos processos de choque, trauma e superação de 

Arabella e da retratação do seu cotidiano e vida ao lado de seus amigos Terry e Kwame, o 

roteiro de Coel aborda diversas questões concernentes a classe, raça, sexualidade, 

interseccionalidade, silenciamento estrutural e insensibilidade de pessoas e instituições para 

lidar com questões difíceis e pouco verbalizadas como o estupro. 

Como matéria do portal BBC
75

 e página
76

 do Metacritic anunciam, ela recebeu diversas 

reviews celebrativas. Um texto do Independent
77

 discorre sobre avanços que a série 

representa em relação à maneira como narrativas de estupro vêm sendo empregadas há anos 

como recurso artificial para impacto dramático e desenvolvimento de personagens, dando 

como exemplo a abordagem adotada por Game of Thrones (HBO, 2011-19). Segundo a 

mesma, a escrita com alto níveis de nuance de Coel faz a série ―parecer mais como 

comentário social do que um roteiro de TV‖. Traz também depoimento de membro da ONG 

Rape Crisis:  

Quando um programa de TV popular que tem amplo alcance e apelo usa a 

oportunidade para aumentar a conscientização e a compreensão do abuso sexual, ele 

tem um potencial muito positivo e até preventivo. Perspectivas, histórias e vozes 

reais e relacionáveis de sobreviventes precisam estar no centro dessas narrativas, se 

quisermos nos afastar de estereótipos prejudiciais, melhorar a empatia e a 

compreensão e, finalmente, reduzir e prevenir a violência e abuso sexual a longo 

prazo (relato dado ao Independent, autor não identificado). 
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A série gerou buzz enorme na internet e redes sociais, e também foi discutida por 

diversos veículos brasileiros, como os portais da Veja
78

, da GQ
79

 e da Folha de S. Paulo
80

, 

que, como diversos outros sites de jornalismo e cultura, deram à produção o título de ―série 

do ano‖. De ―drama sobre consentimento‖ a ―traumédia‖, a série já recebeu diversos rótulos, 

que exprimem ainda mais seu teor complexo e multifacetado, de difícil categorização. 

Algumas discussões em relação a esse último termo nos chamaram atenção. Uma das 

matérias coloca como essas séries ―exploram como é passar por e viver com o trauma e 

também conseguem encontrar humor em circunstâncias dolorosas. São como fábulas da vida 

real, oferecendo fragmentos de sabedoria para sobreviver e prosperar no mundo de hoje‖
81

. 

Outra traz reflexões sobre como esse tipo de narrativa parece estar em alta em um mundo que 

apresenta um cenário político de incertezas e sociedades que passam por cada vez níveis 

maiores de ansiedade e problemas psicológicos, apreciando tais narrativas por ajudar a 

quebrar tabus e abordar temas difíceis mas necessários, com um potencial de despertar 

empatia nos telespectadores: ―Centrando nas nuances da vida - em vez de idealizá-las ou 

catastrofizá-las - as traumédias conseguem ser relacionáveis, apesar de suas raízes ficcionais, 

e isso fornece uma plataforma para aprendizado‖
82

.  

 

1.4.2 Escrita do eu "não-universal" nas séries: potencial empático nas 

representações da alteridade 

 

Ao realizar diversas das leituras tanto acadêmicas quanto do entorno discursivo da 

indústria televisiva que compõem meu arcabouço teórico e corpus de pesquisa, não pude 

deixar de notar a reincidência de uma questão amplamente evocada: a empatia - e, mais 

precisamente, o potencial das ficções seriadas televisivas e de suas representações (quando 

não-estereotipadas e realizadas de forma sensível) de despertar tal reação do público. É o que 

defendem todos os textos sobre traumédia que acabei de referenciar; é princípio essencial 
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para teorias que debati brevemente aqui, como a virada empática dos filmes que tratam de 

doenças mentais através de inspirações autobiográficas (HOPGOOD, 2018) e o espectro das 

empatias que Jauss (2008) fundamentou em relação às possibilidades do narratário 

compadecer e estabelecer nível de proximidade e identificação com diferentes tipos de heróis 

cômicos. É também noção que se manifesta intrinsecamente na fala de diversos agentes da 

indústria cultural que defendem uma importância de cunho social e pedagógico dessas 

produções, como vimos na fala de Josh Thomas sobre sua obra Please Like Me e a 

importância de tentar fazer com que as pessoas entendam os embates de pessoas que lutam 

contra impulsos suicidas e depressão. 

 Caso também do discurso de Carolina Paiz, produtora de Orange Is The New Black, 

célebre produção da Netflix cuja sétima temporada tratou de maneira central questões 

relacionadas à ICE
83

 ao colocar em sua narrativa personagens imigrantes já há anos 

conhecidas pelo público submissas à crueldade dos centros de detenção da instituição. Em 

entrevista
84

, Ruiz, descendente de imigrantes da Guatemala, falou sobre a importância de 

trazer essas questões para a narrativa, e os motivos pelos quais os produtores e roteiristas da 

série resolveram abordá-las na última temporada: 

Ao permitir essas histórias em nossos lares e vidas, perspectivam mudaram. Causou 

impacto direto. Se tornou real. É sobre pessoas. Essa não é uma história sobre 

estatísticas ou política ou sobre pessoas estrangeiras que não conhecemos. Minha 

esperança é que por essas serem personagens que nós deixamos entrar em nossas 

casas e corações, e essas coisas estão acontecendo com elas, as pessoas irão sentir 

o que essas personagens sentem e entender a crise imigratória de um jeito diferente 

(CAROLINA PAIZ, Vulture. Tradução e grifo meus). 

 

Todos esses discursos nos remetem ao potencial vinculativo que acredito que as 

narrativas de ficção seriada televisiva manifestam por serem produtos passíveis de uma 

espectatorialidade longa e contínua e, sobretudo numa época em que as ficções seriadas 

ganham tanta importância e fomentam debates. Saunders (2017) em seu artigo sobre televisão 

geopolítica defende o papel das ficções seriadas televisivas em construir compreensões 

acerca do mundo por uma variedade de fatores: sua exibição contínua e ao longo de anos, 

abrindo espaço para histórias com detalhamentos mais minuciosos do cotidiano de suas 

personagens e das cidades e culturas nas quais estas se situam; uma lógica de produção e 

distribuição mais rápida em relação a outros formatos audiovisuais, que permite aos seus 

roteiristas abordar tópicos políticos e sociais extremamente recentes; a proliferação dos 

serviços de streaming em inúmeros países, promovendo a circulação transnacional de 
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diversas obras que, assim, promovem um diálogo com audiências estrangeiras, além de 

também intensificar a prática de binge watching - que, por sua vez, potencializa altos níveis 

de imersão pelas numerosas horas cadenciadas na qual o espectador consome o universo 

diegético contido na narrativa.  

Dito isto, o autor emprega uma análise de como há uma proliferação de séries que 

trazem em seu cerne tramas e agentes internacionais - através de temáticas de política, 

espionagem, terrorismo etc - e quais são os imaginários de nós (terra, cultura e indivíduos 

nacionais) e eles (lugares, coisas e pessoas estrangeiras) que elas propagam. Apesar de seus 

esforços mais direcionados ao potencial da construção de um imaginário geopolítico contido 

nos seriados televisivos, todos os argumentos elencados pelo autor no parágrafo acima 

servem para destacar também o poder que essas narrativas têm de moldar percepções 

socioculturais em relação a alteridades de variados níveis - principalmente quando somamos 

às contribuições de Saunders perspectivas de diversos trabalhos que defendem o quanto as 

representações na mídia e no entretenimento são importantes para moldar a opinião pública 

em relação a grupos sociais e etnias (GUPTA, 2016; HALL, 2016; LEONARD & 

GUERRERO 2012; MASSIE, 2018; PARSEMAIN, 2019; TUKACHINSKY et al, 2015; 

WOLD, 2017). 

Em Pedagogy of Queer TV, Parsemain (2019) debate sobre o potencial pedagógico que 

as ficções seriadas televisivas têm por, dentre outros motivos: I. estarem vinculadas a um 

meio que tem alta penetração no cotidiano doméstico das pessoas. II. pela TV ser, ainda hoje, 

um dos veículos com maior índice de espraiamento e consumo de informações e 

entretenimento, alcançando públicos-alvo massivos. III. a potência, como mostram diversos 

estudos referenciados na obra, que o entretenimento tem de obter altos níveis de engajamento 

(JENKINS, 1992; 2009) através da fruição voluntária e atravessada pelo lazer - que faz com 

que debates e temas sociopolíticos possam ser apreendidos de maneira frutífera pelos fãs das 

obras ficcionais e sua relação de contínua imersão e apego à narrativa e suas personagens. 

Entretanto, adverte: ―visibilidade não garante progresso‖ (p.03). Trabalhando em cima desse 

argumento, a obra mostra como é necessário que a alteridade não apenas esteja em tela, mas 

que também seja construída e interpretada por agentes que, indo na contramão das práticas 

instauradas durante anos por aqueles que controlam a indústria, tratem dos personagens queer 

sem reducionismos ou apagamentos, levando o público a de fato conhecê-los em vez de 

simplesmente vê-los.  

Lógica semelhante aparece na fala de Ramy Yousseff. Ao discorrer sobre sua semi-

autobiografia homônima e, mais especificamente, falar sobre a importância de ela trazer 
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episódios inteiramente dedicados à mãe e irmã do protagonista (dois dos capítulos mais 

celebrados da obra pela crítica), o autor afirma
85

: 

Minha teoria sobre a TV é que muitas vezes os programas de TV dão a um 

personagem um pequeno monólogo ou algumas falas aqui ou ali, e então eles ficam 

tipo ―bem, olha, entendemos a perspectiva dessa pessoa. Uau, essa pessoa está 

representada‖. Eu pessoalmente acho que a única maneira de obter a perspectiva do 

personagem, ou representá-lo, é fazer com que a câmera permaneça neles em 

momentos de silêncio. Porque isso é realmente o que diz o que está acontecendo na 

cabeça de alguém. Quando você consegue passar momentos quietos e a sós com 

eles (YOUSSEFF, tradução minha). 

 

Tal declaração, além de dialogar com muitos dos tópicos que debatemos e defendemos 

aqui, também nos remete a questões levantadas por Ranciére (2010). Em sua análise histórica 

e textual da Literatura e suas tramas e protagonistas, o autor versa como a estética realista e a 

inclusão de pormenores ―ociosos‖ do cotidiano nas obras representa uma maior 

democratização das narrativas: ao ceder espaço para representações de pessoas, objetos e 

detalhes mais ―comuns‖, as estórias que são contadas permitem a inclusão de personagens e 

características de um universo menos elitizado, em contraste com os romances antigos dos 

séculos XIX e XX, que se dedicavam majoritariamente a enredos com protagonismos 

monopolizados pela realeza - e suas culturas e símbolos. Embora possa ser pernicioso 

enxergar essa maior democratização de narrativas de forma demasiadamente otimista, 

desconsiderando a realidade de numerosas vozes subalternizadas que continuam tendo suas 

narrativas excluídas e invisibilizadas, não podemos deixar de atentar, de forma positiva, para 

alguns dos avanços que as séries que estamos debatendo aqui representam - e sublinhar a 

potência ainda maior dessas obras ostentarem representações dignas, complexas e sensíveis 

por conta das inspirações autobiográficas de autores com identidades contra-hegemônicas 

contidas em seu cerne.  

Em sua tese A invenção da sororidade, Tatiane Leal (2019) lança mão de extenso 

arcabouço teórico para refletir sobre as concepções acadêmicas e socioculturais acerca das 

noções de empatia, que surgiu no século XIX, começou a ser amplamente utilizada no século 

XX e apresentou diversas mudanças com o passar dos anos, refletindo questões concernentes 

a cada contexto político e histórico. O que todas as concepções apresentam em comum, 

entretanto, é que tal sentimento é orientado por uma preocupação com o reconhecimento do 

outro (p.51). Na contemporaneidade, articulado com o conceito de lugar de fala (RIBEIRO, 

2017), a empatia é tida como um importante combustível dos movimentos sociais que lutam 
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 ―Meet Ramy Youssef, star of ‗Ramy,‘ the Hulu show that breaks new ground while drawing on his N.J. 

roots‖. Acesso em 22/07/2020, https://www.nj.com/entertainment/2019/04/meet-ramy-youssef-star-of-ramy-the-

must-watch-new-hulu-show-that-draws-on-his-nj-roots.html.  

 

https://www.nj.com/entertainment/2019/04/meet-ramy-youssef-star-of-ramy-the-must-watch-new-hulu-show-that-draws-on-his-nj-roots.html
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pela reparação de desigualdades. Não basta apenas procurar sentir o que o outro está sentindo 

ou projetar nossa própria subjetividade nessa realidade e emoções vicárias para refletir como 

nós agiríamos em seu lugar: não podemos perder de vista que o lugar de onde este fala é 

diferente do lugar no qual nos situamos, sem apagar marcadores de raça, classe, gênero, 

dentre outras especificidades que não permitiriam a nós experienciar tais sensações de 

maneira 100% igual, mas compreender essas vivências da alteridade.  

A empatia é também, portanto, um fenômeno que depende de um processo 

comunicacional (LEAL, 2019, p.44), para que esse outro possa narrar seu contexto e suas 

vivências de alguma maneira. Acontece que, como vimos, histórica e hegemonicamente foi 

estabelecida uma cadeia de autorização discursiva (RIBEIRO, 2017) cujas estruturas de poder 

e regimes midiáticos por muito tempo negaram a qualquer ―outro‖ que escapasse à figura do 

sujeito universal (HALL, 2016) o direito de narrar sobre si. Essa comunicação, então, 

essencial para o estabelecimento de uma reação empática, por muito tempo não pôde ocorrer. 

Hoje, numa sociedade que acumula cada vez níveis maiores de midiatização, alguns sujeitos 

subalternizados e vozes silenciadas pelos meios mais ―tradicionais‖ de comunicação 

encontraram na internet e suas redes sociais possibilidades de expressão e articulação política 

(CASTELLS, 2015). Mas o papel da televisão como mídia massiva (que alcança e dialoga, 

por exemplo, com pessoas que por questões geracionais a econômicas não têm acesso às 

redes sociais, ou então não cruzam com as comunidades e espaços específicos por onde 

determinadas pautas e discursos circulam) continua sendo uma importante arena de disputa 

de narrativas e suas construções simbólicas, que ora aliam-se a movimentos sociais 

progressistas contemporâneos, ora se apresentam como adversárias aos mesmos.  
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Imagem I: Algumas semi-autobiografias contemporâneas e seus protagonistas ―não-universais‖. De 

cima para baixo, da esquerda para a direita: Arabella (I May Destroy You); Ramy (Ramy); Abby 

(Work In Progress); Dev (Master of None); Hattie (Twenties); Ryan (Special); Earn (Atlanta); Rae 

(My Mad Fat Diary); Nora (Awkwafina Is Nora from Queens). Elaboração minha.  
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1.5 Democratização parcial das narrativas: disrupção versus manutenção da 

hegemonia 

 

Em Relatar a Si Mesmo, Butler (2012) atenta para a importância do dialogismo
86

 no 

processo de subjetivação do ser: seu relato é direcionado a alguém(ns) que (diretamente ou 

não) o interpela a tal, e no ato de negar ou concretizar este chamado a narrar sobre si e nos 

esforços para rememorar e comunicar aquilo que viveu, o sujeito narrador sublima a 

construção de um eu. Ao adotar uma estratégia de programação de nicho e capitalizar em 

cima das experiências pessoais dos autores das séries aqui debatidas, a indústria televisiva os 

interpela e financia, produz, circula e promove narrativas que cedem lugar de fala em uma 

mídia massiva para que sujeitos historicamente marginalizados relatem seus eus através de 

uma perspectiva semi-autobiográfica, expondo ao público parte de suas identidades - e os 

embates, desafios e opressões assim como as singularidades, prosperidades e euforias 

circunscritos nelas.  

O que não deve ser enxergado com visão ingenuamente otimista de que a TV como 

mídia massiva controlada por corporações multimilionárias é efetivamente instituição 

democrática. Vide
87

 Lena Waithe e diversas estruturas e empecilhos hierárquicos que a autora 

teve que enfrentar antes de emplacar seu projeto semi-autobiográfico Twenties, escrito anos 

atrás, cuja produção foi negada ao longo de diversos pitchings realizados por Waithe. Apesar 

da ampla experiência como roteirista na indústria, foi apenas depois de se tornar a primeira 

mulher negra a ganhar Emmy de melhor roteiro para série cômica em 2017 (pela história 

pessoal de se assumir lésbica retratada no episódio Thanksgiving de Master of None) e assinar 

a criação de outras duas produções que se provaram rentáveis (The Chi [Showtime, 2018-] e 

Boomerang [BET, 2019-]) que Waithe conseguiu concretizar seu projeto mais pessoal. 

O que nos remete à discussão travada por Leonard e Guerrero (2013) em relação aos 

efeitos e potências paradoxais das representações de grupos marginalizados sendo 

incorporadas pela TV. Focando no histórico da representação da negritude, mostram como 
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 Conceito fundamentado por Volóchinov e Bakhtin (2017), no qual os autores afirmam que todo enunciado 

(sela ele monológico ou dialógico) é perpassado por um conjunto de vivências atravessadas por símbolos, 

valores, referenciais e práticas que formam o universo político-social na qual o ser dialógico está inserido. Nessa 

perspectiva, o diálogo não deve ser entendido apenas como um ato concreto no qual um indivíduo verbaliza com 

o outro, mas também de forma mais macroestrutural: ao escrever um romance, por exemplo, um autor está 

dialogando com um universo estético literário, um determinado gênero, um determinado entorno discursivo e 

coletividade social, repertório de outras obras, suas próprias vivências e influências que irão se manifestar a 

determinado nível na obra, etc. Toda ação carrega em si um enunciado – e este, por sua vez, relaciona-se com 

um universo de questões, valores e ideologias que perpassam as vivências de seu proponente em sociedade.  
87

 ―Why Lena Waithe Had to Wait Until Her 30s to Make „Twenties‟”. Acesso em 09/06/2020, 

https://www.nytimes.com/2020/03/03/arts/television/lena-waithe-twenties-bet.html.   

https://www.nytimes.com/2020/03/03/arts/television/lena-waithe-twenties-bet.html
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que ao mesmo tempo em que liberais promovem outros tipos de histórias e imagens de 

pessoas negras na mídia visando quebra de estereótipos e aumento da diversidade, 

conservadores usam essas mesmas representações de não-brancos que obtiveram sucesso, 

fama e riqueza para promover uma falsa ideia de uma América pós-racial. Nessa visão, as 

hierarquias da racialização foram superadas e entra em voga a celebração de conquistas 

individuais, colocando nos holofotes algumas celebridades que ―superaram‖ as adversidades 

de viver em uma sociedade fundada em privilégios brancos enquanto esmagadora parte da 

população negra continua sendo submetida ao racismo estrutural e suas desigualdades 

perversas (LEONARD e GUERRERO, 2013; COLEMAN e CAMPBELL, 2019) – Barack 

Obama, Oprah Winfrey, Beyoncé e Jay-Z são alguns desses símbolos promovidos pela mídia 

que, a depender do enquadramento, podem ser ―apropriados‖ para promover os interesses 

alinhados às estruturas ou aqueles visando rompê-las.  

Mesmo aqueles momentos que são marcados como atípicos dentro da cultura 

televisiva por causa de sua aparente ruptura dos modelos convencionais da TV 

ainda estão confinados por esses modelos - nas maneiras em que são inicialmente 

posicionados contra a convenção e, muitas vezes, ultimamente assimilados por ela, 

para servir às demandas do mercado. O papel realizado pela televisão na 

manutenção dessa hegemonia sociocultural ajuda a determinar os limites das 

maneiras que uma grande maioria da população de cidadãos-consumidores faz 

sentido de seus mundos, inclusive onde eles posicionam a si mesmos e onde 

posicionam aos outros. (LEONARD e GUERRERO, p. 9, 2013. Tradução minha). 

 

Já Parsemain (2019) atenta para a forma como a partir deste século canais de TV 

mainstream passaram a apresentar personagens LGBTQI+ que se conformam a vários 

códigos cis e heteronormativos não apresentando identidades queer, além de serem altamente 

bem-sucedidos e não passarem pelas dificuldades que membros da comunidade enfrentam 

numa sociedade homofóbica, promovendo uma ideologia ―pós-gay‖ - que, apesar de 

problemática, não deixa de ser um avanço quanto à hegemonia anterior na qual apagamento, 

aniquilação, julgamento e marginalização eram vigentes nas representações. Numa lógica 

neoliberal, ao focar nas audiências mais ―valiosas‖ (com maior poder aquisitivo), 

apresentando personagens gays predominantemente brancos e de classe econômica alta, tais 

produções ―promoveram aceitação através da erradicação de diferenças‖ (p.30, tradução 

minha). 

Ainda assim, já tínhamos visto a história de diversos homens (e algumas mulheres) 

brancos narrando sobre suas vivências na indústria do entretenimento televisivo através de 

semi-autobiografias, mas nunca sob o prisma de uma mulher negra e lésbica até a recém-

chegada Twenties. E apesar de mulheres gordas continuarem sendo extremamente 

invisibilizadas nas narrativas midiáticas - representadas através de um prisma de abjeção ou 
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fetichização, quando não apagadas – narrativas como as de Hannah Horvath (Girls), Rae Earl 

(My Mad Fat Diary) e Abby (Work in Progress), ao dar voz a protagonistas gordas de 

diferentes faixas etárias e com diferentes agências, embates e inseguranças em relação a seus 

corpos e sexualidades, permite uma mudança muito bem-vinda quanto à estigmatização 

desses corpos na TV. Como Leonard e Guerrero (2013) atentam, o papel das representações 

na TV deve ser abordado de forma não-binária, sem simplificar seus efeitos como totalmente 

positivos ou meramente negativos – mas sim como tanto desafiadores quanto perpetuadores 

de lógicas e estruturas do contexto histórico e sociopolítico no qual elas estão inseridas.  

 Casos como o do posicionamento da Netflix em relação a Ramy exemplificam muito 

bem esse paradoxo: à proposta do programa de Yousseff, a resposta do serviço de streaming 

foi que não haveria interesse em produzir sua história pois ela se parecia muito com a de 

Ansari em Master of None – que também traz uma família americana muçulmana, mas com 

enormes diferenças. A narrativa de Aziz Ansari traz avanços positivos para a representação 

de indianos americanos ao focar no cotidiano de Dev e sua família, descartando narrativas 

tradicionais de imigrantes que costumam destacar as grandes adversidades deles (MASSIE, 

2018), e apresentar algumas tramas que debatem e criticam o regime representacional 

(HALL, 2016) de indianos na TV estadunidense. Mas se analisarmos os posicionamentos da 

Netflix a nível mais macro levando em consideração sua resposta à Ramy, encontramos 

diversas inconsistências. Ao compararmos as duas produções, fica evidente que ao passo em 

que a história de Yousseff traz em seu discurso uma crítica mais carregada a aspectos da 

cultura estadunidense (assim como também o faz em relação a questões da cultura egípcia e 

algumas convenções do Islã, o que se alinha com o embate central do protagonista em relação 

ao seu entrelugar posicionado em meio a duas tradições cujos símbolos e dogmas muitas 

vezes se contradizem e confrontam-se), a de Ansari é bem menos crítica ao contexto 

americano.  

Contrapondo a apatia de Dev em relação aos esforços de seus pais para que ele siga o 

Islã com o cotidiano de mesquitas e rituais islâmicos de Ramy, vemos como a primeira se 

conforma mais, em algumas instâncias, ao regime representacional da mídia dos EUA, 

sustentando imagem do muçulmano diet (GUPTA, 2016) muito perpetuada pós 11/09. Ao 

produzir Master of None, a Netflix aproveitou a penetração de Bollywood no cenário 

estadunidense que explicitou o potencial mercadológico de produções voltadas para indo-

americanos (MATUSITZ, PAYANO, 2012) e se alinhou à tendência de, em um mundo cada 

vez mais globalizado, assimilar o multiculturalismo e transnacionalismo em narrativas 

(MALLAPRAGADA, 2012). Em contrapartida, ao negar interesse em produzir Ramy por 
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conta de suas ―semelhanças‖ com a obra de Aziz, foi profusamente contra o que a própria 

série a qual financiou e capitalizou  propaga, dizendo achar demais ter duas (dentre centenas) 

de suas séries originais focadas na vida de famílias americanas muçulmanas. A depender do 

interesse, a empresa produz narrativas e permite representações que promovem fissuras no 

regime de autorização discursiva (RIBEIRO, 2017) ou nega esse mesmo lugar de fala a 

sujeitos que ocupam um lócus social que extrapola de maneira mais incisiva receios e 

convenções de parte da população e dos ―líderes‖ do país. Opera tanto na disrupção quanto na 

manutenção da hegemonia. Sustenta produções e um discurso institucional de diversidade 

que apresenta certos avanços para seres que escapam a narrativa do sujeito universal (HALL, 

2016) como a comunidade LGBTQ+ e pessoas não-brancas, mas seus interesses e motivações 

são, em última instância, mercadológicos (CASTELLANO et al, 2018). Como colocado por 

Gillian Whitlock em Soft weapons: Autobiography in transit (2010), seu livro sobre 

narrativas autobiográficas do oriente no mercado literário ocidental-contemporâneo: 

 

A recente mercantilização global da diferença cultural - "a indústria da alteridade" - 

oferece tanto oportunidades quanto restrições para escritores, editores, leitores e 

críticos. Discursos locais e opostos e produtos culturais da periferia circulam e são 

contidos por sistemas metropolitanos e capitalistas de produção e consumo. (...) O 

risco aqui é que a vontade de identificar e empatizar, evidente nos padrões de 

consumo de narrativas de vida exóticas, pode vir às custas do conhecimento de 

outras culturas além da zona de conforto de muitos leitores. (WHITLOCK, p. 15-

16, 2010. Tradução minha) 

 

Questões que remetem ao texto Outside In Inside Out (MINH-HA, 1991), que chama 

atenção para a dinâmica neo-colonial na qual países de ―primeiro mundo‖ do Ocidente cedem 

autorização discursiva para que Outros narrem sobre seus povos e culturas em busca de uma 

espécie de autenticidade para a obra que está sendo produzida – mas essa partilha de poder só 

é cedida temporariamente e para atender aos objetivos e interesses dessa camada dominante 

que muitas vezes emprega um voyeurismo legitimado ao apresentar o outro falando sobre si, 

mas muitas vezes permitindo que esse ―estranho‖ fale somente sobre os aspectos que 

interessam àqueles que estão cedendo tal espaço. Assim, procuram um ―eu‖ de uma 

determinada cultura que lhe é exótica e usam seu relato e informações de ―dentro‖ para suprir 

as curiosidades e faltas de caráter antropológico que carecem quanto àquele povo – muitas 

vezes usando tais conhecimentos para fomentar a manutenção de sua soberania. 

Esse Outro chamado a narrar também é tido como referencial totalizante, espécie de 

símbolo absoluto sobre sua cultura e seu lugar, apagando as pluralidades de seu povo/nação 

em prol de uma visão positivista que o Ocidente eurocentrado adota como referencial único: 

―mas esse ‗eu‘ não é unitário. Cultura nunca foi monolítica (...) As diferenças não existem 
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apenas entre outsider e insider - duas entidades -, elas também operam dentro do outsider ou 

dentro do insider - uma entidade única‖ (p.76, tradução minha). Tais argumentos de Minh-Ha 

(1991) explicitam mais ainda a importância de se ter narrativas distintas que dêem conta da 

pluralidade de vivências e posicionamentos que se apresentam dentro de uma mesma cultura, 

religião, etnia; um mesmo grupo de pessoas. Muitas das semi-autobiografias 

ultrapersonalistas que debati aqui representam avanços por trazerem sujeitos não-universais 

como figuras centrais em diversas esferas da produção – mas a lógica da indústria como um 

todo ainda deve dar vários passos para evitar replicar desse pensamento de que uma ou duas 

narrativas são suficientes para dar conta de todos os aspectos de um determinado público. 

Não atraca como coincidência o fato de a ascensão de narrativas focadas em relatos de 

vários eus interpelados por executivos e produtores que almejam seus toques personalistas, 

identitários e suas ―vozes‖ nas narrativas estar ocorrendo em tempos de uma conectividade 

cada vez maior de sujeitos nas redes sociais expondo suas vidas e procurando experiências 

vicárias da realidade (BROOKS, 2008). Seja através de reality shows, blogs, vlogs, matérias 

jornalísticas, filmes e programas televisivos que apresentam certa autenticidade narrativa ao 

trazerem relatos de experiências vividas pelos seus proponentes numa perspectiva de primeira 

pessoa (JAGUARIBE, 2010), ou da adesão cada vez maior ao uso e produção de conteúdo 

nas redes sociais, conjecturando um grande repositório de shows do eu (SIBILIA, 2008) que 

expõem detalhes de suas esferas privadas em sites e contas de livre acesso para milhões de 

pessoas.  

Ao realizar extensa pesquisa para criar o catálogo da tabela I, percebi que o fenômeno 

da autoficção nas séries de TV é objeto central de pouquíssimas pesquisas. Apesar de seu 

espraiamento cada vez maior na televisão, há pouquíssimas informações e compilados 

(levantamento historiográfico, listas etc) sobre séries semi-autobiográficas - tanto em sites 

―informais‖ sobre TV, quanto em portais online de jornalismo cultural especializados em 

audiovisual e, menos ainda, no âmbito acadêmico. Mesmo em um cenário onde, como vimos, 

diversos críticos celebram essas produções de maneira isolada - ao escrever pontualmente 

sobre uma ou outra obra - faltam conhecimentos teóricos, analíticos e paradigmáticos que 

deem conta de investigar o fenômeno e suas complexidades.  

Evidenciei também uma mudança de foco de produções escritas e protagonizadas por 

figuras célebres do entretenimento com universos diegéticos altamente ancorados nos 

bastidores da indústria a séries que, muitas vezes a pedido dos próprios executivos, focam nas 

vidas pessoais e questões culturais e identitárias de seus autores, explorando em seu cerne 

temáticas concernentes ao lócus privado (PIPER, 2015; REYNOLDS, 2010.). O que essas 
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séries semi-autobiográficas ultra-personalistas parecem nos revelar é que trazem em si 

narrativas com alto potencial de maior democratização de regimes representacionais e cadeias 

de autorização discursiva – mesmo que as estruturas da indústria televisiva estabeleçam 

dinâmicas paradoxais com tais agendas. Tendo em vista sua disseminação cada vez maior na 

indústria, um contexto político e sociocultural no qual reivindicações da erradicação de 

desigualdades para sujeitos marginalizados crescem cada vez mais, e há um grande interesse 

em histórias pessoais narradas em primeira pessoa, o fenômeno dá indícios de que está aqui 

para contribuir com diversas pautas e proliferar-se. 
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II. MASTER OF NONE E AZIZ ANSARI: INDO-AMERICANOS DE SEGUNDA 

GERAÇÃO
88

 EM NOVA IORQUE 

 

Master of None (2015-presente) é uma série de comédia Original Netflix, que retrata o 

cotidiano de seu protagonista Dev, um ator de ascendência indiana que mora em Nova 

Iorque, conforme ele procura obter sucesso em sua vida profissional e pessoal. A produção, 

que já concorreu a 3 Globos de Ouro (ganhando, em 2018, o prêmio de melhor performance 

de ator em série de comédia ou musical pelo trabalho de Aziz Ansari como protagonista) e 12 

Emmys (conquistando 3 vitórias) é reconhecida por, dentre outros pontos, debater questões 

sociais e familiares com uma abordagem pessoal e intimista, como é colocado nesse trecho de 

matéria do portal online do jornal LA Times
89

: ―‘Pessoas jovens tentando ser bem sucedidas 

na cidade grande‘ talvez seja um subgênero tão velho quanto a própria TV, mas  Master of 

None foi aclamado pela crítica por avivar a fórmula com sua abordagem extremamente 

pessoal de temas familiares sobre romance e sucesso profissional‖ . 

O criador da obra, Aziz Ansari - que também ocupa os papéis de ator protagonista e, 

ocasionalmente, diretor e roteirista de alguns episódios - afirmou em entrevista
90

 ter se 

inspirado em acontecimentos de sua própria vida para elaborar o roteiro da narrativa: assim 

como Dev, Aziz é filho de indianos que migraram para os Estados Unidos, mora em Nova 

Iorque, e também tentou se estabelecer na cidade grande e obter sucesso profissional em uma 

indústria dominada por pessoas brancas, que não costuma abrir oportunidades para pessoas 

de sua cor e ascendência. Um dos maiores exemplos de como elementos da vida pessoal do 

criador influenciam sua obra é o elenco da série: os pais de Dev são interpretados pelos pais 

de Aziz Ansari (que nunca haviam trabalhado como atores) e, no terceiro episódio da 

segunda temporada, intitulado Religion (um dos mais comentados da série), o primo do ator 

na vida real é escalado para interpretar o primo de Dev na ficção.  

                                                
88

 ―Há três gerações básicas de imigrantes: primeira geração, segunda geração, e terceira ou mais altas gerações 

(Pew Research Center 2013: 4-5). A primeira geração refere-se aos americanos que emigraram para os Estados 

Unidos ou territórios americanos e cujos pais não eram cidadãos americanos. A segunda geração de americanos 

são pessoas que nasceram nos Estados Unidos ou territórios americanos, mas têm pelo menos um dos pais que 

se enquadra na categoria de primeira geração (Centro de Pesquisa Pew 2013: 4). Terceira geração e gerações 

superiores referem-se aos americanos que nasceram nos Estados Unidos ou territórios americanos cujos pais 

também nasceram nos Estados Unidos (Centro de Pesquisa Pew 2013: 5)‖ (MUFFULETO, p. 15, 2018, 

tradução e grifo meus) 
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―Aziz Ansari‘s surprising source of inspiration for ‗Master of None‘‖.  Acesso em 10/11/2020, 

https://www.latimes.com/entertainment/envelope/la-en-st-0804-aziz-ansari-20160727-snap-story.html.  

Tradução minha.  
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―Dev's Journey Is So Relatable In 'Master Of None' Season 2‖.  Acesso em 10/11/2020, 

https://www.bustle.com/p/is-master-of-none-season-2-based-on-aziz-ansaris-real-life-the-comedy-is-still-a-

family-affair-56645  

https://www.latimes.com/entertainment/envelope/la-en-st-0804-aziz-ansari-20160727-snap-story.html
https://www.bustle.com/p/is-master-of-none-season-2-based-on-aziz-ansaris-real-life-the-comedy-is-still-a-family-affair-56645
https://www.bustle.com/p/is-master-of-none-season-2-based-on-aziz-ansaris-real-life-the-comedy-is-still-a-family-affair-56645
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Mas as semelhanças apresentadas com outros fatores da vida do autor e sua primeira 

série autoral não param por aí: Ansari já tinha uma carreira relativamente consolidada na 

comédia stand-up, fazendo papéis cômicos em obras ficcionais estadunidenses e com um 

livro publicado - e, analisando os temas e discursos dessas diversas obras precedentes à série 

da Netflix, nota-se um apanhado de questões consoantes. Aziz também é uma figura com 

forte presença na internet; utiliza sites de redes sociais para não só divulgar seus trabalhos, 

mas também compartilhar com seus seguidores relatos de acontecimentos sua vida pessoal 

que perpassam suas narrativas auto ficcionais. Antes de empreender uma análise mais 

profunda da série, vejamos algumas características da trajetória do autor-comediante.  

 

2.1 Ansari: dos stand-up comedies a criação e protagonismo na Netflix 

A carreira de Ansari opera frequentemente criando um resvalamento entre a 

performance (dos seus personagens) e a performatividade (da sua personalidade). 

Este resvalo sutura os personagens de Ansari para si mesmo, marcando a repetição 

de sua identidade como realidade. (NA, p. 317, 2019. Tradução e grifos meus.) 

Segundo o site IMDB
91

, a carreira de Aziz Ansari no audiovisual começou em 2004. 

Com um foco em comédia desde o início, os primeiros anos de trabalho do ator em 

Hollywood consistiram majoritariamente em pequenas participações em séries e filmes 

cômicos e em programas de esquetes de comédia, como as produções do site de vídeos de 

comédia Funny or Die. Foi em 2009, através de sua atuação como Tom Harverford na 

aclamada sitcom Parks and Recreation, que a carreira de Ansari começou a decolar, com o 

ator dando vida a um personagem querido por muitos fãs e telespectadores de uma produção 

televisiva pertencente a um canal de TV aberta de amplo alcance como a NBC. 

Em 2010 Aziz debutou sua carreira no populoso reino de especiais de stand-up 

comedy estadunidenses, com Intimate Moments for a Sensual Evening (Comedy Central). 

Como a página de trivias
92

 sobre a produção no IMDB traz: ―Muitos dos tópicos abordados 

neste especial foram mais tarde utilizados em episódios da série de Ansari na Netflix, Master 

of None‖. Sua segunda empreitada no formato foi em 2011, com Aziz Ansari: Dangerously 

Delicious. Diferente do seu primeiro especial, a produção foi lançada diretamente no website 

de Aziz, o que, segundo matéria do Av Club
93

 foi uma ―prova da popularidade explosiva de 

Ansari que, como Louis C.K. e Jim Gaffigan antes dele, é capaz de cortar intermediários 

                                                
91

Página do Ator no portal Internet Movie Database: 

https://www.imdb.com/name/nm2106637/?ref_=nv_sr_srsg_0. Acesso em 25/01/2021. 
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 Acessado em 25/01/2021: https://www.imdb.com/title/tt1588412/trivia/?ref_=tt_trv_trv.  
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Aziz Ansari: Dangerously Delicious‖. Acessado em 25/01/2021: https://tv.avclub.com/aziz-ansari-

dangerously-delicious-1798172057.  

https://www.imdb.com/name/nm2106637/?ref_=nv_sr_srsg_0
https://www.imdb.com/title/tt1588412/trivia/?ref_=tt_trv_trv
https://tv.avclub.com/aziz-ansari-dangerously-delicious-1798172057
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outrora poderosos como Comedy Central e HBO e lançar seu último especial diretamente aos 

fãs através de seu site‖. Na sinopse do especial no supracitado IMDB
94

, consta: ―Aziz Ansari 

canaliza seu lado bruto neste especial de comédia de 2012, abordando temas como assistir 

pornografia e os desafios de encontros amorosos na cidade de Nova Iorque‖ - temática esta 

segunda que, como veremos, é tópico central em toda a carreira do comediante. 

Em 2013, o ator fechou sua primeira parceria com a Netflix através do especial Aziz 

Ansari: Buried Alive, iniciando um relacionamento que mais tarde firmaria outras produções 

do gênero entre o comediante e a empresa de streaming como Aziz Ansari Live in Madison 

Square Garden (Netflix, 2015) e Aziz Ansari: Right Now (Netflix, 2019), além da supracitada 

série Master of None. Por serem todas produções com participação e distribuição da Netflix 

(o que facilitou o meu próprio acesso às mesmas no catálogo do serviço), focarei essa seção 

de minha análise no discurso propagado por Aziz nesses três especiais de comédia.  

Como Salamova (2016), Jacobsen (2015), Leverette (2004), Piper (2015) e matérias 

de portais online como a de Rolling Stone
95

 e do portal meaww
96

 demonstram, séries de 

comédias escritas e protagonizadas por comediantes que auto-ficcionalizam suas identidades 

e abordam temáticas semelhantes em suas obras de ficção seriada e de stand-up comedy 

viraram uma espécie de tradição do meio. Dentre os exemplos mais famosos e abordados 

pelos trabalhos que acabei de citar estão Seinfeld, Curb Your Enthusiasm e Louie - sobre as 

quais discorri brevemente no capítulo anterior desta dissertação. Através das figuras e 

performances de Jerry Seinfeld, Larry David e Louis C.K. respectivamente, essas produções 

têm em comum o uso de um humor e uma caracterização de personagens com os quais o 

público que já havia acompanhado as rotinas de comédia desses autores estava familiarizado 

- como o niilismo e o humor sobre o ―nada‖ de Seinfeld e Curb, ou as críticas mordazes à 

cultura estadunidense e a atitude autodepreciativa de Louie.  

Em Vitafiction as a Mode of Self-Fashioning: The Case of Michael J. Fox in" Curb 

Your Enthusiasm", Jacobsen (2015) cunha o termo vitafiction para discorrer sobre o 

fenômeno audiovisual no qual atores e artistas famosos interpretam a si mesmos. Apesar de 

focar em séries de TV, o autor reconhece que tal prática se espraia também em comerciais 

(como os do George Clooney para a marca Nespresso), filmes (como Julia Roberts 
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 Acessado em 25/012/2021: https://www.imdb.com/title/tt2302529/?ref_=tt_sims_tt_2.  
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―12 Best Sitcoms Starring Stand-Ups‖. Acesso em 25/01/2021, https://www.rollingstone.com/tv/tv-lists/12-

best-sitcoms-starring-stand-ups-175396/mork-mindy-1978-1982-223824/.  
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 ―Comedy specials don't cut it anymore; you need a semi-autobiographical sitcom to make it as a comedian‖. 

Acesso em 25/01/2021, https://meaww.com/hulu-ramy-youssef-carmichael-show-semi-autobiographical-

comedy-series.  

https://www.imdb.com/title/tt2302529/?ref_=tt_sims_tt_2
https://www.rollingstone.com/tv/tv-lists/12-best-sitcoms-starring-stand-ups-175396/mork-mindy-1978-1982-223824/
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interpretando a ela mesma em 12 Homens e Um Segredo) e outros formatos narrativos.  O 

pesquisador estabelece uma diferenciação entre aquilo que ele consideraria como o gênero 

vitafiction e a utilização dessa estratégia narrativa em uma obra que não seja necessariamente 

do gênero audiovisual vitafiction - que seria aquela que se encontra permanentemente em um 

espaço liminar onde o biográfico e a invenção e o real e o ficcional se entrelaçam, de uma 

maneira em que a audiência nunca consiga ter certeza do que pertence ao domínio de um ou 

de outro, e que um conhecimento prévio sobre a performatividade dos artistas que estão 

narrativizando suas identidades como protagonistas da obra é essencial.  

Como exemplo, ele afirma que Curb Your Enthusiasm e Louie são séries que Larry 

David e Louis C.K. utilizam para discorrer sobre questões que aconteceram em suas vidas 

reais, além de interagirem com outras personagens que também estão interpretando a elas 

mesmas - nisso, há diversas referências a trabalhos prévios dos autores, histórias sobre eles 

que foram propagadas pela mídia, etc, cuja falta de conhecimento poderia de alguma maneira 

atrapalhar a fruição do telespectador. Seinfeld, por sua vez, traz apenas o protagonista Jerry 

Seinfeld como uma versão autoficcionalizada do autor da série - não há outras personagens 

―liminares‖ interagindo com o protagonista como em Curb e Louie, e, também, não é de 

grande importância para o entendimento da narrativa que sua audiência conheça a figura de 

Jerry e tenha um referencial pré-estabelecido de outras celebridades que interpretam a elas 

mesmas e interagem com ele.  

No caso de Master of None, não acredito que o conhecimento prévio sobre a carreira 

de Ansari seja necessário para a fruição da série pelo público geral - eu próprio não conhecia 

o ator antes de ver a Original Netflix. Creio, sim, que, para a crítica especializada, que já 

estava familiarizada com a carreira do comediante, e, para os telespectadores que já haviam 

entrado em contato com seus outros trabalhos autorais, o senso de autenticidade despertado 

pela produção é ampliado - não à toa, como vimos, muitas das críticas positivas por parte de 

grandes portais de jornalismo e entretenimento da indústria estadunidense, ao elogiar o 

programa, ressaltam o quão verdadeiro e pessoal ele soa. As aparições e discursos de Ansari 

previamente à série compartilhando detalhes sobre a vida e história de si e de sua família e 

abordando temas comuns sob pontos de vista similares (como comentários sobre as práticas 

da vida amorosa contemporânea e críticas a estereótipos e preconceitos) fazem com que o 

autor, ao resgatar esses mesmos assuntos anos depois de maneira fidedigna às abordagens 

prévias, apresente uma certa coerência que desperta autenticidade. Como colocado por Na 

(2019) na citação que abre este subtópico, ao refletir uma mesma identidade (pautas, tipo de 

humor, posicionamento político, críticas, vocabulário etc) em suas performances nos palcos 
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de stand-up comedy, na escrita em primeira pessoa do livro Modern Romance, no 

autoficcionalizado Dev Shah e em sua performatividade nas redes sociais e em declarações e 

entrevistas, Aziz Ansari marca a repetição de sua personalidade como real, como autêntica.  

Diferente de Pamela Adlon com Better Things, cujo rosto e imagem não eram 

conhecidos por um grande público americano através de uma produção popular em um canal 

de TV aberta de alcance massivo como ocorreu com Ansari - e que também nunca lançou 

especiais de stand-up comedy - Aziz apoia grande parte da narrativa de Master of None em 

pautas e abordagens que são consoantes com outras narrativas de sua carreira. Se 

compararmos a construção de personagem de Dev Shah com a de Tom Haverford, podemos 

perceber que, apesar de algumas similaridades, há grandes diferenças de caracterização entre 

o personagem fictício que os criadores e roteiristas de Parks and Recreation escreveram e 

contrataram Ansari para personificar, e sua versão autoficcionalizada na série que foi criada, 

escrita, produzida, dirigida e protagonizada por ele. Vamos então debater sobre esses pontos 

divergentes e convergentes nas narrativas.   

 

2.1.1 A jornada de Aziz no entretenimento: divergências e convergências entre 

Tom, seus especiais de comédia e o auto ficcionalizado Dev 

Parks and Recreation é uma série de comédia do canal NBC que acompanha o dia-a-

dia dos funcionários do Departamento de Parques e Recreação da fictícia cidade interiorana 

Pawnee, sob a chefia da protagonista Leslie Knope (Amy Poehler). Dentre as personagens 

com tipificação cômica
97

 que integram a equipe está Tom Haverford (Aziz Ansari) cujos  

principais desvios são sua imaturidade autocentrada e incapacidade de se relacionar sexual e 

romanticamente com mulheres. Apesar de a caracterização do personagem apresentar 

características problemáticas, como o tropo funny cute
98

 (NA, 2019) e a prática tóxica e muito 

perpetuada por comédias românticas de conquista do interesse amoroso através da exaustão 

(WANG, p.185, 2019), Tom foi um personagem majoritariamente querido pela audiência do 

programa (MUFFULETTO, 2018; NA, 2019). Dentre os principais motivos de admiração 
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 A tipificação cômica de um personagem é fundamentada através de um desvio social; uma característica que 

não se adequa às normas e sobre a qual o tipo cômico é incapaz de ter plena consciência e, portanto, superar, 

permanecendo com a mesma falha, repetindo seus erros. É essa inadequação do sujeito às expectativas sociais e 

as ações resultantes disso que despertam o caráter hilário, o riso (BERGSON, 1983). 
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 Tropo no qual um personagem que não se encaixa nos padrões socioculturais americanos de beleza e 

masculinidade obtém seu ―charme‖ através de características fofas e engraçadas, não cabendo a suas 

características físicas e fenotípicas a leitura de uma pessoa sexy. Muitas vezes são personagens de etnias não-

brancas, e é um estereótipo muito perpetuado pelo audiovisual estadunidense com personagens asiáticos-

americanos, que costumam ser representados como afeminados e incapazes de lidar com códigos sociais de 

relacionamentos amorosos (NA, 2019). 



73 

 

pelo personagem estão o fato de ele ser, para muitos telespectadores, o primeiro personagem 

interpretado por um indo-americano que não é estereotipado nem está relegado a um papel de 

figurante na narrativa. Como colocado por Muffuletto (2018) em sua pesquisa de recepção de 

personagens asiáticos-americanos no audiovisual estadunidense, ―Os participantes parecem 

perceber Tom como um dos primeiros homens indo-americanos a ser visto na TV que não é 

um personagem figurante. Tom humaniza e normaliza os homens indo-americanos, sendo 

mais do que um tropo frívolo‖ (p.30, tradução minha).  

O regime representacional de asiáticos-americanos no audiovisual estadunidense por 

muitos anos perpetua estereótipos de homens como personagens afeminados e incapazes de 

ler e performar códigos sociais que lhe permitem ter relacionamentos interpessoais frutíferos 

(como Raj, de The Big Bang Theory); de personagens interpretados por atores brancos que 

fazem o uso de brown voice para representar um sotaque de maneira caricata, além de 

ridicularizar questões culturais asiáticas em uma narrativa que reforça o tempo todo a não-

adequação da personagem estereotipada à sociedade americana (como Apu, em Os 

Simpsons); de figurantes com pequena importância que ocupam profissões como as de 

lojistas, taxistas e seguranças, cujo único motivo de suas existências nas narrativas se resume 

a serem um alvo de piadas e degradações; e, pós 11/09, terroristas e figuras que ameaçam a 

segurança nacional (GOTTSCHLICH, 2011; GUPTA, 2016; LIU, 2018; MASSIE, 2018; 

MUFFULETTO, 2018; HEDGE, 2019;  NA, 2019). Tom representa uma fissura nesse 

regime ao não se conformar a nenhum desses rituais de degradação (HALL, 2016) mais 

recorrentes. 

Ao longo das sete temporadas do programa, o personagem interpretado por Ansari vai 

ganhando mais espaço e desenvolvimento na narrativa, apresentando uma jornada na qual 

Haverford consegue alcançar alguns de seus objetivos - como ter um empreendimento bem-

sucedido e conquistar pares românticos - atenuando sua imaturidade e inabilidade romântica. 

Vemos Tom abrindo uma boate e uma loja de roupas que fracassam, mas, nos passos finais 

de sua jornada, é dono de um bem-sucedido restaurante. O personagem se relaciona 

romanticamente com Lucy (Natalie Morales), Ann Perkins (Rashida Jones) e Nadja (Tatiana 

Maslany), após as primeiras temporadas nas quais ele fica frustrado por ter suas iniciativas 

românticas com Wendy Haverford (Jamma Williamson) recusadas - mulher com a qual o 

personagem tem um casamento de fachada para ajudar a obter o green card. Tom também 

estabelece uma amizade com a sua colega do Departamento de Parques e Recreações Retta 

(Donna Meagle), com quem passa a ter um lema próprio (treat yo‟ self, repetido por muitos 

fãs da série) e alguns episódios da série com foco nas aventuras dos dois.  
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Ao contrário da maioria das personagens asiático-americanas retratadas no 

audiovisual estadunidense, Tom foi um personagem com desenvolvimento, com uma jornada 

de evolução e tramas próprias. Seu tempo de tela não foi resumido apenas a pequenas 

inserções com o objetivo único de riso via degradação, e sua presença na narrativa também 

não se prestou ao status de um token
99

. Apesar de a escrita e a caracterização do personagem 

por parte dos criadores-roteiristas brancos da série reforçarem alguns clichês problemáticos 

como a inadequação de homens indo-americanos aos códigos de masculinidade e romântico-

sociais da cultura estadunidense (NA, 2019), em 2009 - ano de lançamento do programa - 

Haverford representava, em uma época anterior ao lançamento de produções como Fresh off 

The Boat (ABC, 2015-20), Dr. Ken (ABC, 2015-17) e a própria Master of None (Netflix, 

2015-), o único personagem asiático-americano com destaque digno de co-protagonismo na 

televisão americana.  

Também como Na destaca (idem), Aziz e Tom têm características em comum um com 

o outro, como a ascendência indiana e o nascimento e criação na Carolina do Sul. Assistindo 

ambas as séries, os especiais de comédia do ator e lendo Modern Romance, percebi que o 

gosto musical com referências e idolatria a cantores rappers como XXXTentatcion, Usher e 

Pitbull e o interesse e gosto por culinária e diferentes tipos de gastronomia são também traços 

de personalidade que se manifestam de maneira comum entre as obras. Percebo, entretanto, 

uma diferença fundamental entre a caracterização de Tom Haverford e de Dev Shah, que, 

creio, deve-se àa diferença de autoria entre os respectivos personagens.  

Leslie: Você não é daqui, certo? 

Tom: Não. Eu sou da Carolina do Sul. 

Leslie: Mas você se mudou de onde para a Carolina do Sul? 

Tom: Do útero da minha mãe. 

Leslie: Mas você foi concebido na Líbia, certo? 

Tom: Uau. Não. Fui concebido na América. Meus pais são indianos. 

Leslie: De onde veio o nome "Haverford"? 

Tom: Meu nome de nascimento é Darwish Sabir Ismael Gani, e eu o mudei para 

Tom Haverford porque, você sabe, os caras marrons com nomes muçulmanos que 

soam engraçados não chegam realmente longe na política. 

(Diálogo retirado do episódio 2x02 - The Stakeout, da série Parks and Recreation.) 

 

Em Parks, como podemos ver no diálogo transcrito acima, a ascendência do 

personagem interpretado por Ansari e questões identitárias cujo cerne estão em sua etnia e 
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 ―Tokenismo é a prática de fazer apenas um esforço superficial ou simbólico para ser inclusivo para membros 

de minorias, especialmente recrutando um pequeno número de pessoas de grupos sub-representados para dar a 

aparência de igualdade racial ou sexual dentro de uma força de trabalho.‖ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tokenismo. No audiovisual, a prática já foi amplamente criticada por conta de 

produções que trazem personagens de grupos minoritários como figurantes e terciários, sem um 

desenvolvimento e caracterização dignas, apenas para ser um símbolo de uma representatividade rasa na 

produção. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tokenismo
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fenótipo são resumidos basicamente a reproduções de punchlines como essa realizada por 

Leslie: são reduzidas a pequenos trechos cômicos e piadas cuja temática não é em momento 

algum aprofundada ou causa repercussões senão uma resposta imediata visando o riso 

efêmero. Mesmo que as respostas de Tom por vezes apresentem um olhar crítico perante 

leituras equivocadas e estúpidas, e interpretações preguiçosas em relação a sua identidade e 

nacionalidade, não há, em momento algum da série, uma discursividade mais atenciosa para o 

tema. Em seus especiais de stand-up e na série Master of None, entretanto, Ansari utiliza de 

sua autorização discursiva e validação biográfica para trazer debates e interpretações em 

relação a sua raça e ancestralidade que visam problematizar interpretações e narrativas 

hegemônicas que perpetuaram noções distorcidas e essencializadas sobre imigrantes, 

asiáticos-americanos e muçulmanos. Em seu artigo, Massie (2018) afirma que Aziz está ―Não 

apenas trabalhando contra muitos estereótipos encontrados na mídia, mas também invocando 

seu poder ao retratar autonomamente sua identidade e a de seu povo‖ (p.35). 

Em Buried Alive, o primeiro especial de stand-up comedy do autor na Netflix, 

questões envolvendo relacionamentos amorosos são a temática mais presente no texto de 

Aziz. Após em torno de 19 minutos do início da apresentação, o comediante pergunta para a 

plateia quem ali era casado, e então seleciona um dos casais para fazer perguntas sobre a 

quanto tempo eles estão juntos, e após qual período conhecendo um ao outro eles fizeram o 

pedido de casamento, ao que eles respondem cinco anos. Ele então diz que sempre teve uma 

curiosidade em relação ao tempo de relacionamento das pessoas antes de decidirem se casar. 

Ele segue perguntando quem tinha cinco, três ou menos de dois anos de relacionamento no 

momento do pedido, e para o último grupo ele ri e diz que essas pessoas provavelmente irão 

se divorciar, e então segue falando sobre como fica impressionado com o tempo precoce com 

o qual namorados firmam casamento. "Para mim dois anos não parece o suficiente para 

conhecer alguém de verdade, para decidir que quero passar o resto da vida com essa pessoa. 

Dois anos? Dois anos?! Já tive suéteres por dois anos e me perguntei: que diabos estava 

fazendo com este suéter?!‖. 

O apontamento bem-humorado do ator dá início a uma série de tópicos sobre 

relacionamento contemporâneo: Ansari versa sobre o casamento arranjando dos seus pais, 

dizendo que leu pesquisas sobre casamentos arranjados versus não-arranjados; diz se 

questionar sobre como os casais se conhecem hoje em dia: antigamente era mais fácil, as 

vizinhanças se conheciam, as pessoas eram mais prontificadas para se relacionar com colegas 

da escola etc; discorre sobre o estigma do online dating e fala sobre o perfil de usuários e 

sociabilidade de diferentes redes de relacionamento como Match.com, OkCupid, eHarmomy e 
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Grindr; compartilha seu choque ao descobrir que algo ―tão bizarro‖ quanto homens 

mandando SMS com fotos de seus pênis de maneira repentina para mulheres ―se tornou uma 

coisa comum‖ - e que a maioria desses envios sequer vem acompanhados de alguma 

mensagem verbal ou se encaixam e algum contexto no qual havia indícios e consentimento 

para esse nível de exposição e intimidade. Todos esses tópicos sobre os quais Aziz faz piadas 

e reflete brevemente sobre em sua rotina de comédia viriam a se tornar, dois anos mais tarde, 

questões centrais do livro Modern Romance, no qual o autor, ao lado de Eric Klinenberg, 

investiga com maior profundidade, articulando referências bibliográficas, entrevistas e 

observações empíricas sobre os respectivos temas.  

Como exemplo, a segunda indagação exemplificada no parágrafo acima - sobre como 

os casais se conhecem hoje em dia, com a prática do online dating tão em alta, em 

comparação com encontros mais casuais e entre pessoas de cotidianos próximos de 

antigamente - ocorre por pouco mais de um minuto em Buried Alive. Em Modern Romance, 

Ansari aprofunda esse questionamento ao trazer seis páginas escritas sobre o tema (p.79-84), 

além de ilustrar tais problemáticas através de gráficos.  

   
Imagem II: Gráficos sobre a maneira mais comum de casais românticos se conhecerem em 1940 e 

2005-12 respectivamente. Gráficos retirados do livro Modern Romance, das páginas 82 e 80, 

respectivamente. 
 

Em Aziz Ansari: Live in Madison Square Garden (Netflix), o comediante segue 

estabelecendo links entre questões que ressoam também em Master of None e Modern 

Romance. Por cerca dos 14 minutos de apresentação, ele debate sobre ―creepy dudes‖ (caras 

medonhos, em tradução livre) e fala sobre como toda mulher que ele conhece já passou por 

alguma situação bizarra com homens na rua, seja perseguindo-as, vendo homens aleatórios se 
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masturbarem, dentre outros absurdos. Ele faz uma piada imaginando como seria o contrário, 

para explicitar como essa prática infeliz é algo que majoritariamente apenas as mulheres têm 

que encarar. Em Eles e Elas, sétimo episódio da primeira temporada de Master of None, 

Ansari explora essa disparidade em uma sequência na qual Dev e seu amigo Arnold saem de 

um bar caminhando para casa após uma noite divertida de bebidas. Paralelamente, vemos 

também uma mulher que não conhecemos saindo do bar momentos depois de recusar a 

investida sexual de um homem. As cenas que seguem mostram Dev e Arnold fazendo piadas 

e caminhando por ruas iluminadas e com uma atmosfera despreocupada, enquanto a mulher 

está assustada, caminhando por ruas escuras, com homens estranhos encarando-a, até o 

momento em que o cara do bar a vê na rua e começa a segui-la, assediando-a, fazendo 

iniciativas cada vez mais desrespeitosas e insistindo para que ela ficasse com ele. A 

fotografia e a trilha sonora alternam entre as cenas da dupla de amigos rindo e da personagem 

perseguida e assustada, explicitando mais ainda essa diferença de experiências que Ansari 

havia rapidamente abordado em seu stand-up comedy.  

Um pouco adiante em sua apresentação, Aziz fala que está em um relacionamento 

amoroso há um ano, ainda na fase ―mágica‖ - e divide com a audiência sua preocupação em 

relação a esse primeiro momento eufórico do relacionamento passar, como é de praxe em 

casais recém-formados. Esse tema também é discutido de maneira mais incisiva em Modern 

Love, com gráficos sobre as fases de relacionamentos amorosos e referências bibliográficas 

sobre pesquisas acadêmicas que versam sobre o tema. Em Master of None, no episódio 1x09 

- Todas as Manhãs do Mundo, a narrativa explora isso ao realizar um bottle episode focado 

em Dev e Rachel começando a dividir um apartamento. Todos já vimos essa história: a de um 

relacionamento amoroso cujo início é encantador, a mudança do casal para compartilhar o 

mesmo imóvel é só festa, mas a convivência na mesma casa com o tempo se torna cansativa e 

insustentável. Mas Ansari e seu time de roteiristas foi perspicaz ao dedicar um episódio 

passado praticamente inteiro dentro do apartamento de Dev e Rachel, aplicando uma série de 

time-lapses e pulos no tempo para retratar, no íntimo dos pequenos cômodos e do cotidiano 

doméstico do casal, a evolução dessa jornada, mostrando a ―fase mágica‖ se dissipar com o 

passar das semanas e meses.  

Aziz segue, no Live in Madison Square Garden, debatendo sobre a diferença entre 

―passionate love‖ (amor passional, em tradução livre) e ―companionate love‖ (amor 

companheiro, em tradução livre) - a diferença entre uma paixão eufórica mas passageira e um 

relacionamento amoroso cujo cerne está em uma parceria que perdura e é construída ao longo 

dos anos, através de altos e baixos. Os mesmos termos utilizados pelo comediante no palco é 
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título da segunda seção do capítulo 7 de Modern Romance, ―Passionate Love and 

Companionate Love‖ (p.214). Já o capítulo é intitulado ―Settling Down‖ (pp. 209-234) e é o 

último do livro, no qual Ansari e Klinenberg falam sobre o momento e os processos de se 

―acalmar‖ com um parceiro, estabelecendo um relacionamento amoroso duradouro e 

contínuo. Todas essas questões são debatidas em vários episódios, cenas e diálogos da 

temporada de Master of None, sobretudo na season finale 1x10 - Final, na qual vemos Dev se 

perguntando se Rachel é ―a mulher‖ com a qual o protagonista quer ―sossegar‖ - se ela é seu 

amor companheiro, ou se o relacionamento deles foi um amor passional, mas sem 

perspectivas de futuro a longo prazo. Em uma cena conversando com seu pai, a versão 

autoficcionalizada de Ansari ouve de seu pai Ramesh que a geração dele é indecisa demais, 

que seu casamento foi arranjado e que em sua época as pessoas decidiam muito mais rápido e 

de maneira simplista com quem elas queriam casar - questões que aparecem em comum em 

todas as obras autorais de Aziz que estamos debatendo aqui.  

No momento final de seu segundo especial de stand-up em parceria com a Netflix, 

Ansari convida seus pais a subir no palco, apresentando Shoukath e Fatima Ansari para a 

audiência. Poucos meses depois, assinantes da plataforma de streaming poderiam vê-los 

novamente, dessa vez interpretando Ramesh e Nisha, pais de Dev Shah em Master of None.  

 
Imagem III: Aziz Ansari em palco com seus pais, Shoukath e Fatima Ansari. Captura de tela da 

última cena de Aziz Ansari: Live in Madison Square Garden (Netflix). 
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2.1.2 Modern Romance, Instagram e consonâncias temáticas e discursivas com Master of 

None 

Este livro é essencialmente uma rotina de standup de Aziz Ansari em formato 

impresso. Sua voz única está presente em todo o livro. Uma das razões pelas quais 

as pessoas amam Aziz é sua visão da vida. Ele tem um jeito engraçado de 

reinterpretar coisas aparentemente comuns e se concentrar em pequenos detalhes 

que a maioria não notaria. (Trecho de crítica do The Source, impressa na contracapa 

de Modern Romance. ANSARI, 2015).  

 

Relacionamentos amorosos é um dos temas mais trabalhados em Master of None. Nas 

duas primeiras temporadas, os maiores arcos narrativos
100

 do protagonista Dev (tirando sua 

jornada no mercado de trabalho do entretenimento) são seus envolvimentos afetivos com as 

personagens Rachel e Francesca. A série também traz episódios cujos focos centrais são 

encontros românticos, uso de apps de relacionamento (como Tinder), frustrações amorosas, 

infidelidade etc. Para aqueles que já estavam familiarizados com a carreira de Ansari, a forte 

presença dessas questões na série não foi nenhuma surpresa:  5 meses antes da estreia do 

Original Netflix, Aziz lançou seu primeiro livro, Modern Romance (2015). Na obra, o 

comediante se juntou ao sociólogo Eric Klinenberg para realizar estudos sobre práticas, 

opiniões, sociabilidades e valores circunscritos na vida romântica da modernidade. Os autores 

fizeram pesquisas de campo e realização de grupos focais em cidades como Tóquio, Buenos 

Aires e Wichita, além de criarem um fórum na plataforma Reddit chamado Modern 

Romantics
101

, no qual promoveram debates e fizeram perguntas a diversos internautas sobre 

suas práticas amorosas no ambiente digital.  

O resultado é um livro que mistura a escrita bem-humorada de Aziz com pesquisas 

interessantes e esclarecedoras sobre algumas práticas de relacionamentos atuais, aliando 

comédia e pesquisa acadêmica. O título figurou em primeiro lugar na lista de mais vendidos 

do New York Times, e foi celebrado por portais jornalísticos como o Rolling Stone
102

, que o 

definiu ―um relato hilário e muitas vezes inquietante do que os jovens solteiros passam na 

busca por amor na era digital‖ e o New Yorker
103

, com uma matéria afirmando que ―Modern 
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Romance é, na mesma medida, uma investigação cultural, um tratado de autoajuda e uma 

biografia de celebridade‖. 

Enquanto no livro Ansari e seu co-autor dedicaram um capítulo inteiro de 54 páginas 

a pesquisar e debater o fenômeno chamado ―online dating‖
104

, em Master of None o episódio 

First Date (2x04) é inteiramente dedicado às desventuras que Dev passa ao ir em primeiros 

encontros com diversas mulheres que ele conhece em sites e aplicativos de relacionamento. 

Muitas das questões debatidas no capítulo do livro aparecem também no texto da série, como 

a prática de usar uma mesma mensagem padronizada para iniciar conversa com várias 

mulheres, as cantadas ofensivas que algumas pessoas recebem nesse ambiente, a dificuldade 

de superar o desconforto do primeiro encontro e marcar uma segunda ocasião etc. Já no 

primeiro capítulo de Modern Romance, Aziz relata conversas que teve com idosos ao visitar 

uma comunidade de aposentados em Nova Iorque, com o objetivo de realizar entrevistas que 

o ajudassem a compreender diferenças geracionais em relação à visão sobre namoro, 

casamento e questões afins. Diversos achados e apontamentos do comediante em relação às 

diferenças com as quais a geração atual encara o romance em contraste com a forma como os 

entrevistados trilharam suas vidas amorosas ressoam em diálogos do episódio Old People 

(1x08) da produção da Netflix. E por aí vai - os exemplos são inúmeros. 

Outra evidência de como elementos da vida pessoal do criador influenciam sua obra é 

a maneira como ele utiliza sua conta do Instagram para compartilhar eventos que servem de 

inspiração para o roteiro da série ou que se relacionam com questões da narrativa. Na ficção, 

ao término da primeira temporada, Dev resolve viajar para a Itália e se dedicar a fazer cursos 

relacionados a gastronomia e confecção de massas. Uma semana após anunciar em um post
105

 

que Master of None havia sido renovada para uma segunda temporada, Aziz compartilhou 

uma foto
106

 dizendo estar vivendo temporariamente na Itália – e não demorou para fãs da 

série realizarem comentários entusiasmados conectando a mudança de Aziz à segunda 

temporada da série que estava porvir. De fato, este post iniciou uma sequência de outros 

relatos que confirmavam que a série estava sendo gravada no país, e os registros vão desde 

restaurantes, pontos turísticos e paisagens visitados pelo autor e pela equipe de produção até 

o compartilhamento de fatos que serviram de inspiração para cenas que vieram a ser incluídas 

na narrativa – como Aziz, na vida real, também ter uma certa obsessão por massas, 
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cozinhando-as e consumindo-as constantemente. Em um post
107

, o autor exibe fotos de uma 

refeição que fez na Itália e escreve na legenda: ―Curiosidade aleatória sobre Master of None: 

a foto de massa que está na geladeira de Dev é de um macarrão alla gricia que eu comi em 

Roma neste lugar‖. 

Uma das maneiras na qual o realismo se manifesta na série é através da forma como 

todos os episódios da primeira temporada trazem pelo menos uma cena de Dev interagindo 

com outras personagens no interior de estabelecimentos gastronômicos reais de Nova Iorque, 

como lista França (2018) em sua dissertação. Como posto por Allrath e Gymnich (2005), o 

set e o ambiente de uma série servem para caracterizá-la, imprimindo uma determinada 

atmosfera à narrativa, podendo até mesmo ser considerada uma personagem. Na produção de 

Ansari, tanto Nova Iorque quanto a cidade que Dev visita na Itália são exploradas com 

grandes níveis de detalhes, tendo um enorme número de cenas gravadas on location, o que, 

como apontam Baggins (2013) e Parmett (2016), aumenta o nível de realismo e autenticidade 

de uma produção audiovisual. Ao filmar cenas em locações do ―mundo real‖ (em oposição a 

estúdios), a direção de séries que exploram suas respectivas cidades consegue retratar de 

maneira mais fidedigna a atmosfera, as ruas, os habitantes, pontos turísticos e espacialidades 

da ambientação da narrativa - permitindo aos telespectadores familiarizados com esses locais 

estabelecerem um maior nível de identificação com o programa. Como a lista
108

 do portal 

―Untapped New York. Rediscover your City‖ mostra, o número de lugares reais de diferentes 

características e bairros de Nova Iorque nos quais cenas da produção foram gravadas é 

enorme. Todos esses elementos imprimem na série a visão realista fundamentada por Brooks 

(2008) - que se alcança através do detalhamento das coisas e dos pormenores que compõem o 

cotidiano do protagonista.  
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Imagem IV: Sequência de capturas de tela do episódio 2x09 - Amarsi Un Po. Cenas de Dev e 

Francesca em gravações on location respectivamente no famoso ponto turístico Washington Square 

Park, nas ruas lotadas de transeuntes e permeadas por barulhos de Nova Iorque e fazendo um passeio 

de helicóptero sob a famosa vista de arranhas-céus iluminados da metrópole.  
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Imagem V: Sequência de capturas de tela do episódio 2x03 - Religion. Cenas de Dev e seu primo 

Navid em gravações on location na famosa feira gastronômica de Williamsburg, outro ponto turístico 

da cidade. A quantidade de transeuntes, ruídos, vendedores locais, barracas de comida e marcas reais 

que apareceram através da direção de planos abertos da série ajudam a alcançar o realismo descrito 

por Baggins (2013) e Parmett (2016), conseguindo reproduzir de maneira fidedigna o ambiente e a 

atmosfera do local.  
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Aziz lança mão desses detalhes não só em sua série, como também em seus relatos 

nas redes sociais. É interessante também pensar como uma certa fascinação pela gastronomia 

manifesta-se em todas as obras mais famosas de Aziz: seu personagem Tom, da série Parks 

and Recreation, termina sua jornada abrindo um bem-sucedido restaurante de massas na 

cidade fictícia Pawnee. Já no supracitado Modern Romance, em relatos sobre suas viagens a 

Tóquio e Buenos Aires, o autor também explora seu lado foodie. 

No episódio 2 da segunda temporada de Master of None, viajando pela Itália, Arnold e 

Dev acidentalmente prendem o carro deles em um beco estreito, não conseguindo retirá-lo do 

local. A cena foi supostamente inspirada em acontecimentos reais, cujos registros estão 

expostos no Instagram de Aziz
109

. Em outros posts, o autor traz relatos mais íntimos sobre 

sua relação com seus pais (que trabalharam ao seu lado na série) e registros de sua 

experiência ao retornar à Índia. No dia 11 de novembro de 2015, cinco dias após o 

lançamento da primeira temporada da série na Netflix, o ator postou uma foto
110

 com seu pai 

que vinha acompanhada da seguinte legenda: 

Meu pai tirou a maior parte do seu tempo de férias no ano para atuar em Master of 

None. Então eu estou realmente aliviado que isso tudo deu certo. Essa noite depois 

de irmos ao programa do Colbert juntos ele disse: "Isso tudo é divertido e eu gostei 

de atuar na série, mas eu realmente fiz isso apenas para poder passar mais tempo 

com você." Eu quase instantaneamente tive um colapso de lágrimas pensando em o 

quanto essa pessoa se importa comigo e cuidou de mim, e me deu de tudo para me 

fornecer a vida maravilhosa que eu tenho. Me senti totalmente um pedaço de lixo 

por todas as vezes que não visitei meus pais e disse a eles que eu queria ficar em 

Nova Iorque porque iria ficar entediado na Carolina do Sul. Eu sou uma pessoa 

incrivelmente sortuda e muitos de vocês são também. Sem querer me repetir aqui e 

desculpe se for piegas ou sentimental demais, mas se seus pais são bons com você, 

apenas vá fazer algo legal por eles. Aposto que eles te amam e se importam mais do 

que você imagina. Tenho ficado impressionado com a reação ao episódio Parents de 

nossa série. O estranho é que fazer esse episódio e trabalhar com meus pais 

aumentou a qualidade da minha relação com eles NA MINHA VIDA REAL. Na 

realidade, eu nem sempre tive a melhor, mais aberta relação com meus pais porque 

nós somos estranhamente reclusos emocionalmente às vezes. Mas nós estamos 

melhorando. E se você tem algo assim com sua família - eu insisto que você 

trabalhe isso e melhore porque essas são pessoas especiais em sua vida e eu fico 

aterrorizado quando meu pai me conta de amigos dele, pessoas próximas de sua 

idade, que estão tendo sérios problemas de saúde etc. Aproveite e ame essas pessoas 

enquanto você pode. Enfim, essa série e minhas experiências com meus pais 

enquanto trabalhava nela foram bem importantes de várias maneiras e eu agradeço a 

vocês pelo papel que desempenharam nisso. (tradução minha) 

 

Se na série (e no episódio Parents, que irei debater com um pouco mais de afinco 

adiante) vemos cenas do pai de Dev tendo dificuldades para mexer com seu iPad, no 
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Instagram de Aziz ele compartilha
111

 registros de Shoukath usando o aparelho e afirma ―Meu 

pai tirando fotos no iPad que depois ele vai descobrir que eram na verdade estranhos e longos 

vídeos. Então, novamente, ele realmente é desse jeito na vida real também‖. A brincadeira faz 

referência a um diálogo que ocorre na série, no qual Ramesh afirma ter tirado várias fotos de 

uma viagem que fizera ao lado de Nisha, o que sua esposa desmente falando que ele na 

verdade havia feito um longo vídeo. Em um outro post
112

, Ansari traz uma foto de seus pais 

no Emmy de 2016 e afirma: ―Apenas queria agradecer essas pessoas por terem me dado tudo 

e mais! #Emmy‖. A maneira como o autor compartilha diversos registros e informações que 

se relacionam com a trama de sua série e, em vários momentos, traz em seu discurso ênfase 

no fato desses serem fatos, que ocorrem em e influenciam a sua vida pessoal, nos evidencia 

como as inspirações autobiográficas e o caráter intimista são características-chave de Master 

of None. 

 
Imagem VI: Registro exposto por Aziz em seu Instagram, relatando a ocasião no qual ele e o ator 

Eric Wareheim ficaram com o carro empacado em um beco na Itália durante as gravações da segunda 

temporada de Master of None 
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Imagem VII: Captura de tela do episódio 2x02 da série, Le Nozze. 

 

Esses registros de Aziz evocam questões debatidas em O Show do eu (SIBILIA, 

2008), como a ascensão do compartilhamento de informações pessoais em redes sociais como 

fenômeno de espetacularização da vida privada e novas formas de sociabilidade e produção 

de narrativas próprias. 

Essa peculiar combinação do velho slogan faça você mesmo com o novo mandato 

mostre-se como for, porém, vem transbordando as fronteiras da internet. A 

tendência tem contagiado outros meios de comunicação mais tradicionais, enchendo 

páginas e mais páginas de revistas, jornais e livros, além de invadir as telas do 

cinema e da televisão (SIBILIA, 2008, p. 9) 

 

É interessante pensarmos como essa máxima da combinação entre faça você mesmo e 

mostre-se como for, que a autora aponta como um princípio que rege essas novas formas de 

sociabilidade e espetacularização do eu e da vida privada, relaciona-se com os casos de Aziz 

Ansari e Lena Dunham, autora de Girls (HBO, 2012-17), que debatemos no capítulo anterior. 

Eles não só estão fazendo (criando, protagonizando, dirigindo, roteirizando e produzindo) 

suas séries, como estão mostrando fragmentos de suas próprias vidas, tanto através dos traços 

autobiográficos que imprimem em suas narrativas - utilizando experiências pessoais e 

acontecimentos reais como inspiração para a escrita de seus roteiros e a caracterização de 

suas personagens -, quanto em seus perfis no Instagram.  Dando continuidade ao seu trabalho 

em O Show do Eu e sua tese sobre a espetacularização da vida cotidiana e seu 

compartilhamento em redes sociais, Sibilia, em um de seus mais recentes trabalhos, afirma: 

Porque talvez o que mudou, em nossa sociedade tão espetacularizada e midiatizada, 

seja a relação entre realidade e ficção. É possível que as suas confusas fronteiras 

tenham se tornado ainda mais ambíguas; e, portanto, seus efeitos geram outros 

sentidos no mundo. Quanto mais a vida cotidiana é ficcionalizada e estetizada com 

recursos midiáticos, mais avidamente se busca uma experiência autêntica, 

verdadeira, não simulada ou encenada. Busca-se o realmente real — ou, pelo 

menos, algo que assim pareça (SIBILIA, 2018, p.12). 
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Como a autora aponta, o que parece importar acima de tudo nessa atual conjuntura 

não é o quanto as performances dos seres sociais - que estão cada vez mais expondo 

fragmentos de suas vidas e realizando atos performáticos tanto no mundo físico quanto nas 

redes sociais - são, de fato, verdadeiras e reais, mas sim o quanto elas aparentam ser reais, 

adquirindo perante os olhares de uma vasta audiência a tão almejada autenticidade. Não 

podemos ter a certeza de que os detalhes que Aziz compartilha sobre a chegada de sua mãe 

aos Estados Unidos em Master of None e em seu especial de stand-up comedy são, de fato, 

reais. Mas ter sua mãe na vida real interpretando a personagem fictícia; entrevistas com o 

autor falando sobre as inspirações da sua vida e de seus pais que serviram para escrever o 

roteiro da série; e os registros no Instagram de Ansari que colocam em primeiro plano os 

pontos de interseção entre a narrativa da série e acontecimentos da sua vida pessoal, auxiliam 

para que tanto a audiência como a crítica (como vimos diversas vezes em textos jornalísticos) 

comprem esse discurso, esse parecer real. E as semelhanças também se manifestam em nível 

discursivo: se em Parents Dev fala sobre como ele deveria ser mais grato a seus pais e tentar 

ter um relacionamento melhor com eles, em seu Instagram Aziz compartilha o supracitado 

texto no qual afirma, em caixa alta, que trabalhar ao lado de seus pais na série o fez melhorar 

sua relação com eles ―NA MINHA VIDA REAL‖ (parafraseando), e insiste que seus 

seguidores procurem ter relações melhores com seus pais e os valorizem.  

Assim, parece que muitos dos autores e séries que debati no primeiro capítulo e o 

próprio Aziz Ansari empreendem a venda e o consumo não só de suas séries, mas também de 

suas identidades. Em uma sociedade altamente midiatizada e com audiências massivas, 

porém dispersas em diferentes meios e canais, a aderência cada vez maior a práticas de self-

branding mostra como que a ideia de se vender como uma marca distinta e autêntica tem 

extrapolado as esferas do trabalho, fomentando práticas socioculturais que atravessam 

também o cotidiano e as relações dos indivíduos (KHAMIS et al, 2017). Lógica que conversa 

com o que vimos no capítulo anterior, do espraiamento cada vez maior de tais produções 

parecer ser também reflexo de um esforço da indústria de ficção seriada televisiva em 

vincular nomes e rostos responsáveis pela parte criativa de suas obras, visando imbuí-las com 

a legitimidade denotada pela figura do auter e promovendo cada vez mais seus showrunners 

como celebridades (CASTELLANO e MEIMARIDIS, 2019).  
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2.2 Indians on TV: o regime de representação de indianos na televisão americana 

 

Em Indians on TV, quarto episódio da primeira temporada, a narrativa se inicia com o 

personagem principal, quando criança, assistindo à televisão conforme diversos estereótipos 

de indianos são apresentados em tela, através de obras audiovisuais reais, como um comercial 

televisivo no qual o ator Ashton Kutcher, utilizando brown face, interpreta um produtor de 

bollywood caricato e com sotaque carregado. O enredo do episódio acompanha Dev 

conforme faz audições para papéis em filmes e séries de TV e é alvo constante de rotulações 

e estereotipagem: em uma ocasião, ele perde um papel por se recusar a fazer um sotaque 

indiano. Em outra, afirmam não poder chamar ele e seu amigo indiano para integrar o mesmo 

elenco pois não teria como haver dois ―caras indianos‖ integrando o elenco principal da série 

- pois isso faria com que a produção fosse rotulada como um "programa sobre indianos", 

reduzindo, assim, o potencial de seu público-alvo e audiência. 

 
Imagem VIII: Captura de Tela do episódio 1x04 da série, Indians On TV, trazendo a representação 

racista e estereotipada interpretada por Ashton Kutcher com uso de brown voice e brown face.  

 

O episódio (como o próprio título remete) é inteiramente dedicado a discutir e criticar 

características do regime de representação (HALL, 2016) dos indianos na televisão 

americana. As questões debatidas nele também remetem aos debates que Amit Gupta levanta 

em Indian is the new black? (2016), sobre a maneira como a mídia e TV desempenharam um 

papel importante na consolidação do imaginário acerca dos indo-americanos sob uma 

percepção colonizadora e estereotipada dessas pessoas (inicialmente, na década de 70 pela 

TV britânica, depois, pela estadunidense) – através do uso de brownvoice e brownface, das 

profissões às quais personagens dessa etnia/ascendência cultural pertenciam (motoristas de 

táxis, atendentes de loja com sotaque carregado; raramente ocupando papéis de maior locus 

social), da exotização de suas culturas, dentre outras práticas altamente reprováveis. 
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O episódio foi prezado por, como colocado por Muffuletto (2018), trazer outros dois 

personagens com ascendência indiana interpretados por atores indo-americanos e tratar da 

questão da perpetuação de papéis caricatos e com sotaque carregado e brown voice de 

maneira não-dicotômica. Como o autor atenta em sua dissertação, no episódio vemos Ravi, 

amigo ator de Dev, disposto a aceitar um papel de figurante no qual uma produtora solicitou 

uso de sotaque carregado, pois para ele é uma oportunidade de trabalho e dinheiro à qual o 

personagem não poderia recusar. Ao longo de Indians on TV, vemos Dev se questionando 

sobre aceitar papéis em produções que poderiam então ferir seus princípios, levando em 

consideração também as colocações de Ravi e de sua agente, que lhe diz que não é sempre 

que oportunidades lucrativas aparecem para minorias e que ele deveria agarrar as ofertas de 

boa remuneração que lhe aparecem. O roteiro de Ansari trata então do dilema sobre aceitar ou 

não papéis que perpetuam estereótipos sem abordar o assunto de forma simplista, através de 

debates envolvendo interseccionalidade e partes que se posicionam com argumentos distintos 

em relação a esse problema. 

 

2.3 Parents e Religion: diferenças culturais e geracionais, migração e islamismo 

 

Em 2016, Master of None ganhou seu primeiro Emmy de roteiro para série cômica 

com o episódio Parents. Nele, a narrativa mostra a história dos pais de Dev e de seu amigo 

Brian, ambos descendentes de imigrantes que foram morar nos Estados Unidos na década de 

80. Como destaquei acima, Shoukath Ansari e Fatima Ansari, intérpretes das figuras paterna 

e materna do protagonista da série, são, de fato, os pais de Aziz Ansari na vida real. E, assim 

como Ramesh e Nisha (seus personagens ficcionais), o casal Ansari também emigrou da 

Índia para os Estados Unidos nos anos 1980 em busca de uma qualidade de vida melhor, fato 

que inspirou Aziz a escrever e dirigir o episódio, como ele próprio pontuou em entrevistas. 

Ao LA Times, o autor afirmou: ―eu escolhi [escrever e dirigir] esse episódio porque ele é bem 

pessoal‖. 

A trama central de Parents se desenvolve a partir do fato de Dev e Brian não 

conhecerem bem as histórias de emigração de suas respectivas famílias e quererem descobrir 

mais sobre elas, o que gera em seus pais uma enxurrada de memórias que nos são 

evidenciadas através de flashbacks. Pensar na jornada de seus pais desperta nos personagens 

um novo senso de gratidão em relação aos sacrifícios que fizeram por eles. Em um diálogo 

entre os amigos, Dev diz: ―É louco. Nós, filhos da primeira geração, temos vidas incríveis 

porque nossos pais fizeram grandes sacrifícios. E nós nunca lhes agradecemos. Não fazemos 
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nada para lhes agradecer. Não deveríamos fazer algo?‖ Decidem, então, marcar um jantar 

com seus pais em forma de agradecimento e para que eles contassem mais sobre suas 

experiências na Índia e na China, e das suas respectivas chegadas em Nova Iorque. Através 

do relato da mãe de Dev, descobrimos que sua chegada nos EUA foi bem difícil por ela não 

conhecer ninguém e estar em um casamento recém-arranjado, o que a levou a passar seu 

primeiro dia no país sentada no sofá chorando. Como dito anteriormente, a história desse 

episódio é baseada na experiência real de imigração de Shoukath e Fatima Ansari, mas o que 

é curioso e ressaltamos aqui é o fato de exatamente todos esses detalhes da experiência do 

primeiro dia de sua mãe nos Estados Unidos – do casamento recém-arranjado, à dificuldade 

de se comunicar ao choro sentada no sofá – já terem sido narrados antes por Aziz Ansari em 

um trecho intitulado ―Thanks Mom and Dad‖, do seu especial de stand-up comedy Aziz 

Ansari: Live at Madison Square Garden, que o ator disponibilizou em um post de seu 

tumblr
113

. Lançado oito meses antes da série, o especial já trazia Aziz debatendo experiências 

como ascendente de indiano nos Estados Unidos, tópicos relacionados a racismo e xenofobia 

e outras questões que são amplamente discutidas em Master of None. 

 Já na segunda temporada, em Religion, nós acompanhamos Dev em um embate com 

seus pais por conta de seus diferentes posicionamentos em relação à fé muçulmana e sua 

prática. Um dos principais pontos debatidos no episódio é a questão de os muçulmanos 

devotos não consumirem carne de porco – uma das comidas favoritas do protagonista – e 

como o fato do personagem de Aziz não seguir essa tradição e revelar que consome carne 

suína para seus tios e seus pais causa conflitos familiares. Em uma das cenas mais 

emocionantes do episódio, ao discutir com seus pais sobre os motivos pelos quais ele não é 

devoto ao islamismo, Dev diz: ―Eu entendo, para vocês, a religião tem valor cultural. Não é 

assim para mim. Me chamam de terrorista e me arrancam das filas de segurança do 

aeroporto‖. Em entrevista
114

 ao portal de notícias e entretenimento americano Vulture, Aziz 

confirmou que tudo que acontece nesse episódio é inspirado em vivências que de fato 

ocorreram em sua família. Nessa mesma entrevista, ao falar sobre estereótipos de 

muçulmanos na televisão americana, Ansari afirma: 

Se toda vez que você vir um Muçulmano, for a porra do cara [terrorista] de 24 ou 

Homeland, sim, isso vai formar a opinião de todas as pessoas. Se toda vez que você 

visse um personagem muçulmano na TV fosse meu pai, você ficaria ‗Essas pessoas 

brincalhonas! Elas provavelmente vão me pedir um pedaço do meu sanduíche‘. Eu 

não acho que os islamofóbicos tenham ódio em seus corações. Não estou 

                                                
113

 Disponível em:https://azizisbored.tumblr.com/post/112841172914, acesso em 10/11/2020. 
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―Aziz Ansari Is From a Red State, Too‖. Disponível em: https://www.vulture.com/2017/04/aziz-ansari-

master-of-none-season-2.html?mid=nymag_press, acesso em 10/11/2020. 
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justificando, mas a representação é parte do problema (AZIZ ANSARI, em 

entrevista com o portal Vulture, tradução minha). 

 

Na fala de Aziz Ansari acerca do estereótipo do muçulmano terrorista representado na 

televisão americana enxergamos exatamente essa questão do perigo excludente e violento da 

história única. Em sua análise de Master of None e da representação de indianos americanos, 

Massie (2018), afirma: 

Master of None foca na vida cotidiana dessas personagens, descartando narrativas 

tradicionais de imigrantes que focam nas grandes dificuldades dessas pessoas. Essa 

negação de narrativas convencionais permite à série não apenas representar 

Americanos Sul-Asiáticos como pessoas normais, como também mostrar que eles 

podem se envolver numa variedade de atividades e interesses. (MASSIE, p, 17, 

2018. Tradução minha.) 

 

Também em sua pesquisa de recepção, Muffuletto (2018) traz o relato de uma 

entrevistada que estima a maneira como a série é calcada no cotidiano de personagens indo-

americanos, mostrando que eles são pessoas que têm hábitos e questões como quaisquer 

outras: 

 

"Nas comunidades marrons, bem, havia aquele cara Aasif [Mandvi] certo?  Eu 

assisti a alguns de seus programas.  Foi interessante.  O cara tentou e foi legal, sabe?  

Mas, novamente, a questão é, eu sinto que agora que tudo está tão focado em provar 

que não somos terroristas.  Não somos tipo… o programa inteiro de Aasif [Halal in 

the Family] é baseado em mostrar: 'Somos normais!'. Tipo, 'estamos tentando 

tanto!'. E isso é o que é legal com Master of None, não há nada disso.  É, tipo, 

‗estou aqui!‘, sabe?" (Banhi, mulher heterossexual, 24, indo-americana). 

 

As crenças religiosas de Dev não foram discutidas nos outros episódios de Master 

of None.  E até mesmo no episódio Religião, o Islã não dominou nem definiu sua 

identidade.  Ele manteve seu caráter multidimensional intacto enquanto permitia 

que o público visse uma interpretação mais conservadora do Islã de seus pais em 

comparação com a sua. (MUFFULETTO, p 36, 2018, tradução minha). 

 

Percebemos, então, como essa representação do cotidiano através da escrita e 

performance de uma pessoa cuja identidade é atravessada por questões de imigração, 

ascendência asiática e islamismo colocam em jogo debates complexos e não-dicotômicos em 

relação a várias questões que costumam ser invisibilizadas. Aziz lança mão tanto dessas 

inscrições identitárias quanto de seu lugar de fala como residente de Nova Iorque, millenial e 

jovem-adulto metropolitano navegando pelo universo do romance contemporâneo para dar 

vida a narrativas que parecem relacionáveis e autênticas para uma variedade de públicos-alvo. 

 

2.4 #AzizAnsariToo e disrupções na performatividade repetida do autor 

 

Em sua dissertação, Muffuletto (2018) realizou uma pesquisa qualitativa de recepção 

que auxiliou o autor a lançar luz sob o regime de representação de indianos e indo-
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americanos em diversas instâncias do audiovisual estadunidense e o tipo de reação e 

imaginário que tais figuras ajudaram a perpetuar. Em um questionário respondido por vários 

cidadãos americanos de etnias, gêneros e ascendências distintas, no qual os participantes 

eram interrogados acerca dos personagens ficcionais indo-americanos que causaram 

percepções às quais eles eram mais desfavoráveis, neutros ou favoráveis, foram citados mais 

de 100 papéis em filmes e seriados televisivos. Muffuletto selecionou, então, os 3 que 

tiveram maior recorrência no campo das valorações positivas e os 3 que mais ressurgiram no 

campo das conotações negativas para se debruçar um pouco mais na caracterização dessas 

figuras e o discurso dos entrevistados sobre elas. Os 3 personagens que foram mais 

mencionados como despertando sentimentos e reações favoráveis foram todos interpretados 

por Aziz Ansari: em 1°, Tom Haverford, de Parks And Recreation; 2°, o próprio Aziz e suas 

performances de stand-up comedy em seus especiais da Netflix; 3° Dev, de Master of None.  

Com base nas descrições que os participantes fizeram sobre Aziz Ansari, ele é um 

comediante icônico porque está conduzindo diálogo intercultural sobre mudar a 

representação midiática estadunidense de Americanos Sul-Asiáticos e Americanos 

do Oriente Médio. Ansari usou e continua a usar sua plataforma cômica e criativa 

para desafiar os tropos sul-asiáticos e árabes em seu trabalho de uma forma que é 

relacionável para os telespectadores sul-asiáticos e árabes-americanos, ao mesmo 

tempo em que transmite sua mensagem de uma forma que é provocadora e reflexiva 

para os americanos de diferentes grupos raciais e étnicos que podem não ter 

pensado de forma alguma sobre esse tema. (MUFFULETTO, p.33, 2018. Tradução 

minha) 

Apesar desse achado ser um exemplo da importância de Ansari e suas narrativas e da 

maneira como o autor adquiriu, através do seu trabalho, uma plataforma para realizar fissuras 

no regime de autorização discursiva quanto aos estereótipos de indianos e indo-americanos 

no audiovisual estadunidense, essa presença monolítica de um artista como detentor das três 

representações mais favoráveis que vêm à mente da população estadunidense em relação a 

personagens asiático-americanos é também sintomática. Como colocado por Liu (2018) em 

sua monografia, quando há poucas representações de uma etnia em um regime 

representacional, há o risco de haver uma essencialização; de a audiência adotar a imagem 

perpetuada por essas poucas narrativas como uma verdade absoluta que representa todo um 

grupo de pessoas e seus costumes. Por mais preciosos que os avanços sustentados pelas 

narrativas autorais de Ansari sejam, eles não são - nem deveriam ser - um referencial 

representativo quase que absoluto para uma população de etnias, hábitos, posicionamentos e 

características multifacetadas. Como debatemos no capítulo anterior (e veremos mais um 

pouco adiante), Ramy e a narrativa de Yousseff, quando comparados, são representativos 
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dessas diferenças - que ainda vão muito além do espectro temático e representacional de 

ambas as produções. 

Em 13 de janeiro de 2018, uma mulher sob o pseudônimo de Grace publicou no portal 

Babe.net um relato chamado ―I Went On A Date With Aziz Ansari. It Turned Into The Worst 

Night Of My Life.‖ (―Fui em um Encontro com Aziz Ansari. Acabou se Tornando a Pior 

Noite da Minha Vida‖, em tradução livre). No texto, Grace narra sobre um encontro que teve 

com Aziz em seu apartamento, após ambos terem se conhecido em uma festa. A autora disse 

que mesmo dando indícios de que não estava se sentindo confortável com a abordagem 

sexual de Ansari, o ator continuou avançando. 

Na semana anterior ao encontro, Grace estava animada para ver a celebridade 

novamente depois de se conhecerem em uma festa. Porém, quando eles terminaram 

a noite no apartamento de Ansari, ela imediatamente se sentiu desconfortável com 

sua abordagem sexual autoritária. Apesar do fato de Grace ter mostrado seu 

desconforto por meio de pistas não-verbais - sua ―mão parou de se mover‖ e seus 

lábios ―ficaram frios‖ - Ansari repetidamente fez avanços sexuais agressivos, como 

"fisicamente puxar a mão dela em direção ao pênis várias vezes ‖(sic). Até depois 

que ela disse explicitamente: "Eu não quero me sentir forçada, porque senão vou te 

odiar ", Ansari sinalizou para Grace fazer sexo oral nele, pedido que ela atendeu sob 

pressão (sic.). Esta dinâmica de vai-e-vem continuou durante toda a noite até que 

Grace finalmente "se levantou e disse não, acho que não estou pronta para fazer isso 

‖, indo embora logo depois (sic.)‖ (WANG, p.183, 2019) 

 

Em seu artigo, Christina Wang segue discutindo como as controvérsias envolvendo o 

caso de Ansari causaram diversos debates quanto ao episódio narrado por Grace se enquadrar 

como assédio sexual ou então ―apenas‖ um ―bad date‖ (encontro ruim, em tradução livre), 

com discussões acaloradas na internet nas quais diversos ângulos foram apresentados tanto a 

favor quanto contra o ator. A autora versa sobre como essa discussão foi potencializada pelos 

movimentos #MeToo e #TimesUp, a despeito de uma condenação individual (ou não) de 

Aziz pelo caso, atenta para questões culturais e de sociabilidade que alimentaram noções 

distorcidas sobre quais tipos de atitudes e avanços sexuais são considerados ―ok‖ por parte da 

população americana, e como determinadas experiências sexuais desagradáveis para 

mulheres foram naturalizadas, acontecendo em um nível que jamais deveria ocorrer. Apesar 

das questões sobre as quais a autora lança luz serem essenciais e Wang trabalhá-las de 

maneira elucidativa, causando reflexões necessárias e por vezes perturbadoras, não entrarei 

nesse debate para não fugir do corpus da pesquisa aqui proposto. Focarei, entretanto, em 

como esse ocorrido tencionou diversos aspectos da identidade que Ansari sustenta em suas 

redes sociais, seus especiais de stand-up comedy e em suas narrativas de autoficção, causando 

uma disrupção na imagem que o comediante propagou ao narrativizar aspectos de sua 

personalidade em obras e mídias diferentes. 
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Em #AzizAnsariToo?: Desi Masculinity in America and Performing Funny Cute, Ali 

Na (2019) discorre sobre como as repercussões do caso foram altamente influenciadas pela 

identidade que Ansari construiu através de todas as suas obras (que, como ressalta, trazem 

características semelhantes às do ator na vida real). A autora também chama atenção para a 

complexa interseccionalidade conflitante que envolveu os debates sobre o ocorrido, na qual 

se manifestam questões relativas aos estereótipos de masculinidade e sexualidade de homens 

asiáticos construídos pela mídia americana, pautas feministas x pautas antirracistas, e o 

próprio capital simbólico que Aziz sustenta por ter virado uma espécie de ―pôster‖ para a 

identidade do homem americano-asiático e espécie de guru romântico contemporâneo por 

conta do sucesso de Modern Romance (2015). Assim, o depoimento de Grace trouxe 

disrupções reflexivas contrastantes com a persona e o discurso sustentados pela jornada e 

produções do comediante. Segundo a autora, o caso de Ansari merece um debate atento e 

multifacetado exatamente pelo status que sua figura pública e artística obteve por ser uma das 

únicas identidades masculinas indo-americanas que serve como referência para um enorme 

público estadunidense - tanto imigrantes que, por vários motivos discorridos neste capítulo se 

enxergam representados em suas personagens e narrativas, quanto para uma parcela da 

população que não teve vivências nem entrou em contato com vários dos debates necessários 

que as obras de Aziz trazem. 

Em uma resposta ao artigo de Babe.net, Harnidh Kaur escreveu que ―Aziz Ansari 

não é o feminista Desi consciente que pensávamos que ele era‖.  Este é um 

problema de identidade porque, como Kaur continua, Ansari foi transformado em 

"um garoto-propaganda da representação" por ser "alguém [que] contextualizou a 

identidade Desi do sul da Ásia em vez de meramente explorá-la" e, como tal, "as 

alegações de má conduta sexual contra Ansari atingiu um ponto nevrálgico e 

desconfortável para muitos de seu público indiano."  O público diaspórico indiano 

ou internacional ao qual Kaur faz referência está perfeitamente ciente de como a 

identidade percebida de Ansari é importante porque é uma identidade compartilhada 

e exportada para outros [com questões identitárias semelhantes à de Aziz]. (NA, 

p.314, 2019. Tradução minha.) 

 

Como vimos anteriormente, em uma sociedade altamente midiatizada, a ideia de seres 

sociais se venderem como marcas extrapola a esfera do trabalho e atravessa diversas 

instâncias (KHAMIS et al, 2017). Numa economia onde a atenção é um bem altamente 

almejado e disputado, as pessoas parecem estar cada vez mais construindo e vendendo suas 

personalidades como marcas distintas, tendo as redes sociais como aparatos que 

potencializam o espraiamento desse ―marketing do eu‖. Em muitas das produções que 

debatemos aqui, vemos esse ―marketing do eu‖ sendo utilizado por showrunners que, em 

consonância com demandas da própria indústria televisiva por autores que promovam uma 

certa distinção artística através da figura do auter. Há a venda e o consumo não só de suas 
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séries, mas também das narrativas de seus respectivos ―eu‘s‖ que publicizam detalhes íntimos 

de suas vidas, deslocando aspectos que, seguindo uma tradição sociopolítica de demarcação e 

controle das esferas público x privado, deveriam ficar confinados ao segundo reino 

(REYNOLDS, 2010). 

Talvez seja esse um dos maiores apelos das narrativas de Ansari, Lena Dunham 

(autora de Girls) e outras produções que debati no capítulo anterior e que são potencializados 

pelos seus relatos nas redes sociais: a construção de uma identidade como um produto a ser 

consumido pela audiência (KHAMIS et al, 2017) e o contato com essa narrativa de um outro 

―eu‖ que expõe e detalha seu cotidiano a níveis que nos permitem obter uma tão almejada e 

autêntica experiência vicária (BROOKS, 2008). Khamis et al (2017), entretanto, chamam a 

atenção para o fato de que um dos ―problemas óbvios‖ da prática do self-branding é que 

―consistência é [algo] notoriamente difícil de se sustentar‖ (p.2). 

Com o sucesso de sua turnê Right Now (Netflix, 2019), o recente anúncio
115

 de uma 

terceira temporada de Master of None sendo produzida; e diversas figuras importantes da 

mídia estadunidense, dentre elas mulheres jornalistas e comentaristas de diferentes portais 

onlines e noticiários televisivos famosos (NA, 2019) se posicionando contra um linchamento 

de Aziz por parte do circuito midiático e da opinião pública, o autor parece ter se 

restabelecido depois dos impactos trazidos pela disrupção da continuidade de sua 

performance identitária. Como Na (idem) também ressalta, devemos levar em conta que toda 

a repercussão do caso e os discursos propagados contra ou a favor de Ansari foram 

catapultados pelo seu status, pela sua fama e pelas questões étnicas e representacionais 

inscritas em sua carreira e figura. Whitlock (2010) reflete sobre como a autobiografia étnica 

pode ser uma soft weapon que ―humaniza e personaliza categorias de pessoas cujas 

experiências são frequentemente invisibilizadas e não conseguem ser ouvidas‖ (p.3, tradução 

minha). Mas a autora também atenta para os perigos de essencializar o debate ao aferir 

autorização discursiva para apenas um ou outro narrador que deve representar todo um grupo 

de pessoas e questões de credo, cultura e vivências para o público majoritário, colocando 

essas figuras como portas-vozes e símbolos de questões que interferem em como grupos 

enormes e multifacetados de cidadãos serão muitas vezes percebidos e interpretados pela 

população. ―Ironicamente, o poder da autobiografia em induzir empatia atravessando culturas 

é também um risco para narradores minoritários.‖ (WHITLOCK, p.15, 2010, tradução 

minha). 
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Ciente de todas as complexas questões relacionadas tanto a pautas feministas quanto 

antirracistas envolvidas no relato de Grace no portal Babe.net e os debates que se 

desdobraram em relação ao ocorrido, não me cabe aqui fazer um juízo de valor em relação ao 

caso de Aziz Ansari. A reflexão que proponho aqui é a do supracitado perigo da 

essencialização, e como as repercussões que se desdobraram através do relato ilustram isso. 

Ao ter sua imagem pública e sua legitimidade artística colocadas em jogo por ser uma espécie 

de guru romântico que acabou se envolvendo com uma controvérsia sexual, outras questões 

relacionadas à identidade de Ansari também entraram em jogo. A disrupção de sua 

performance como autor de Modern Romance e como um comediante que versa sobre 

relacionamentos românticos e sexuais em todas as suas narrativas colocou em risco sua 

autenticidade geral e a maneira como uma grande audiência percebe também questões sócio-

identitárias e políticas abordadas de maneira positiva pelas obras do ator. Na ocasião, muitos 

lamentaram a perda do simbolismo e da valoração positiva de personagens cuja presença 

midiática foi tão importante para combater estereótipos perpetuados contra homens asiáticos-

americanos (NA, 2019). O problema, então, extrapola uma condenação individual de Ansari, 

resvalando em construções simbólicas de enorme importância.  

Com todas as suas potências para uma maior democratização de narrativas, o 

fenômeno da semi-autobiografia, quando enraizado de maneira profunda na identidade de 

atores únicos transformando-os em modelos representacionais de minorias hegemonicamente 

invisibilizadas, apresenta também possíveis fragilidades. Ao borrar as fronteiras entre público 

e privado, narrativizando uma identidade sob uma ótica ultrapersonalista, Aziz Ansari e a 

maneira como ele expõe sua vida para promover diálogos e mudar percepções 

preconceituosas faz com que o julgamento do nível pessoal afete também questões de nível 

social de amplo alcance. O problema maior reside, então, na singularidade narrativa e 

representacional. O risco da autobiografia étnica, como colocado por Whitlock (2010) é 

estabelecido pelos jogos e dinâmicas de poder das estruturas dos circuitos midiáticos que 

parecem por vezes achar que uma ou duas narrativas deveriam suprir as demandas de toda 

uma comunidade, cedendo de maneira arbitrária não só poder, como também todo o peso e 

responsabilidade a identidades que podem ser falhas e não deveriam, de forma isolada, se 

tornar insígnias de uma constelação.  
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2.5: Manifestações do realismo e do autêntico em Master of None 

 

Através das leituras, análises e discussões levantadas neste capítulo, proponho então 

que o realismo e a autenticidade em Master of None operam e se manifestam em três 

diferentes níveis: narrativo-textual, narrativo-estético e intertextual. Os dois primeiros têm em 

comum uma questão de recepção que os diferencia do terceiro: não é necessário um 

conhecimento prévio de outras narrativas, da carreira e da performatividade de Aziz Ansari 

para que sejam fruídos pela audiência.  

O primeiro deles se dá na maneira como o roteiro e a caracterização de personagens 

da série tocam em temas que são pertinentes e estão em alta na realidade sociocultural de 

jovens-adultos millennials e/ou novaiorquinos e/ou indo-americanas como Aziz e Dev. A 

série foi prezada pelos telespectadores por refletir ―muito bem as angústias e dilemas de ser 

jovem em um mundo hiperconectado‖; abordar ―espaço das minorias‖, ―machismo‖, 

―feminismo, ―racismo‖ e ―temas polêmicos‖; mostrar ―a realidade dos jovens 

metropolitanos‖ e sustentar ―diversas críticas sociais‖, inclusive de maneira ―mordaz às 

normas e convenções sociais e profissionais do mundo ocidental‖. Todas essas expressões 

retiradas de comentários da seção ―opinião de assinantes‖, da página brasileira dedicada à 

obra na plataforma da Netflix (FRANÇA, 2018, p.84-85). É também um programa 

reconhecido por apresentar debates sensíveis quanto à interseccionalidade e uma narrativa 

que reconhece os privilégios da masculinidade de seu protagonista, apesar de pecar por 

ignorar de maneira veemente questões e tensionamentos relacionados à classe social, 

apresentando-se e sendo reconhecido como uma produção que retrata de maneira sensível 

vários aspectos da experiência de millennials recém-adultos (KING, 2016).  

Em sua pesquisa de recepção, Muffuletto (2018) ouviu relatos de telespectadores 

brancos que disseram empatizar e se reconhecer muito em questões abordadas na série e 

vividas por Dev. Para uma audiência estadunidense heterossexual branca a abordagem do 

programa para temas como relacionamentos amorosos contemporâneos, dinâmicas familiares 

complexas e questões relacionadas a carreira e vivências da vida metropolitana despertam 

esse senso de verossimilhança; de estar assistindo uma série que, como outras semi-

autobiografias, ―opera em um mundo narrativo que não é distante do nosso próprio‖ (PIPER, 

p.14, 2015, tradução minha). Já para a imigrantes, muçulmanos e asiáticos-americanos, o 

texto e as temáticas da série de Ansari representam questões culturais e promovem debates 

sensíveis de uma maneira que para muitos telespectadores é inédita, como vimos em relatos 

exemplificados neste capítulo. A autenticidade e o real se manifestam então na maneira como 
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Aziz, ao unir seu lugar de fala de descendente de indianos e imigrante de segunda geração à 

autorização discursiva que lhe foi concedida - e que é raramente viabilizada pela indústria 

para alguém de seu locus identitário e social - utiliza sua voz. Ele fala sobre embates 

geracionais, questões religiosas, culturais, preconceitos e dilemas que foram vivenciados por 

ele próprio, despertando o ―valor depositado no vivido, na autenticidade da experiência 

narrada em primeira pessoa e na legitimidade política do local de onde se fala‖ 

(JAGUARIBE, 2010, p.11). 

O nível de realismo e autenticidade narrativo-estéticos manifesta-se tanto na questão 

que vimos como a série realiza diversas gravações on location em ambientes abertos e 

restaurantes e estabelecimentos reais da cidade de Nova Iorque e em viagens feitas por Dev, 

quanto também na maneira como as personagens e o elenco de Master of None apresentam 

uma diversidade de identidades, corpos e estéticas. Em resposta à pesquisa de recepção de 

Muffuletto (2018) quanto a papéis de asiáticos-americanos que causaram percepções 

positivas, Sajni, uma indo-americana de 20 anos, mencionou os pais de Dev, declarando: 

―Achei interessante ver seus pais reais desempenhando os papéis. Caso contrário, eles iriam 

contratar, tipo, uma mãe indiana de aparência muito jovem, e não é assim na realidade. Então, 

foi legal ver um retrato honesto de como são os pais [indo-americanos de primeira geração]." 

(p.38, tradução minha). A entrevistada segue falando como a caracterização de Ramesh e 

Nisha é também fidedigna e relacionável para filhos de indo-americanos de segunda geração 

pela maneira como os personagens têm embates geracionais com Dev que perpassam suas 

vivências como imigrantes de primeira-geração em contraste com a assimilação cultural 

vivida pelo filho, nascido, criado e socializado em meio à cultura, práticas, símbolos e 

dogmas estadunidenses (virtudes alcançadas também pelo nível narrativo-textual da série).  

 
Imagem IX: Captura de tela de Ramesh e Nisha no episódio 1x02 da série, Parents. 
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Imagem X: Captura de tela do episódio 1x04 da série, Indians on TV. 

 

De maneira semelhante, outros entrevistados da pesquisa de Muffuletto (2018) 

mencionaram os personagens Davi Patel (Davi Patel, em uma aparição empregando o 

fenômeno de vitafiction [JACOBSEN, 2015]) e Anush (Gerrard Lobo) como personagens que 

causaram impressões positivas. Dentre as motivações apontadas, está o fato de eles 

representarem homens indo-americanos de caracterização e atributos físicos distintos. Em 

meio a um regime midiático de invisibilização dessas identidades ou da essencialização de 

homens asiático-americanos como afeminados e não-atraentes de acordo com o padrão de 

beleza socialmente estabelecido nos Estados Unidos, ver Dev em cena com outros jovens-

adultos de sua mesma etnia, com corpos distintos e que são considerados atraentes foi uma 

mudança muito bem-vinda. Ali Na (2019) também atenta para a maneira como a série 

subverte esse tropo do homem asiático-americano afeminado ao colocar o personagem Brian 

(Kelvin Yu) como um homem de físico atraente e que não tem dificuldades em conquistar 

interesse romântico-sexual de mulheres. Reforço aqui também que Dev e o restante do grupo 

de seus amigos contribuem para essa diversidade de corpos não-universais representados na 

produção: Denise é uma lésbica negra que não atende aos códigos de feminilidade 

socialmente estabelecidos, Arnold é um homem desengonçado cuja estatura e massa corporal 

não se enquadram no padrão de beleza imposto pela mídia, e o protagonista da série é 

descrito pelos próprios amigos como não-atraente (NA, 2019).  

A terceira e última instância através da qual a série evoca realismo e autenticidade 

está relacionada à repetição de identidade de Ansari e a forma como ele relata e narrativiza 

questões de sua esfera privada e vivências de sua família em suas diversas obras, de formatos 

e mídias diferentes, como vimos ao longo do capítulo. A maneira como certas temáticas, 

posicionamentos, tipo de humor e histórias se repetem nos especiais de stand-up comedy, no 
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livro e na série autoral de Aziz faz com que, quando interpretadas por uma audiência que 

consumiu mais do que uma dessas produções, há um efeito de parecer real, de se acreditar 

numa narrativa cujos detalhes permeiam diferentes fases e performances da carreira do 

comediante. 

 

2.6 Ramy: a “Master of None da Hulu” 

 

Ramy (Hulu, 2019-) é uma série estadunidense do serviço de streaming Hulu, que 

retrata o cotidiano de seu protagonista homônimo e seus embates religiosos e identitários 

através de suas vivências e seus impasses, que são atravessados pela ascendência egípcia de 

sua família e suas crenças islâmicas em contraste com sua comunidade em Nova Jersey e 

suas experiências como um homem jovem-adulto nos Estados Unidos. A série, já renovada 

para uma segunda temporada, foi co-criada e é produzida, protagonizada e conta com 

episódios escritos e dirigidos por Ramy Youssef, e obteve recepção calorosa da crítica 

especializada americana por, dentre outros, ser a primeira
116

 série roteirizada centrada na vida 

de muçulmanos americanos e ―um marco lírico e autobiográfico divisório‖ com ―políticas de 

representação em sua melhor forma‖
117

. Como o portal Haaretz
118

 coloca, ―The New York 

Times a chama de ‗bastante revolucionária‘ e uma ‗espiritual e divertida empreitada de fé‘. 

Rolling Stone a considera um ‗triunfo‘. E Vulture diz que ―nunca houve uma série como 

essa‖. 

Já no piloto da série, na sequência inicial, vemos o protagonista sendo deixado por sua 

mãe em uma mesquita muçulmana para realizar suas orações, o que leva a uma cena na qual é 

debatida a questão da higienização dos pés ao entrar na instituição religiosa, antes do ato da 

prece. A narrativa do episódio segue com a questão central de Ramy estar solteiro ao passo 

que grande parte de seus amigos muçulmanos estão casados ou namorando, e é debatido o 

fato de o protagonista estar se envolvendo com uma mulher não-muçulmana em vez de 

procurar um relacionamento com uma mulher que partilhe da sua religião. Na sequência em 

que nos é apresentada Chloe, judia com a qual Ramy está se encontrando casualmente, o 

casal trava uma discussão na qual são problematizadas atitudes que o protagonista tem por 
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conta de sua religião - como ser contra a prática do aborto em uma situação pessoal (mas não 

no espectro político e a níveis de direitos sociais) e não consumir bebidas alcoólicas. Após os 

primeiros encontros, ao perceber que Ramy era um muçulmano praticante, Chloe afirma: 

―Você é muçulmano, eu pensei, da mesma maneira que eu sou judia. Tipo, é uma questão 

cultural. Eu não sabia que você era muçulmano, muçulmano.‖ O desentendimento leva os 

dois a pararem de se ver - ela fica ofendida por ele ter mentido e omitido sobre o fato de ser 

religioso e praticar o islamismo, o que Ramy explica ter feito por achar, a partir de 

experiências pessoais prévias,  que a maioria das mulheres com as quais se envolve não são 

muito compreensivas com suas crenças e práticas culturais e religiosas. Mais adiante, vemos 

Ramy utilizando o aplicativo Muzmatch
119

 em uma cena na qual seu amigo Steve o acusa de 

ser racista por nunca ter se envolvido romanticamente com uma muçulmana, o que o 

protagonista responde ser uma acusação equivocada pelo Islã ser uma religião, e não uma 

raça (confusão corriqueira em algumas esferas sociais).  

O episódio segue com Ramy pedindo aos seus pais para ―arranjá-lo‖ com uma 

muçulmana. Em seu encontro com Nour, o protagonista acaba ofendendo a personagem por 

estranhar os desejos e iniciativas sexuais da mesma, o que a leva a dizer: ―Eu estou tipo nessa 

pequena caixa muçulmana em sua cabeça, e eu sou a esposa ou a mãe de seus filhos, certo? 

Eu não deveria gozar.‖ Percebendo que seu primeiro encontro com uma muçulmana não 

havia dado certo por conta de suas concepções equivocadas em relação às mulheres 

praticantes de sua própria religião, um Ramy desolado fecha o piloto em um quase monólogo 

com um frequentador de sua mesquita, que representa bem o tom da série e dos embates do 

personagem ao longo da primeira temporada: 

Sim, eu faço sexo apesar de não ser casado, e eu provavelmente vou usar cogumelos 

um dia. E daí? Isso quer dizer que eu não sou um bom muçulmano? Tipo, eu não 

posso ser pois eu não sigo todas as regras e os julgamentos ferrados que estão 

sempre sendo simplesmente postos sob a gente? E aí... Eu faço a mesma coisa. Eu 

replico as mesmas merdas de julgamentos a todas as pessoas ao meu redor. Eu estou 

apenas tentando ser uma boa pessoa. 

Com uma estrutura narrativa predominantemente episódica, a primeira temporada da 

série utiliza de capítulos dedicados a temas que são centrais para o islamismo (como o 1x05 - 

Do The Ramadan), outros que são protagonizados por Dena, irmã de Ramy (1x06 - 

Refugees), e por sua mãe Maysa (1x07 - Ne Me Quitte Pas), debatendo assim questões como 

a sexualidade para os muçulmanos sob óticas da experiência feminina, até narrativas que se 
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passam no Egito por meio da viagem do protagonista à terra natal de seus ascendentes (1x09 - 

Dude, Where's My Country? e 1x10 - Cairo Cowboy), mostrando mais um pouco sobre a 

religiosidade islâmica e a cultura egípcia.  

A religiosidade do protagonista e seus embates morais e éticos atravessados pela fé 

islâmica, como dito anteriormente, são questões centrais à trama da série. Sobre essa 

retratação de maneira aprofundada sobre o islamismo e muçulmanos, Youssef afirmou: 

―Grande parte da nossa arte está se desculpando ou mostrando que nós não somos terroristas. 

Se é isso que você está procurando, não achará aqui‖
120

. Nesta mesma entrevista, o autor diz 

que a série não é um retrato 100% fiel de sua vida, mas que foi amplamente inspirada por 

suas vivências e traz o seu ponto de vista sobre suas experiências como muçulmano e 

descendente de egípcios nos Estados Unidos. Um dos episódios mais comentados da primeira 

temporada, 1x04 - Strawberries, traz flashbacks de quando Ramy era uma criança na escola e 

o dia do atentado de 11 de setembro. Vemos na narrativa a maneira como o desastre impacta 

o protagonista e sua família que, pelo fato de serem muçulmanos, passam a sofrer 

preconceito, o que fica claro em uma cena na qual Ramy discute com seus amigos a caminho 

da aula por estes acharem que sua família pode ter tido algum tipo de conexão com o ato 

terrorista. Essa narrativa, contada sob a ótica de um muçulmano americano, traz um novo 

olhar e sensibilidade para um evento amplamente representado na mídia após seu desenrolar, 

que costuma explorar o medo que os americanos sentem de árabes e muçulmanos, 

representando essas pessoas geralmente como terroristas. Ao mudar o foco da narrativa, tal 

retrato permite uma representação diferente que nos faz empatizar com o preconceito sofrido 

por inúmeras famílias muçulmanas após o ocorrido. 

Como colocado pelo portal Vulture
121

 em sua matéria após acompanhar gravações no 

set de Ramy, a série conta com pessoas ligadas ao Oriente Médio em todos os seus níveis de 

produção. Na sala de roteiristas, mais especificamente, Youssef afirmou sobre o cuidado que 

foi apreendido ao se contratar mulheres muçulmanas que trouxessem suas perspectivas para 

as histórias sendo contadas, o que permitiu, por exemplo, uma construção mais profunda das 

personagens de Dana e Maysa. Na matéria, o criador da série e um dos produtores afirmam 

acreditar que o momento político do país sob o governo Trump influenciou na tomada de 

decisão das produtoras e canais que deram luz verde para seu projeto, pela indústria 

                                                
120

‖'Ramy' Star Ramy Youssef Says The Show Is Like An „Alternate Reality Version‟ Of His Life‖. Disponível 

em: https://www.bustle.com/p/is-ramy-based-on-a-true-story-star-ramy-youssef-says-its-alternate-reality-

version-of-his-life-17044837, acesso em 10/11/2020. 
121

‖There‟s Never Been a Show Like Ramy‖. Disponível em: https://www.vulture.com/2019/04/ramy-hulu-
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reconhecer a importância e o timing de se abordar assuntos referentes às experiências de 

imigrantes e muçulmanos. Beatrice Springborn, vice-presidente de programação original da 

Hulu, afirma que a plataforma está buscando narrativas que conversam com audiências 

específicas, que são definidas por características que não vemos sendo constantemente 

representadas na TV. Ela afirma ter ficado chocada ao descobrir que não havia nenhuma série 

fictícia na história centrada na vida e experiência de muçulmanos americanos. Um trecho da 

matéria afirma que ―Pós-Trump, a frase ―mais relevante que nunca‖ se tornou uma expressão 

frequente para criadores, jornalistas e executivos procurando pelas palavras para descrever 

séries de TV que lidam com políticas ou identidade‖.  De fato, Saunders (2019) atenta para o 

potencial impacto geopolítico que algumas séries têm por retratar diferentes culturas e países 

de maneiras que vem a influenciar a percepção pública acerca de determinadas questões com 

impacto sociopolítico. 

Se para Aziz Ansari, a importância de construir o personagem do seu pai como uma 

figura brincalhona se encontra no combate ao imaginário perpetuado pela mídia de 

muçulmanos terroristas, Ramy Youssef, ao ser perguntado sobre o que ele queria retratar para 

a audiência em relação à população muçulmana, em entrevista
122

 ao site npr, afirma: ―Eu 

apenas quero complicar o debate. Eu quero que você, em vez de pensar sobre terrorismo 

quando você pensa sobre uma mesquita… Talvez você possa pensar nas personagens dessa 

série‖. O autor segue falando sobre a importância de representar as personagens mãe e irmã 

do protagonista de maneira profunda, pois a representação digna é feita não através de 

algumas falas e histórias pontuais, mas sim através de detalhes e pormenores que acabamos 

conhecendo em relação àquelas personagens. Vemos como, em ambas as séries, seus 

criadores utilizam de suas experiências pessoais para debater questões sociopolíticas 

relacionadas às suas identidades e de suas famílias e ascendentes nas suas obras. 

Não podemos deixar de notar também o fato de ambas as séries pertencerem a 

serviços de streaming. Ramy é constantemente comparada à série de Aziz Ansari, chegando a 

receber o título de "o Master of None da Hulu". Em supracitada entrevista ao Vulture, 

Youssef diz que tentou vender sua narrativa para a Netflix, mas a empresa dispensou a série 

por ela parecer e se aproximar muito de questões que já estavam em pauta na obra de Ansari. 

É sintomático que o mesmo catálogo que financiou e conta com uma obra como Master of 

None (que trouxe diversos prêmios e aclamação crítica para a empresa) tome um 

                                                
122

―'Ramy' Is About One Millennial American Muslim — And Everyone's Racist Uncles‖. Disponível em: 

https://www.npr.org/2019/04/21/715290814/ramy-is-about-one-millennial-american-muslim-and-everyone-s-

racist-uncles, acesso em 10/11/2020. 
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posicionamento que vá profusamente contra aquilo que a série de Ansari critica de maneira 

tão veemente em seu discurso, sobretudo no episódio 1x04 – Indians on TV. Enquanto no 

supracitado capítulo vemos um Dev incrédulo pelo discurso de um executivo de canal de TV 

que afirma não poder escalar dois atores indianos em um mesmo programa para que a obra 

não vire ―sobre caras indianos‖, a empresa parece achar demais ter duas (dentre centenas) de 

suas produções originais de ficção seriada televisiva focadas na vida de famílias americanas 

muçulmanas. Questões que vimos com maior aprofundamento no tópico 1.5 desta 

dissertação.  

Outro aspecto presente em ambas as narrativas são os embates entre seus 

protagonistas, ambos representantes da segunda geração de americanos em suas famílias, 

nascida nos EUA, e seus pais, imigrantes de primeira geração, que são nativos de outros 

países e migraram para terras estadunidenses. Tanto Ramy quanto Dev passam por discussões 

e discordâncias com suas famílias por questões culturais e geracionais. Apesar disso, como 

Youssef mesmo pontuou, sua série coloca muito mais em foco debates acerca da comunidade 

muçulmana e sua religiosidade. Enquanto em Master of None o protagonista afirma não 

enxergar valor cultural na religião de sua família, para Ramy a prática religiosa é questão 

central, presente em praticamente todos os episódios da série – o que talvez torne essas 

representações ainda mais importantes por diversificarem em um nível maior (ainda que 

escasso quando comparado ao cenário geral) as abordagens que a mídia dá a imigrantes, 

praticantes do islamismo e suas famílias. As produções se unem a algumas outras séries 

recentes que vêm apresentado imigrantes e seus descendentes como protagonistas ou 

personagens secundários, trazendo tramas e debates sobre questões que, com a crise 

imigratória vivida nos Estados Unidos, se tornam cada vez mais urgentes.  

Grandes portais de jornalismo e entretenimento estadunidenses como The Washington 

Post
123

, Vulture
124

 e Vox
125

 publicaram matérias discorrendo acerca do aumento de narrativas 

sobre imigrantes nas séries de TV – e como elas se fazem necessárias no atual clima político. 
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about-immigration/, acesso em 10/11/2020. 
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https://www.vulture.com/2018/01/immigrant-stories-could-be-fall-tvs-biggest-trend.html, acesso em 
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―'Immigrant stories are American stories. Here are 5 TV shows that celebrate them.‖. Disponível em: 
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Apesar disso, em pesquisa
126

 conjunta com a organização Define American, o The Hollywood 

Reporter mapeou narrativas sobre imigrantes nas séries de TV americanas durante um 

período de 2017 e 2018, mostrando resultados alarmantes em relação às representações. Na 

pesquisa, foram comparadas algumas características de imigrantes representados nos 

programas com a realidade da população estadunidense. Nas ficções seriadas, imigrantes têm 

um grau de escolaridade muito aquém em relação à realidade, e, também, são muito mais 

envolvidos com atividades criminosas e encarceramento. Enquanto no país 49% dos 

imigrantes são cidadãos naturalizados, na amostragem de séries analisadas esse número cai 

para 23% das personagens com esse status. O que remete à questão levantada no ponto 1.5 

desta dissertação - que, como Leonard e Guerrero (2013) atentam, o papel das representações 

na TV deve ser abordado de forma não-binária, sem simplificar seus efeitos como totalmente 

positivos ou meramente negativos – mas sim como tanto desafiadores quanto perpetuadores 

de lógicas e estruturas do contexto histórico e sociopolítico no qual elas estão inseridas. Em 

seu artigo sobre migração e comunicação, Zanforlin defende que, na contemporaneidade, 

com fortes influências dos movimentos migratórios e das mídias: 

a interculturalidade surge como amparo fundamental para a negociação de 

pertencimentos de cidadãos cada vez mais globais, que possuem, ainda assim, todo 

um histórico pessoal identitário, impossível de ser apagado em favor de alguma 

nova ou única identidade. O intercultural, como possibilidade de comunicação entre 

diferentes, assume a cultura como ponte para um diálogo nem sempre fluídico, 

muitas vezes conflitante, porém, apoiado numa base de negociação constante e 

imprescindível (ZANFORLIN, p. 167, 2013). 

 

Mesmo que a criação e a ascensão das séries de Ansari e Youssef, e de outras que 

abordei aqui, com autores que ocupam um locus social diferente do ―Sujeito‖ universal sejam 

revestidos por interesses da indústria em alcançar legitimidade e lucro através de estéticas 

realistas e marcas autorais, elas representam um pouco do que Djamila Ribeiro debate em O 

que é lugar de fala?: ―Ao promover uma multiplicidade de vozes o que se quer, acima de 

tudo, é quebrar com o discurso autorizado e único, que se pretende universal. Busca-se aqui, 

sobretudo, lutar para romper com o regime de autorização discursiva‖ (RIBEIRO, 2017, p. 

70). Como colocado por Yoshinaga (2018) em sua tese, a indústria televisiva americana e sua 

gigantesca indústria deve ser enxergada como um circuito no qual ocorrem disputas 

ideológicas. E as produções de nicho que, alavancadas consideravelmente pela era do 

streaming e da Peak TV, trazem identidades por muito invisibilizadas para compor as equipes 

de roteiristas, produtores, diretores e elenco (como vimos ser o caso de Ramy), representam 
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―'Study: Immigrant TV Characters Are More Criminalized, Less Educated Than Reality‖. Disponível em: 

https://www.hollywoodreporter.com/news/study-immigrant-tv-characters-portrayed-as-criminals-educated-

1152939, acesso em 10/11/2020. 
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importantes veículos de luta para negociar mudanças dentro da hegemonia hollywoodiana. A 

autora defende, apoiada na análise de algumas obras, que tais equipes formadas 

majoritariamente por sujeitos não-universais trazem não só outros tipos de representação e 

representatividade para as produções, como também desafiam normas e padrões textuais, 

estruturais e estéticos do meio - questões nas quais nos apoiaremos mais no debate sobre 

Better Things e Pamela Adlon, no capítulo a seguir. 
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III. BETTER THINGS E A NARRATIVIZAÇÃO DOS COTIDIANOS DE ADLON E 

FOX 

 

Better Things é uma série que, como introduzimos anteriormente, trata do cotidiano da 

família Fox, acompanhando um núcleo totalmente formado por mulheres (a protagonista 

Sam, suas filhas Max, Frankie e Duke e a avó Phyllis). A obra é altamente ancorada nas 

vivências e experiências de sua showrunner-atriz Pamela Adlon - que, assim como sua 

autoficcionalizada Sam, é mãe solo de 3 filhas de faixas etárias distintas, trabalha desde 

criança como atriz e dubladora, e lida com sua mãe idosa que mora do outro lado da rua. Em 

seus trabalhos, Ford (2018; 2019) fala sobre como a série pertence a um movimento que a 

autora denomina televisão indie feminina, cujas produções são de pequena escala e tratam de 

questões altamente ancoradas no cotidiano e nas vidas sociais e/ou laborais e/ou familiares de 

criadoras-autoras que empregam equipes majoritariamente femininas nos programas. As 

séries desse movimento também apresentam direções e estéticas cujo foco é voltado para 

ressaltar os sentimentos, a personalidade e o psicologismo de suas protagonistas, convidando 

a audiência a enxergar o mundo e as vivências de seus corpos e identidades femininas sob 

suas perspectivas - apresentando o que Ford chama de uma sensibilidade feminista que se 

manifesta no discurso e na representação de questões pertencentes ao universo da mulher no 

roteiro, nas imagens, temáticas, direção e abordagens das narrativas. Better Things é a obra 

central da análise da autora nos seus dois trabalhos dedicados ao tema e outras das principais 

obras citadas são Girls, Transparent e One Mississippi - todas semi-autobiografias 

ultrapersonalistas sobre as quais versei no primeiro capítulo deste trabalho.  

Sobre a obra central para a nossa análise, Ford (2018) atenta também para o fato de 

como seu financiamento, produção e distribuição pelo canal à cabo FX está em sintonia com 

a identidade da marca televisiva, que, de alguns anos para cá, foca grande parte de seu 

catálogo em projetos que sejam criados e produzidos por nomes que denotam uma certa voz 

autoral e autenticidade para as obras nas quais estão envolvidos, como Ryan Murphy 

(American Horror Story, 2011-presente ; American Crime Story, 2016-presente) e Noah 

Hawley (Fargo, 2014-presente ; Legion, 2017-19). Não por coincidência, o canal também é 

responsável por duas das semi-autobiografias mais célebres e com maiores números de 

audiência da atualidade, criadas por Donald Glover (Atlanta, 2016-presente) e Dave Burd 

(Dave, 2020-presente) - sobre as quais também debati brevemente na primeira parte da 

presente dissertação O canal parece interessado em produzir e veicular séries com um ―estilo 

próprio‖, em um cenário no qual roteiristas que também sejam diretores são privilegiados 
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pela indústria, que procura e financia criadores que imprimam suas marcas estelísticas em 

suas obras, reconhecendo seus responsáveis ―como autores que controlam as decisões 

criativas e de gestão das variáveis de produção que constituem o processo de feitura das 

obras‖  (PICADO e DE SOUZA, p.56, 2018). Assim, a FX segue também a movimentação 

da indústria televisiva de cada vez mais querer elevar o status de suas obras ao promover os 

showrunners de suas séries como espécies de celebridade, buscando o capital simbólico da 

figura do auteur (CASTELLANO e MEIMARIDIS, 2018).  

Chama atenção o fato de Better Things receber a aclamação crítica que a produção 

acumulou ao longo de suas quatro temporadas por uma série de fatores. O primeiro deles é 

por ela ser uma obra tão focada no universo e em vivências do feminino, integrando um 

circuito televisivo no qual a noção de qualidade televisiva (NEWMAN e LEVINE, 2012) é 

muitas vezes ancorada em produções criadas, escritas, protagonizadas e dirigidas por homens 

e dedicadas a questões, interpretações e valores do masculino (CASTELLANO et al, 2019). 

Assim, as premiações e o entorno discursivo da televisão muitas vezes celebram e 

legitimizam séries como The Sopranos (HBO, 1999-2007), Mad Men (AMC, 2007-15), 

Breaking Bad (AMC, 2008-13), e Game of Thrones (HBO, 2011-19) - que, como Ford (2018; 

2019) atenta, não só são produções lidas como ―masculinas‖, como também adquirem o selo 

de ―cinematográficas‖ por contarem com orçamentos milionários, cenários mega-produzidos, 

tramas ―grandiosas‖ que abrangem guerras, tráfico, máfia, disputas de poder etc. Todas 

características ausentes na obra de Adlon.  

A série criada por Pamela também difere de todas as mencionadas no parágrafo 

anterior em relação à estrutura narrativa. Better Things apresenta níveis baixos de 

serialização, apresentando poucas tramas contínuas, sem formar muitos arcos narrativos 

(NEWMAN, 2006; SMITH, 2006). Parte dessa ausência de jornadas mais contínuas advém 

da maneira como Adlon renega diversas convenções do melodrama, deixando de empregar 

construções narrativas que são lidas como artifícios para engajar a audiência e alcançar 

sucesso comercial, algo presente em outras séries cômicas autoficcionais contemporâneas 

(RUSTAD e SCHWIND, 2017). A principal delas é a recusa à presença de uma trama 

romântica contínua na série. Não há a formação de um casal entre Sam e um de seus 

eventuais interesses sexuais ou uma ―história de amor‖ que a audiência possa acompanhar e 

torcer ao longo de anos, como é comum em séries dos mais variados gêneros e formatos.  

Better Things prioriza a vida emocional de seus personagens centrais acima de tudo, 

inclusive coesão e clareza de suas tramas. Os episódios são estruturados em torno 

de temas e ideias, em vez de conflitos. Por isso, há uma falta de estrutura narrativa 
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sólida na lógica episódica ou até mesmo na constituição das temporadas, o que é 

atípico na televisão contemporânea (FORD, p.24, 2018. Tradução minha). 

 

A série também tensiona tradições genéricas ao se tratar de uma produção com uma 

forte inclinação para o cômico mas que não nega a disforia em sua trama e enredo, lidando 

com uma multiplicidade de temáticas que denotam cargas emotivas distintas. Intercalam-se 

situações absurdamente cômicas do cotidiano a brigas e ressentimentos familiares, piadas 

irônicas e debochadas que com momentos de ternura e afeto entre Sam e suas filhas, e 

narrativas sobre invisibilização, abandono e machismo que mesclam-se com eventos sócio-

familiares eufóricos e divertidos. Assim como Salamova (2016) aponta em sua análise de 

Louie, a dramédia de Better Things parece estar ligada ao teor semi-autobiográfico da obra 

que, tão calcada na vida e nas experiências de Pamela Adlon, reflete a multiplicidade de 

sentimentos que atravessam as experiências e identidades do sujeito contemporâneo em 

sociedade. Assim, ao mesmo tempo em que o universo da narrativa está circunscrito de 

maneira central na esfera familiar tratando de questões como maternidade, eventos sociais, 

amadurecimento etc que são comuns ao melodrama (ANG, 2010), seu enredo nem sempre 

aborda esses tópicos de maneira sentimentalista, empregando também olhares céticos e 

irônicos quanto ao convívio familiar e aos desafios e sacrifícios da esfera do trabalho e da 

maternidade.  

Esses são alguns exemplos de como a narrativa da família Fox apresenta aquilo que 

Mendes (2009) denominou autonomia narrativa. O autor diz que toda heteronomia 

instaurada por culturas narrativas dominantes tende a universalização e anacronismo de 

protocolos estruturais que, atravessados por contexto históricos, sociais, culturais e políticos 

datados, teimam em não reconhecer a potência de novas interpretações, valores e alteridades. 

Entra em jogo, então, uma disputa das culturas narrativas contra-hegemônicas que, dotadas 

de subversões e novas vozes, caminhos e identidades, procuram uma autonomia em relação 

ao conteúdo e à forma de narrar. 

Vejamos, então, como Adlon, ao calcar Better Things em sua própria vida e 

identidade fazendo dela uma semi-autobiografia ultrapersonalista, alcança uma autonomia 

narrativa que se dá através de uma narrativização do seu cotidiano e de suas vivências como 

mãe, atriz e mulher. Ao apresentar um fluxo dramático que vai na contramão de práticas 

propagadas no meio, a autora alcança uma legitimidade que é prezada pelo entorno discursivo 

da indústria - e que se torna ainda mais sintomática por se tratar de uma narrativa que conta 

com a autenticidade culturalmente aferida às experiências narradas em primeira pessoa 

(JAGUARIBE, 2010). Ela também utiliza de sua validação biográfica e autorização 
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discursiva para, assim como outras autoras que fizeram obras autoficcionais, contestar 

questões relacionadas a opressões e invisibilização do feminino em contraste com a exaltação 

do masculino. Assim, Adlon faz de sua produção um agente de disputa por embates 

discursivos que estão altamente atravessados por sua identidade e presença numa indústria 

dominada por diretores, roteiristas, produtores e showrunners homens (YOSHINAGA, 2018). 

 

3.1 “Quero elevar o mundano”: os pormenores ociosos na narrativa do dia a dia, 

e suas marcas estruturais e estilísticas 

 

Há um consenso - quase uma regra - propagado por diversos discursos, profissionais e 

manuais de roteiro de que a utilização de elipses é essencial para a dramaturgia. Para fins de 

obter uma narrativa ―interessante‖, que conquiste a audiência e que obedeça à estrutura do 

archplot
127

, roteiros devem conter majoritariamente cenas que apresentem uma certa 

progressão na história, que contenham conflitos, que caminhem em direção a um clímax 

(MENDES, 2009). Nessa tendência - adotada por grande parte de Hollywood - pequenos 

fragmentos de uma cotidianidade são desprovidos de impacto dramático e devem ser evitados 

a todo custo - a não ser que tragam em seu cerne desenvolvimento de alguma trama. Mas em 

sua obra, Adlon faz exatamente o oposto: as elipses são muitas vezes aplicadas aos momentos 

que seriam mais ―grandiosos‖, enquanto aquilo que compõem a maior parte das cenas e do 

tempo de tela dos episódios são retratações de momentos que pertencem à esfera do 

ordinário, que circunscrevem as vivências do dia a dia em suas formas mais ―banais‖.  

Uma das maneiras como as inspirações da vida real e o caráter semi-autobiográfico 

podem ser percebidos na obra de Adlon é como ela, ao lado dos roteiristas da série, aborda 

temas como relacionamento entre mães e filhas de forma bem característica, explorando os 

laços afetivos e as turbulências dessas relações, muitas vezes a partir de acontecimentos 

cotidianos e ordinários. Assistindo televisão em família, comprando roupa com sua filha mais 

velha Max, cozinhando com Frankie, ou no carro, levando Duke para brincar na casa de uma 
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 Modelo altamente propagado em uma Hollywood contemporânea que ensinou seus roteiristas a estruturar 

suas obras através de um esqueleto de ―atos‖ como um guia quase incontestável da produção dramática no 

audiovisual. Dentre os principais autores e obras recentes que são muito utilizados como referências na 

Academia e na indústria e que aplicam a lógica do archplot estão Mckee (1997), Field (2001), Snyder (2005) e 

Vogler (2007) e seus manuais de roteiro. Suas obras ajudaram a reafirmar uma cultura narrativa dominante 

altamente calcada no conflito, na ação cumulativa e na ordenação e resolução cíclica das histórias - com 

reflexões e apontamentos calcados em teorias do drama que remontam desde a Poética de Aristóteles, até o 

estudo de estruturalistas russos que procuraram identificar padrões nas narrativas dos contos (PROPP, 1983) e 

procedimentos de poéticas e teorias como a do monomito (CAMPBELL, 1949) para instruir profissionais com 

um template.  
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amiga: muitos dos diálogos mais marcantes entre Sam e suas filhas ocorrem enquanto 

situações corriqueiras, da rotina da personagem, estão sendo representadas. Essa 

representação detalhada do dia a dia e de elementos da vida e dos ambientes nos quais as 

personagens se encontram encaixa-se também no conceito de realismo de Brooks, calcado no 

romance realista do século XIX. O autor afirma que um dos elementos presentes na obra dos 

grandes  romancistas realistas é o detalhamento que estes dão para a descrição e 

representação dos objetos e elementos que compõem a vida das personagens (BROOKS, 

2008). Em Better Things, vemos isso sendo acionado com bastante frequência: cenas isoladas 

de vários episódios se dedicam a, simplesmente, demonstrar fragmentos do cotidiano corrido 

e atarefado de Sam (como uma fala de desenho animado aleatória sendo dublada em seu 

trabalho; uma caminhada pela vizinhança na qual ela interage brevemente com sua mãe e 

outros vizinhos) sem desenvolver qualquer arco narrativo ou contribuir para o 

acontecimento/trama central daquela unidade episódica. Cenas do tipo podem ocorrer em 

diversas séries, mas quando elas acontecem com frequência e tomam um tempo considerável 

de tela, como no caso de Better Things, elas se tornam elementos essenciais para aferir ritmo 

e personalidade à narrativa.  

Adlon já afirmou mais de uma vez, como na citação que abre o título desse subtópico 

(e cujo link para entrevista na qual foi dita está disponibilizado na introdução) ―querer elevar 

o mundano‖ e que sua série é uma retratação de sua vida e da maneira como ela e suas filhas 

vivenciam questões do dia a dia. Vamos então esmiuçar como se dá essa narrativização do 

cotidiano no roteiro e em questões estéticas da produção, evocando esse fluxo ordinário, 

porém repleto de detalhes e pormenores, que nos faz ter uma experiência vicária da realidade 

(BROOKS, 2008) de Pamela e sua família.  

Grande parte de Better Things acontece em espaços intersticiais, como carros, 

camas, cozinhas e salas de espera, ao invés de em espaços televisivos tradicionais 

onde as coisas "acontecem", como o trabalho, a escola e reuniões sociais. O público 

raramente vê Sam e suas filhas quando elas estão "fazendo" coisas. Sam raramente é 

retratada como "trabalhando", em vez disso, ela está na cadeira de maquiagem 

conversando com outras pessoas no trailer ou fazendo bobagens com uma co-estrela 

entre as tomadas. O público não tem acesso aos jogos de futebol de Frankie, mas é 

no trajeto de carro de ida e volta ao jogo que a câmera fica detida. Há uma ênfase no 

mundano e na falta de excitação. (FORD, p.25, 2018. Tradução minha) 

 

Na série, há um esvaziamento de atenção dado ao trabalho da atriz em contraste com 

uma elevação aos diálogos e contatos que ela estabelece com as pessoas que a cercam 

enquanto está realizando suas gravações e dublagens. Na terceira temporada, vemos Sam 

integrando o elenco de um blockbuster com orçamento milionário. As poucas cenas que são 

focadas nas gravações do filme revelam muito pouco sobre a obra ou o trabalho de Sam - elas 
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evocam, muito pelo contrário, condições indignas, sem os devidos protocolos de segurança e 

até mesmo insalubres às quais a produção e seu diretor egóicos e desleixados expõem a 

equipe. Ao longo dos até então 42 episódios de Better Things esse é o único projeto de Sam 

que acompanhamos em mais de um episódio: cenas dedicadas a ele aparecem em 3x02 - 

Holding e 3x04 - Monsters in the Moonlight. Enquanto as cenas dedicadas a Sam atuando 

pouco servem para além de criticar a arrogância da equipe de direção e produção com o cast, 

ao perambular por uma casa que é um dos locais de filmagem do longa, ela topa com um 

senhor negro que se apresenta como Sawyer. Em momento algum a série explica quem ele é 

e o que ele está fazendo ali, mas a quantidade de fotografias dele ao lado de uma mulher e a 

maneira como ele senta confortavelmente na sala da residência dão a entender que ele é o 

proprietário que está alugando aquela locação para que parte dela seja utilizada no filme. O 

encontro repentino dele com a protagonista dura pouco mais de três minutos, nos quais 

Sawyer conta um pouco sobre a vida ao lado de sua falecida esposa Josephine, sobre a 

carreira dele na advocacia e como ele começou cheio de esperanças e vontade de se unir à 

luta dos trabalhadores, mas acabou saindo do direito trabalhista para praticar direito industrial 

e combater sindicatos. Se nos momentos em que lida com o trabalho em si, Sam está 

bufando, sendo tratada com ignorância, perdendo a paciência e sem excitação pelo seu papel, 

nessa cena ela parece empolgada e emocionada perante o encontro repentino com um 

desconhecido. 

De maneira semelhante, no episódio 3x09 - The Unknown, vemos Sam empolgada 

por, pela primeira vez, ser convidada a integrar o elenco de uma peça que pode vir a ser 

financiada para exibição na Broadway. Ao longo do episódio vemos alguns fragmentos dela 

ensaiando ao lado de outros atores da peça e fazendo a primeira apresentação-teste. O foco do 

episódio reside, entretanto, na aproximação que a protagonista tem com Meredith, a 

produtora/agente que lhe conseguiu o papel e que tenta mais de uma vez ao longo da 

temporada conquistar Sam romanticamente. Vemos mais cenas dela conversando e rindo com 

seus amigos de elenco e indo a bares e andando pelas ruas dialogando com eles e Meredith do 

que da peça em si. O trabalho, aliás, nunca volta a ser mencionado na série, e jamais sabemos 

se Sam chegou a se apresentar na Broadway ou não.  

Essas elipses sendo aplicadas aos momentos de maior ―ação‖ para priorizar cenas que 

trazem diálogos e exploram os sentimentos, psicologismos e as relações entre as personagens 

são aplicadas também em situações que são hegemonicamente lidas como grandes eventos 

sociais, e que costumam ser exploradas em episódios de grande importância de diversas 

séries de TV. Em Better Things, entretanto, mesmo quando esses eventos parecem estar no 
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―centro‖ da narrativa de episódios-destaque, eles na verdade são suprimidos. Na season finale 

da 2a temporada, 2x10 - Graduation, vemos Sam conversando com Max e se mobilizando de 

diversas maneiras para tornar o final de semana de formatura do ensino médio de sua filha da 

maneira que sua primogênita deseja. Vemos a mãe negociando a disponibilidade de bebidas 

alcoólicas e os tipos de comidas e atrações que teriam na festa dada em sua casa, mas não 

vemos a festa em si. Um dos ―plot-twists‖ do episódio ocorre quando Max, no dia da 

formatura, chora desesperadamente por seu pai - constantemente ausente na vida das filhas - 

ter combinado de levá-la ao ensaio da cerimônia e acabar não aparecendo buscá-la. O 

―conflito‖ é resolvido em uma cena emotiva na qual o tio, a avó, os amigos de Sam - todos 

que estavam presentes na casa para a comemoração do dia - se oferecem, um a um, para levar 

a garota ao ensaio, mostrando todo o apoio que ela tem apesar do abandono do pai. Max 

escolhe Rich para levá-la - mas também não assistimos a esse momento de treino com seu tio 

de consideração e, posteriormente, nem à cerimônia em si. Em vez disso, a cena seguinte na 

qual a filha mais velha aparece traz ela acordando e tendo seu café da manhã preparado por 

sua mãe, que lhe faz uma surpresa ao performar a dança de uma música ao lado de suas irmãs 

e sua avó, como um presente de formatura. Apesar do título ―Graduation‖, o evento nunca é 

retratado. O foco volta-se, então, para os pormenores da preparação em família e as trocas 

afetivas e sentimentais que as personagens protagonizam nesses momentos intersticiais. De 

maneira semelhante, a season finale da terceira temporada traz o aniversário de 50 anos de 

Sam ocorrendo em um dia no qual a protagonista tem mil tarefas a resolver e em um 

momento no qual Frankie e seu melhor amigo Rich estão brigados com ela. Através de 

pequenos diálogos esses atritos nos relacionamentos são resolvidos, e o único momento de 

comemoração que vemos é numa cena final na qual Duke e Max surpreendem Sam com um 

bolo de aniversário para cantar parabéns. Em vez de os episódios de encerramento de 

temporadas da série de Adlon trazerem eventos ―climáticos‖, eles continuam focados nas 

emoções e diálogos que circunscrevem o cotidiano banal de suas personagens.  

A televisão convencional ou "regular" está sempre avançando o enredo em direção à 

conclusão final do episódio e/ou da temporada. O que diferencia séries como Better 

Things, Girls, e Queen Sugar da televisão "regular" é sua disposição para focar em 

momentos de desconforto e emoção, sejam eles mundanos ou momentâneos. A 

"linguagem cinematográfica" de Better Things, Girls e One Mississippi é 

encontrada nos momentos silenciosos e discretos de reflexão onde os rostos e as 

emoções dos personagens são centrais. Este é o oposto do bombástico que marca as 

séries centradas no masculino, como Game of Thrones ou Fargo, como 

"cinematográficas". (FORD, p.20, 2018. Tradução minha). 

 

Outra maneira como Pamela também explora a banalidade do cotidiano é ao colocar 

em primeiro plano na série cenas que representam imagens, momentos e questões 
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hegemonicamente interpretadas como pertencentes à esfera privada e ligadas ao corpo e 

questões fisiológicas e que costumam, por isso, ser constrangidas em representações, relatos e 

narrativas (REYNOLDS, 2010; PIPER, 2015). Evidência disso são as cenas de abertura de 

duas season premieres da série, 2x01 - September e 3x01 - Chicago.  

A estréia da segunda temporada traz Sam desentupindo a privada da sua casa - 

banalidade que, inclusive, na terceira temporada ganha um episódio focado nela, com uma 

trama na qual Sam está se preparando para uma colonoscopia e a privada da sua casa está 

entupida por conta de uma de suas filhas ter dado descarga em um absorvente (3x07 - Toilet). 

Voltando ao 2x01, nos primeiros frames vemos Sam sentada à privada. A câmera foca em seu 

rosto conforme ela respira fundo, balança a cabeça em incredulidade, ri com ironia, e então 

volta a respirar fundo e bufar. A personagem usa o papel higiênico para se limpar, levanta da 

privada e, ao tentar dar descarga, percebe que a mesma está entupida, e pega um desentupidor 

para resolver a situação. Os primeiros cinquenta segundos de ―reencontro‖ da audiência com 

a protagonista depois de 10 meses de hiato da exibição da série são compostos por uma cena 

focada no desconforto e aparente irritação de Sam, com uma câmera que destaca suas 

expressões e uma ambientação na qual estamos vendo a sua protagonista em um dos 

momentos mais ―íntimos‖ do ser humano - evidenciando a supracitada citação de Ford (2018) 

sobre a maneira como a série está disposta a focar em momentos de desconforto e emoção do 

cotidiano. Nos próximos 3 minutos, a câmera segue Sam transitando por diversos cômodos 

da sua casa. Há algum evento social ocorrendo, no qual, pela primeira vez, vemos amigos e 

colegas de trabalho de todos os núcleos distintos da protagonista reunidos numa só ocasião. 

Em momento algum o episódio explica o porquê do agrupamento, e seguimos acompanhando 

Sam atravessando diversos recintos tendo pequenos diálogos com seus convidados - com um 

enquadramento de planos-médios e abertos que sempre revelam a espacialidade dos 

ambientes, diversos objetos que compõem a casa e personagens que caminham de um lado 

para o outro ao fundo. Esse primeiro ⅕ do episódio é então todo dirigido e escrito de maneira 

na qual experimentamos o fluxo emocional e social de Sam através de tomadas que a trazem 

agitada e aborrecida à procura de sua filha mais velha, em um cadenciamento narrativo que 

não nos contextualiza e explica nada antes de nos ―jogar‖ nessa situação. Mais tarde, sabemos 

que o motivo do aborrecimento é o fato de Max estar namorando um homem mais velho e 

inconsequente. O período diegético da season premiere se passa todo em poucas horas desse 

mesmo evento social na casa de Sam, conforme ela interage e com seus diversos convidados 

e trava embates com Max. 
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Imagem XI: Sequência de capturas de tela das primeiras cenas de 2x01 - September.  

 

Já a sequência inicial da estreia da terceira temporada traz Sam frustrada ao 

experimentar várias roupas e ver que muitas delas não cabem mais em seu corpo.  Em uma 

sociedade saturada não só por uma vastidão de shows do eu, como também de filtros que 

esteticizam e espetacularizam a narrativas da vida de celebridades a pessoas "ordinárias" que 

se expõem constantemente na internet e em diversos circuitos midiáticos, aumenta a busca 

por algo que de fato pareça real e sem filtros (SIBILIA 2008; 2015; 2018). Ao colocar em 

primeiro plano cenas que revelam partes ―sem filtro‖ e sem apelo estético do cotidiano de 

Sam e mostrar seu corpo e aspectos da sua intimidade se maneira ―crua‖, Adlon não só 

desperta um senso de autenticidade, como também infunde essas representações com a 

sensibilidade feminista
128

 relatada por Ford (2018;2019). Aqui, ela se manifesta na maneira 

como tais cenas promovem imagens do corpo feminino sob uma ótica naturalista e 

                                                
128

 Vale ressaltar que o exemplo aqui dado e a bibliografia levantada não dão conta de analisar as complexas e 

multifacetadas maneiras em que Better Things e o texto, direção e atuação de Adlon evocam a sensibilidade 

feminista para combater estereótipos femininos perpetuados na indústria através da predominância de olhares e 

valores masculinos. A discussão vai muito além, e certamente o seu escopo aqui, atravessado por limitações de 

tempo e recorte, não faz jus à potência que a série apresenta quanto à contestação desse regime representacional. 
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desprovida de um olhar masculino de fetichização ou objetificação, como também ocorre na 

narrativa autoficcional de Lena Dunham em Girls (FORD, 2016). Ao longo de Better Things, 

a escrita de Pamela e sua equipe de roteiristas contesta diversos fatores relacionados à pressão 

estética e a invalidação de mulheres via recusa aos traços de envelhecimento propagados 

tanto por Hollywood (1x04 -  Women is the Something of the Something) quanto pela cena de 

solteiros de Los Angeles (1x06 - Alarms; 3x09 - The Unknown; 4x03 - Escape Drill). Se 

nestes e em outros episódios, Sam e algumas de suas amigas parecem incomodadas ou 

revoltadas e extremamente cientes da existência desse problema, nessa sequência de um 

minuto da abertura de Chicago vemos a protagonista em um espaço que lhe é extremamente 

íntimo e privado, no qual ela ironiza e desdenha desses valores e opressões estéticas ao rir de 

si mesma e abordar seu corpo de maneira bem-humorada.  

 

 
Imagem XII: Sequência de capturas de tela da cena de abertura do episódio 3x01 - Chicago. 

 

É sintomático que episódios que costumam ter grande importância narrativa como os 

que iniciam e encerram uma temporada (usualmente responsáveis por respectivamente 

introduzir novos arcos narrativos e conflitos instigantes que apresentem fôlego para 
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atravessar a temporada; e culminar no clímax dramático das tramas desenvolvidas) sejam tão 

permeados pelo ―banal‖ do cotidiano de Sam. 

Uma característica-chave da narrativa de Adlon é a quantidade de personagens 

figurantes com a qual Sam se relaciona em meio aos afazeres e travessias de seu cotidiano. 

Como postulado por Rustad e Schwind (2017), muitas sitcoms clássicas e até mesmo 

comédias consideradas pós-modernas (como Seinfeld, a qual os autores analisam diretamente 

na pesquisa) apresentam personagens terciários artificiais que apenas aparecem na narrativa 

para servirem como tropos cômicos ou alvo de piadas e de riso dos protagonistas. Os autores 

apontam a semi-autobiográfica Louie
129

 como um contraponto a essa tendência: na série, a 

versão autoficcionalizada do comediante interage com personagens efêmeros que refletem de 

maneira autêntica a população das ruas de Nova Iorque. Em The joke that wasn‟t funny 

anymore: Reflections on the metamodern sitcom (2017) eles não entram em detalhes sobre 

como se manifesta essa autenticidade das personagens com as quais Louie interage. Aqui, 

entretanto, proponho uma análise sobre como esse recurso é empregado em Better Things, 

relacionando tal fenômeno com debates sobre os quais discorri nos capítulos anteriores. 

Como argumentei há pouco, o fluxo narrativo de Better Things é altamente dedicado à 

retratação do cotidiano ―ordinário‖ de sua protagonista. A combinação dessa retratação do dia 

a dia com as escolhas de direção e estética da série, como vimos, circunscreve uma forte 

presença daquilo que Brooks (2008) calcou visão realista na mesma. Ora, para além de passar 

por diversos lugares e interagir com cenários repletos de objetos e coisas, o dia a dia do ser 

humano em sociedade é também atravessado por uma série de pequenos encontros e 

sociabilidades. E no caso da escrita de Adlon e das vivências de sua autoficcionalizada Sam 

Fox, esses pequenos encontros e trocas não são meramente superficiais: promovem a 

comunicação com pessoas com um nome, uma história, uma personalidade. Muitas vezes os 

temas dos episódios da série não são explorados através de um conflito com início, meio e 

fim, mas sim por meio de recortes da rotina de Sam e de diálogos que ela trava com pessoas 

conhecidas ou colegas de trabalhos corriqueiros, cujos atravessamentos muitas vezes a fazem 

refletir sobre a questão temática proposta pelo enredo. Às vezes essas comunicações causam 

essa reverberação reflexiva - por outras, elas são apenas fragmentos de 1, 2, 3 minutos nos 

quais conhecemos um pouco sobre a personalidade dos ―estranhos‖ em questão, como vimos 

ser o caso de Sawyer no episódio Holding. 

                                                
129

 Sobre a qual discorri brevemente no capítulo 1 e cujo criador-roteirista-protagonista Louis C.K. co-criou 

Better Things ao lado de Adlon, mas foi retirado da equipe da série após o término da segunda temporada por 

conta de um também supracitado episódio de acusações de assédio sexual em meio ao movimento #MeToo.  
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Em 1x04 - Woman Is the Something of the Something, Sam está tirando um cochilo 

em seu carro quando uma catadora de lixo bate em sua janela pedindo para recolher 

embalagens que havia no automóvel. A mulher se apresenta como Diane, e ela e Sam 

conversam sobre suas vidas e sobre a maternidade, após a protagonista explicar que está 

dormindo em seu carro por estar exausta no meio do dia com as tarefas da criação de suas três 

filhas. Diane conta que tem quatro filhos que, após criados, se mudaram para outras cidades e 

seguiram suas vidas, abandonando a mãe. ―Não pode ser uma mãe o tempo todo, às vezes 

você precisa ser uma mulher, com um homem deitando todo o peso sob o seu corpo, fazendo 

você se sentir bem. (...) Os filhos te deixam sem nada. Tem que ter um tempo para si‖. A 

personagem também fala sobre como ela, após envelhecer, não conseguiu um homem para 

ficar ao seu lado, e que Sam precisa se cuidar para que seu futuro não seja o mesmo. 

Tal relato faz a protagonista passar o episódio refletindo sobre os sacrifícios que ela 

faz por suas filhas e a falta de reconhecimento de Max e Frankie. Mais tarde no episódio, 

Sam visita uma clínica estética com Sunny para conhecer opções e orçamentos de cirurgias 

plásticas, mas depois de uma consulta e de refletir sobre o assunto, acaba desistindo. 

Paralelamente, a trama principal do episódio mostra Tressa negociando um papel para a atriz 

em uma sitcom na qual a agente sabia que, apesar de Sam ter sido requisitada para interpretar 

a personagem principal pelos criadores, o canal jamais iria aceitar uma mulher de sua idade 

protagonizando. Ao passo em que Sam jamais descobre sobre esse papel (Tressa omite a 

requisição de sua cliente, por saber que seria barrada pelos executivos da empresa televisiva, 

como ocorre no fim das contas) e apenas nós, como telespectadores, assistimos a esses 

bastidores que objetificam e desdenham atrizes mais velhas, a protagonista reflete sobre uma 

temática semelhante - esse ―something of the something‖ do título, que é reservado para as 

mulheres através das desvalorizações que elas sofrem ao longo da vida. A força motriz da 

inserção desse questionamento na vida pessoal de Sam é o encontro passageiro com Diane. 

No episódio 2x06 - Eulogy, Sam, após ter um rompante com suas filhas no meio da 

noite, aparece bebendo em um bar no qual ela conversa com Ray. O homem lhe conta sobre 

como foi sua adolescência como um menino gay numa escola católica, narra sobre 

desventuras sexuais, e lamenta ter crescido numa época em que havia menos espaços para 

identidades LGBTs. Quando Sam se despede dele, ela também cumprimenta o atendente do 

bar como se fosse um conhecido, e Ray diz que ele paga a conta de Sam e dá tchau com um 

―até a próxima‖. Em 1x09 - Hair of the Dog, Sam precisa se livrar de uma mesa pesadíssima 

que está empacada em sua garagem e que lhe faz lembrar do seu ex-marido. A atriz passa por 

um local onde há vários homens e procura por uma dupla que pudesse lhe ajudar a carregar a 
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mesa por 100 dólares. Herman e Paul então pegam carona com Sam, carregam a mesa com 

ela, bebem cervejas em seu quintal e são convidados a jantar ao lado da família Fox. A 

maioria dos episódios da série traz personagens pontuais que são nomeados, tem tempo 

considerável de diálogo em tela e sobre os quais conhecemos um pouco da identidade ou que 

são centrais para alguma temática colocada no episódio, e eles jamais voltam a aparecer ou 

ser mencionados. Exemplos que escapam à regra, entretanto, são Maneesh, John e Debra. Os 

três aparecem no episódio 3x01 - Chicago, quando o avião no qual Sam está voltando para 

Los Angeles começa a pegar fogo. Os quatro estranhos que haviam acabado de se conhecer 

no embarque acalmam uns aos outros e, quando o avião faz uma escala abrupta para que os 

passageiros troquem de aeronave, dizem que vão beber juntos no aeroporto para comemorar o 

alívio de ainda estarem vivos. Não os vemos bebendo e celebrando, mas, na temporada 

seguinte, no 4x06 - New Orleans, todos eles se reúnem na cidade do Big Easy para celebrar o 

casamento de Maneesh com seu noivo Andrew. O episódio é totalmente focado na 

exploração da cidade turística e na festa de matrimônio do casal - na qual Sam faz um 

discurso no qual reflete sobre como o grupo de amigos se uniu através do trauma do avião em 

chamas, e o quão inesperado era um ano depois estarem reunidos viajando juntos para a 

comemoração. 

Rustad e Schwind afirmam que ―conforme a sociedade muda, o humor se transforma‖ 

(p.200, 2017). Os autores evidenciam uma mudança no universo das ficções seriadas 

televisivas de comédia que vêm se tornando, cada vez mais, narrativas nos quais rimos com 

seus protagonistas ao invés de rirmos deles. Assim, temos as tendências de séries com 

personagens erráticos e relacionáveis, à procura de conexões humanas, e que dividem seus 

cotidianos e suas visões de mundo com seus telespectadores - todas elas presentes em Better 

Things. Mas Adlon vai além. Em uma sociedade que, como vimos, parece cada vez mais 

interessada em narrativas que permitam o contato com a vida, a personalidade e as 

experiências de um número diverso de pessoas (JAGUARIBE, 2007, 2010; SIBILIA, 2008), 

a autora criou uma série que parece narrativizar parte desse interesse na maneira como dedica 

grande parte do seu tempo de tela para Sam fazer exatamente isso: entrar em contato com 

identidades, relatos e vivências de outrem (BROOKS, 2008), promovendo um olhar e uma 

sensibilidade narrativa cujo foco se volta para esses diálogos e atravessamentos efêmeros. 

Enquanto 18 milhões de pessoas manifestam interesse em descobrir o nome, o rosto e parte 

da história dos humanos de Nova Iorque (p.1 desta dissertação), a mãe da família Fox, ao 

habitar e transitar um mundo que, pelo emprego da visão realista e da narrativização do 

cotidiano, não parece distante do nosso próprio, é também atravessada por humanos 
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―autênticos‖ na representação autoficcional das vivências de Pamela em Los Angeles. Há um 

interesse da série em retratar ―emoções autênticas em seres humanos realistas‖ (RUSTAD  e 

SCHWIND, p. 202, 2017) - tanto através de Sam e sua caracterização que reflete a identidade 

de Adlon quanto através de personagens como Diane, Ray e Maneesh. 

Enquanto o senso pós-modernista de subjetividade (como fragmentada, socialmente 

construída e textualmente fabricada) persiste, ele o faz ao lado de um desejo 

renovado de reconhecer os sentimentos pessoais e as conexões interpessoais. 

As autoficções contemporâneas não apenas narram o eu, mas também tematizam as 

dimensões sociológicas e fenomenológicas da vida pessoal como, por exemplo, 

como as identidades se relacionam com os papéis sociais, como o tempo e o espaço 

são vividos e como a experiência é muitas vezes mediada pela comunicação textual 

e/ou digital. É neste sentido que o afeto metamoderno é situacional: é irônico, 

porém sincero, cético, porém sentimental, solipsista, porém desejoso de conexão. 

Acima de tudo, é experiencial. (...) Em um mundo em crise, os sujeitos são mais 

uma vez movidos por um desejo de apego aos outros e ao seu ambiente (onde quer 

que os limites sejam traçados entre dentro e fora do grupo ou entre interno e 

forasteiro). (GIBBONS, p. 130, 2017. Tradução minha.) 

 

Assim, a protagonista também interage com diversos amigos ao longo das 

temporadas, cujas presenças não são fixas, e sobre os quais vamos conhecendo detalhes 

através de pequenas ações e diálogos entre eles e Sam. Um dos grandes exemplos é Tressa 

(Rebecca Metz), a agente da carreira da atriz por 20 anos e uma de suas melhores amigas. O 

primeiro contato da audiência com a personagem é no episódio 1x04 -  Woman Is the 

Something of the Something, no qual ela aparece interagindo com Sam apenas via 

telefonemas. Nessa primeira aparição, pouco sabemos sobre ela: vemos que ela tem um filho 

e que ela e Sam parecem ter uma relação de amizade para além do âmbito profissional. 

Apesar de Tressa participar de mais 3 episódios da 1a temporada, é apenas no 2x01 - 

September, que há a primeira insinuação de que a personagem é lésbica, através de uma cena 

na qual ela está acompanhada de uma mulher, em um evento na casa da família Fox, com a 

qual ela troca olhares, sorrisos e carícias. Em Rising (2x02) a agente e essa mulher, chamada 

Fancy, vão juntas para uma viagem de um grupo de amigas do qual Sam e Tressa fazem 

parte. Entretanto, é apenas em 2x05 - Phil, que temos a primeira confirmação verbal em 

relação à sexualidade da agente, em um dos momentos mais tenros entre ela e a protagonista. 

Em um diálogo num bar, ao ver Sam lidando com complicações relativas à velhice e à saúde 

da mãe, e ciente de que a relação materna sempre foi desafiadora para sua amiga, a 

personagem fala sobre o envelhecimento e adoecimento do seu próprio pai. Ela diz sobre 

como teve que cuidar dele e sofreu ao vê-lo definhar, mesmo que eles tivessem ficado anos 

sem se falar por conta de o homem nunca ter aceitado a homossexualidade da filha.  

Em episódios futuros, a questão de sua sexualidade não volta a ressurgir, e vamos 

sendo apresentados a novas camadas em relação às suas vivências como mãe e agente em 
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Hollywood. Na terceira temporada, ela e Sam começam a se desentender por conta de alguns 

trabalhos, e no episódio 3x09 - The Unknown, Tressa ―termina‖ a relação de agente com a 

protagonista também através de um telefonema. Elas decidem que já há algum tempo suas 

visões e expectativas não se encaixavam, e resolvem permanecer apenas como amigas. No 

episódio seguinte, 3x10 - Show Me The Magic, ao se encontrarem pela primeira vez depois do 

telefonema, elas se abraçam e falam que não querem que as coisas fiquem estranhas. Tressa 

volta a reaparecer na quarta temporada, numa quantidade menor de episódios, mas estando 

presente nos maiores eventos sociais da família Fox.  

De maneira semelhante, as amizades de Sam com sua melhor amiga Sunny (Alysia 

Reiner) e seu big gay husband Rich
130

 (Diedrich Bader) é repleta de altos e baixos e 

encontros e desencontros que nem sempre são totalmente contextualizados ou que contam 

com um desfecho em cena - não são tratados como conflitos que obedecem à lógica de início, 

meio e fim da cultura narrativa dominante do archplot (MENDES, 2009). Como colocado 

por Ford em seu artigo sobre a série, ―A presença deles nunca é explicada, mas é representada 

como uma parte orgânica do mundo da Sam.‖ (p.11, 2019, tradução minha). 

 

3.1.1 A multiplicidade de sentimentos da escrita semi-autobiográfica 

 

Havas e Sulimma (2018) atentam para como a proliferação da dramédia criada, escrita 

e protagonizada por mulheres está ligada a uma série de fatores, dentre os centrais, a questão 

de serem narrativas nas quais as autoras utilizam de sua plataforma discursiva e sua inserção 

em uma indústria dominada pelo masculino para narrar sobre questões inerentemente ligadas 

às suas identidades e vivências cotidianas, familiares, sexuais, sociais e trabalhistas como 

mulheres. Em seu artigo, Ang (2010) enxerga na ascensão da dramédia o declínio do 

melodrama e de seus códigos muito calcados no sentimentalismo em contraste com a 

elevação da ironia e do olhar crítico do gênero. Já Samalova (2016) em sua análise de Louie 

enxerga como a imbricação de drama e comédia e de diferentes sentimentos e reações 

operacionalizam um gênero com mais possibilidades de representar de maneira fidedigna as 

vivências e o cotidiano de uma pessoa vivendo na sociedade contemporânea, que almeja 

utilizar o processo da autoficcionalização como uma maneira de discutir muitos dos temas 

que lhe atravessam. Tais reflexões da autora remetem à maneira como Savorelli (2010) atenta 

para a tendência de novas comédias não negarem sentimentos de disforia em suas narrativas, 

                                                
130

 Apelido que Sam dá para o personagem - grande marido gay, em tradução livre. 
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imbricando momentos e tramas eufóricas com reveses e temáticas que denotam cargas mais 

dramáticas - o que também ressaltei em minha monografia dedicada às operações estruturais 

e narrativas da dramédia na semi-autobiografia de Lena Dunham, Girls (PINHO, 2018). 

Aliando essas reflexões a todos os debates que venho fazendo aqui sobre Better Things, é 

possível enxergar também como a dramédia se manifesta em diversas instâncias da série. 

A principal forma como acredito que essa multiplicidade de reações, da ironia ao 

sentimentalismo, e do eufórico ao disfórico, se manifesta na série, é através do tratamento 

nem um pouco romantizado que Adlon dá à experiência materna. 

A sua abertura, assim como a série, centra-se na maternidade. Ao contrário da 

maioria das representações da maternidade na televisão americana, Better Things 

não apresenta uma versão idealizada sobre ser mãe - ao invés disso, Sam é falha e 

aborrecida, e, talvez o mais importante, não-excepcional (...) Através de Sam, a 

maternidade é retratada como amor e frustração em medidas equânimes. (FORD, 

p.24, 2018. Tradução e grifos meus). 

 

Em 2x06 - Eulogy, o episódio da série com maior nota no IMDB e um dos mais 

elogiados e queridos por críticos e fãs, Sam está na sala de sua casa assistindo TV com suas 

filhas, Tressa e Rich. Zapeando canais, Max passa por uma cena da protagonista em alguma 

produção na qual ela atuou. Ao passo em que os amigos da atriz ficam empolgados, Max 

simplesmente continua trocando de canal até chegar em Rupaul 's Drag Race, que eles 

tinham combinado de assistir. Esse descaso faz a mãe reclamar e receber respostas e olhares 

atravessados da filha mais velha e de Frankie, que continuam desdenhando de seu trabalho. 

Em meio à discussão, Tressa diz para sua amiga que suas filhas só vão dar seu devido 

reconhecimento depois dela morrer, que é sempre assim: filhos só reconhecem todos os 

sacrifícios que suas mães fazem após elas já não estarem mais presentes. Sam diz que isso 

não é justo, e clama para suas filhas: ―eulogize me now‖. Frankie finge que vai dar um 

discurso e faz o sinal de loser para sua mãe, zombando de sua chateação. A matriarca das Fox 

vai embora em rompante, e Tressa e Rich falam para as garotas que estão impressionados em 

como elas conseguiram expulsar a mãe de sua própria casa por tanto tratá-la mal.  

Após um tempo na rua espairecendo (e seu encontro com Ray, sobre o qual falei ainda 

pouco), Sam retorna para casa e é recebida por um Rich fantasiado como a Morte, com um 

capuz preto e uma foice. Ele conduz a amiga até a mesa de centro da sala de estar, onde ela 

deita junto à Duke, que diz querer morrer ao lado da mãe. Ambas fecham os olhos e ficam 

rodeadas por velas acesas. Max, Tressa, Frankie e Rich se revezam em tributos emotivos que 

celebram Sam como mãe, amiga, mulher, atriz, o que faz a personagem rir, chorar, se 

emocionar. Após a rodada de discursos funerários, ela se levanta, abraça suas filhas e se 

reconcilia. O fluxo de abraços e lágrimas trocados pelas personagens é interrompido quando 
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Duke, repentinamente, começa a chorar e gritar falando que ela morreu e ninguém se lembrou 

dela - os discursos foram todos direcionados apenas à Sam, com a criança sendo ignorada. 

Todos riem e brincam, fazem cosquinhas e cantam para Duke, acalmando e alegrando a 

caçula. Em pouco mais de vinte minutos, Eulogy traz a família Fox tendo uma das mais 

aborrecidas discussões da série, o que é intercalado com os lindos discursos das filhas e 

amigos de Sam na peculiar e inesperada simulação de seu enterro e as risadas e quebra de 

expectativa via comicidade do rompante de Duke.  

Gibbons aponta em seu texto sobre comédias metamodernas que, assim como outras 

séries autoficcionais, Louie e Better Things ―se destacam por seus atos de equilíbrio, 

oscilando constantemente entre paródia e sinceridade, apatia e desejo, ingenuidade e 

ceticismo‖ (p.205, 2017, tradução minha). Assim, temos cenas em que Sam briga com suas 

filhas, as xinga, bufa, revira os olhos e se irrita com a ingratidão delas e com o desgaste 

emocional, temporal, monetário e psicológico exigido pela maternidade. Há também 

momentos em que a protagonista afirma que suas filhas são as melhores coisas de sua vida, 

em que a vemos fazendo de tudo para acolhê-las e realizar suas vontades, em que a vemos 

sorrindo, chorando de emoção e orgulho ao ver Max, Frankie e Duke amadurecendo, dentre 

outros. Se os frames finais da 1a e da 2a temporada revelam-se telas com fundo preto e a 

dedicatória ―for my daughters‖, escrita em letra cursiva, em episódios como September, Sam 

se refere a Max como sua filha ―de merda‖, como vimos na Imagem XI. Essa visão não-

idealizada e não-binária da maternidade atravessa toda a série - e muitos dos discursos 

críticos que lhe são elogiosos.  

 

3.1.2 A experiência vivida e narrada em primeira pessoa e a visão realista 

 

Retomando as novas estéticas realistas de Jaguaribe, a autora afirma que uma das 

maneiras de aferir um sentido de realismo a uma narrativa é apresentando os fatos narrados 

através de um ponto de vista subjetivo; através da lente de uma das personagens, fazendo-nos 

enxergar, sentir e experimentar o mesmo que esta (JAGUARIBE, 2010). Um exemplo deste 

recurso sendo utilizado em Better Things é a sequência inicial do 2x03 - Robin. Na cena, 

vemos Sam deitada em sua cama, e somos rapidamente introduzidos aos pensamentos que 

passam na mente da personagem. Com uma música tranquila e romântica ao fundo, 

experimentamos os sentimentos dela ao se lembrar de Robin, homem que havia conhecido na 

noite anterior. A sequência alterna entre flashes do seu encontro e closes no rosto feliz e na 

expressão de deleite de Sam ao recordar aqueles momentos. A imersão nos pensamentos da 
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personagem é interrompida quando a música para bruscamente, e duas de suas filhas entram 

em seu quarto sem bater à porta, sentando em sua cama e lhe fazendo várias perguntas.  Ao 

mesmo tempo em que Sam tem a fruição de suas lembranças prazerosas inesperadamente 

interrompida, nós, telespectadores, também experimentamos uma suspensão da narrativa que 

nos estava sendo mostrada, e da trilha sonora que despertava um determinado sentimento. 

Nessa sequência de mais de 4 minutos, somos guiados pelas memórias e sentimentos, pela 

subjetividade de Sam. 

Apesar de nem sempre de forma tão literal como na cena acima, a maior parte da 

narrativa nos é apresentada sob a perspectiva da protagonista (como vimos em diversos 

exemplos retratados acima) - e isso faz com que o valor do real obtido através da 

subjetividade da experiência vivida e do lugar de fala se torne ainda mais presente, se 

pensarmos que Sam é interpretada, foi criada e é escrita por uma mulher que apresenta várias 

características semelhantes a ela, e que imprime traços autobiográficos em seu trabalho como 

showrunner, roteirista, diretora e atriz protagonista de Better Things. 

No décimo e último episódio de sua primeira temporada, a série apresenta uma 

sequência de 07 minutos e 10 segundos (aproximadamente um terço da duração do episódio) 

acompanhando a rotina matinal de Sam conforme acorda suas filhas para levá-las à escola e 

se prepara para o dia que está começando. Na medida que a protagonista anda pela casa, a 

câmera acompanha sua movimentação, e dá solavancos bruscos nos momentos em que novas 

personagens subitamente entram em ação ―perturbando‖ Sam – suas duas filhas mais velhas a 

abordam no corredor e começam a brigar entre si, pouco depois a empregada doméstica entra 

pela porta no primeiro andar cumprimentando a família. A direção tremida da câmera e a 

sobreposição das vozes e dos diálogos nos fazem experimentar o fluxo intenso da rotina da 

personagem, conforme mais pessoas chegam a sua casa. Ao longo de toda a sequência, 

vemos Sam passando por vários cômodos da construção, interagindo com objetos, 

preparando o lanche de suas filhas. Todo esse detalhamento não só da rotina da família Fox 

como também a exploração espacial da casa e dos objetos que a compõem imprimem à 

narrativa um caráter intimista, fornecendo ao espectador um nível de proximidade em relação 

tanto às emoções e ao psicologismo das personagens, quanto do seu  dia a dia e dos espaços 

nos quais elas transitam. Esses elementos remetem à visão realista de Brooks (2008), e não 

são aparatos acionados exclusivamente nessa cena, mas que aparecem recorrentemente em 

praticamente todos os episódios da série. Escolhi ressaltar especificamente essa sequência por 

ter uma duração longa, chegando a ocupar um terço do tempo de tela de uma season finale – 



125 

 

algo que acredito ser sintomático em relação à importância que esses elementos cotidianos, 

espaciais e de estética realista têm para a série. 

A narrativa também não se limita a gravações em estúdios e à repetição de ambientes 

fixos que costumam apresentar locais como uma casa de família, o apartamento de um grupo 

de amigos, uma escola ou um local de trabalho, como a maioria das sitcoms tradicionais 

fazem (MILLS, 2009; SAVORELLI, 2010) - a não ser com o lar da família Fox, que é 

praticamente uma personagem da narrativa. Assim, a estética realista se manifesta em duas 

principais maneiras. Uma delas é como a casa de Sam é uma locação real na qual as cenas 

são gravadas on location, em vez de seus ambientes serem simulados em sets internos. 

Assim, a direção da série explora a espacialidade da casa em diversas cenas como algumas já 

retratadas aqui, e o faz empregando muitas vezes planos-sequência, enquadramentos abertos 

que permitem a apreensão de diversos detalhes do ambiente. A casa vai mudando ao longo 

das temporadas, com uma presença cada vez maior de pinturas e obras de arte espalhadas 

pelas paredes - e a direção ressalta isso em inúmeros momentos. Há cenas também que 

evidenciam a iluminação natural do ambiente através da luminosidade solar que entra pelas 

janelas e portas (em oposição a ambientes controlados e apenas com luz artificial como os 

apartamentos de protagonistas de diversas sitcoms) e diversos momentos em que os entornos 

da casa são retratados - o quintal, o seu pátio de entrada, a rua na qual vemos Sam 

caminhando, dirigindo, interagindo com vizinhos, fazendo o caminho até a casa da sua mãe 

etc. A maneira como a produção explora com minúcia todos esses ambientes externos e a 

residência Fox articula tanto a visão realista de Brooks (2008) quanto o realismo que vimos 

no capítulo anterior através das reflexões de Baggins (2013) e Parmett (2016) sendo aplicadas 

à análise de Master of None. Elas também se manifestam em Better Things através de 

gravações que detalham e exploram a espacialidade e a atmosfera de locais reais como em 

diversas cenas do episódio 4x06 - New Orleans e na sequência nas quais vemos Sam com 

Duke e Murray saindo de um jogo do Dodgers Stadium no 4x10 - Listen to the Roosters. 
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Imagem XIII: Sequência de capturas de tela da cena de abertura do episódio 4x10 - Listen to the 

Roosters. A quantidade de transeuntes, o fluxo bagunçado de pessoas nas quais por vezes perdemos 

vista de Sam, Duke e Murray, experimentando a sensação de desnorteamento de Sam e os detalhes 

que apareceram através da direção de planos abertos da série ajudam a alcançar o realismo descrito 

por Baggins (2013) e Parmett (2016). 
 

3.2 Pamela e Sam: mães e atrizes em um mundo dominado pelo masculino 

 

O campo de narrativas auto-biográficas na literatura se provou um importante terreno 

de luta e contestação no qual autoras recuperam o poder de fabricar discursos e interpretações 

em relação à experiência do feminino, construindo e narrando suas próprias identidades e 

renegando estereótipos e representações rasas de personagens femininas sem qualquer tipo de 

aprofundamento de caracterização e psicologismo que foi hegemonicamente perpetuado pela 

indústria (SHAI, 2020). Em Contemporary autofiction and metamodern affect (2017), 

Gibbons analisa o livro de autoficção I Love Dick (KRAUS, 2016). Como a autora discorre, a 

obra, cuja publicação original data de 1998, traz a história de uma autoficcionalizada Chris 

Krause em uma jornada de rompimento com seu marido e uma busca pela sua própria 

identidade e vontades, motivada pela paixão/obsessão repentina que a protagonista sente por 
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Dick, colega de seu cônjuge. Através da narração em primeira pessoa, a personagem de 

Krause ironiza e contesta valores do masculino e manifestações de valores patriarcais na 

sociedade e no próprio circuito artístico. Por esses e outros motivos, a obra é um exemplo de 

autoficção famosa e reverenciada, que ganhou adaptação como uma minissérie por Jill 

Soloway na Amazon Prime Video em 2017. Como vimos ainda pouco, Adlon também utiliza 

da escrita semi-autobiográfica e da sua plataforma discursiva em Better Things para criticar e 

ironizar práticas da indústria do audiovisual e de uma sociedade patriarcal. Uma das maiores 

reivindicações da série e manifestações de sua sensibilidade feminista (FORD, 2018; 2019) é 

a maneira como, através de sua autoficcionalizada Sam, Pamela verbaliza a necessidade e 

urgência de que mulheres tenham ambientes e narrativas compostos e voltados por elas e 

para elas.  

No episódio 1x02 - Period (Menstruação, em tradução livre), Sam é convidada pela 

escola de suas filhas para uma palestra sobre empoderamento feminino. Ao chegar no evento, 

a protagonista descobre que ela foi a única oradora a de fato aparecer, e, sem graça, encara 

uma plateia de garotas dos 5 anos a adolescentes de 17 do ensino médio e suas respectivas 

mães e avós. Após um início de discurso travado, a personagem resolve perguntar para todo o 

auditório quem ali já tinha menstruado. Após um primeiro momento reticente, Sam incentiva 

seu público a perder a vergonha ao frisar que aquele é um ambiente cuja presença é 

totalmente formada por mulheres, e que não havia espaço mais seguro para se conversar 

sobre o tópico em questão. Os olhares envergonhados da audiência feminina vão se 

transformando em mãos que se levantam de forma assertiva e olhares e risos de cumplicidade 

dentre as mulheres do recinto, às quais a protagonista também pergunta, para as mais velhas, 

quem já havia passado pela menopausa. Ao intitular o segundo episódio de sua série com 

uma questão tão intimamente ligada à ordem do feminino e ao frisar no discurso de Sam que 

este é um ambiente povoado por e para mulheres debaterem sobre questões que precisam ser 

discutidas, Pamela Adlon já estabelece um dos aspectos centrais de sua obra. Em Better 

Things, vemos a retratação de diversos assuntos concernentes ao universo feminino. Muitos 

delas, como vimos, pertencem à ordem da esfera privada, obtendo pouca visibilidade ou 

retratação em narrativas e discursos por conta de uma moral vigente cristã que condena a 

publicização de algumas temáticas referentes a sexualidade, puberdade, fisiologia, saúde 

mental, etc, coibindo o debate de questões ainda hoje consideradas tabu como menstruação, 

masturbação, aborto, menopausa, dentre outras que foram historicamente constrangidas a um 

lócus privado (REYNOLDS, 2010; PIPER, 2015). 
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Assim, nas quatro primeiras temporadas da série, a narrativa apresenta cenas 

referentes às diferenças de práticas de depilação íntima das gerações de Sam e Phil em 

contraste com as caçulas da família Fox (1x09 - Hair of The Dog); com diálogo entre Sam e 

um de seus parceiros casuais, voltada para a frustração sexual que muitas mulheres sentem ao 

transar com homens que não se esforçam para satisfazê-las ao passo em que eles 

simplesmente gozam (2x02 - Rising); de Sam se masturbando em seu carro após se sentir 

atraída por outra mulher pela primeira vez em sua vida (3x04 - Monsters in The Moonlight); 

da protagonista se sentindo desconfortável ao fazer primeira consulta com um homem 

ginecologista e receosa pela chegada da perimenopausa (3x05 - No Limits), dentre muitas 

outras. 

Em diversos momentos da série vemos Sam literalmente reivindicando ocasiões e 

espaços nos quais mulheres possam narrar sobre suas próprias experiências, emoções, 

receios, euforias e angústias sem a presença ou a interrupção masculina. Três episódios são 

sintomáticos dessa busca por esses lugares por e para mulheres dentro da série. O primeiro 

deles é 3x10 - Show me The Magic, no qual a protagonista está reunida com um grande grupo 

de amigas na casa de Lala (Judy Reyes). As mulheres conversam abertamente sobre a 

sensação de se sentirem invisibilizadas após os 40 anos de idade, sobre as mudanças 

hormonais e sensoriais trazidas pela menopausa, sobre insatisfações em seus casamentos, 

experiências romântico-sexuais de cada uma etc. O que deveria ser uma noite apenas para 

elas termina com um clima estranho, depois que o marido de Lala volta para casa mais cedo 

do que tinha combinado com sua esposa, trazendo consigo um amigo. O desconforto das 

convidadas de Lala fica evidente, sobretudo pelas amigas saberem que o relacionamento dela 

não andava muito bem. Poucos minutos após o grupo lamentar o fato delas quase nunca se 

reunirem só entre elas para falar abertamente sobre questões íntimas e emocionais ligadas às 

suas experiências femininas, Sam é a única que verbaliza para Lala seu incômodo com a 

presença repentina de dois homens que alteram a dinâmica do grupo. A noite termina em 

discussões e um clima desconfortável entre as amigas.  

Em 4x08 - Father‟s Day, vemos o mesmo grupo de amigas e mais algumas outras 

reunidas na casa de Sam, e há uma espécie de ―reparação‖ pela reunião no episódio citado no 

parágrafo acima. As personagens se reúnem para ―celebrar‖ o dia dos pais. Enquanto as mães 

estão no andar de baixo bebendo, comendo e conversando sobre seus respectivos divórcios, 

relacionamentos, vidas sexuais, alegrias e frustrações pós-separação, Duke se reúne em seu 

quarto com outras 6 crianças, todas filhas do grupo presente na residência, e elas também 

falam sobre assuntos relacionados a divórcio e a vida com pais separados no quarto da caçula. 
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Há uma cena na qual o agora ex-marido de Lala chega na casa para ―entregar‖ seus dois 

filhos aos cuidados da ex-esposa - e o homem é recebido em tom de crítica e escárnio por 

Sam, que se impressiona com o fato dele não levar os filhos para dormir em sua casa sequer 

no dia dos pais. Em um determinado momento do episódio, a protagonista e suas amigas se 

reúnem em volta de uma mesa sobre a qual há uma tigela e velas acesas. Elas começam a ler 

cartas uma das outras, que foram escritas para seus respectivos ex-maridos, e então incendiá-

las, em uma espécie de ritual de cura. Após depoimentos sentimentais e emocionados de cada 

uma das amigas, das quais as câmeras capturam expressões de riso, choro e reflexão, Sam 

acha melhor ela ler sua própria carta. 

Caro Hitler e filho de Hitler, por que você ainda não está morto? Como vai você? 

Como está seu dia? Como você vive com você mesmo? Não me importa como você 

me trata, mas e suas filhas? Como você se divorcia de suas próprias filhas? Elas são 

a melhor coisa que já aconteceu com nós dois. Perguntando-me como você dorme à 

noite e por que não está morto. Com amor, Sam. (Monólogo de Sam lendo sua carta 

para seu ex-marido Xander no episódio 4x08 - Father‟s Day. Tradução minha). 

 

A sequência que até então trazia um tom emotivo apresenta uma quebra de 

expectativa e certa comicidade na maneira como o monólogo de Adlon vai na total contramão 

do clima de reconciliação e dos discursos tenros dos relatos anteriores - despertando a 

conciliação de sentimentalismo com ironia que versei ainda pouco. As amigas de Sam a 

encaram em choque, e a personagem percebe que está na hora de ―deixar essa merda ir‖ - sua 

principal jornada ao longo da quarta temporada. Abandono parental é uma questão 

amplamente debatida na série através da constante ausência de Xander na vida de Duke, 

Frankie e Max. Nesse episódio vemos como Pamela articulou um roteiro e direção de 30 

minutos para narrar sobre divórcios e pais ausentes sob uma ótica feminina e de quem já 

passou por essa experiência, reivindicando um safe space no qual mulheres possam falar 

sobre suas feridas, alegrias, arrependimentos, memórias e curas sem a presença do masculino. 
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Imagem XIV: Sequência de capturas de tela da cena do ―ritual de cura‖ do episódio 4x08 - Father‟s 

Day. 

 

Seguindo a tradição de utilizar a validação biográfica e autorização discursiva para 

imbuir a narrativização do cotidiano com pautas que tratam de questões essenciais do 

universo feminino e que são histórica e hegemonicamente invisibilizadas, o exemplo mais 

sintomático de todos está no documentário escrito e dirigido por Sam, o qual ela e sua família 

assistem ao lançamento no segundo ato de 4x10 - Listen to the Roosters. O filme traz o 

depoimento de diversas mulheres da idade de Sam e mais velhas narrando sobre suas 

experiências de menstruação e menopausa. As perguntas ―Como foram as experiências da 

primeira menstruação e depois da última menstruação?‖  e ―Seus pensamentos em relação a 

ser atraente, como você sente que o mundo te enxerga‖ proclamadas por Fox são respondidas 

por diversas mulheres cuja identidades estão anônimas. Seus relatos vão das reações mais 

adversas e incômodas em relação à menstruação e menopausa até testemunhos de mulheres 

que dizem amar sua vida sexual e suas mudanças hormonais após parar de menstruar. 

Algumas dizem se sentir nojentas e invisibilizadas, outras se sentem lindas e melhor do que 

nunca por terem se libertado das pressões estéticas colocadas sob mulheres mais novas. 
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Algumas relatam a primeira menstruação como uma experiência traumática, outras como 

uma descoberta excitante e simbólica. O relato que fecha a cena é o da própria Sam: 

Eu menstruei pela primeira vez quando tinha 12 anos de idade. Eu senti que era uma 

coisa legal, como se meu corpo tivesse essa capacidade de fazer algo incrível. Como 

se eu fizesse parte de algo maior do que apenas eu mesma: agora eu era considerada 

uma mulher. Mas o que eu não percebia naquela época é que ser uma mulher no 

mundo é ser construída e depois derrubada. Que o mundo nos decepa, ou nos vende, 

ou nos casa. Você é preparada, aperfeiçoada, e abusada, adorada, assediada, e 

idolatrada, e então... tudo para. Tudo isso. A velhice nos tira até mesmo as coisas 

ruins, como ser fetichizada, ou diminuída, ou tratada com condescendência. É ainda 

pior. Você é invisível, e é literalmente deixada de mãos atadas e sozinha, com a 

barriga do Papai Noel e uma barba para completar, encolhendo, pensando: "O que 

acabou de acontecer?". Você se isola. Você se sente envergonhada. Você está 

invisível. Ninguém te preparou para isso e ninguém nunca diz às mulheres que isso 

vai acontecer. Nosso prêmio na loteria, depois que todos se encheram de nós, são 

ossos finos, bigodes e joanetes. Você não é viável. Mas se você tem filhas, você 

sente essa mudança ainda mais, porque o mundo as deseja agora. E então... 

menopausa. É a coisa mais nojenta do mundo. Ninguém quer ouvir falar disso, e é 

por isso que ninguém nunca preparou você para isso. Você é uma moça. Seu dever 

é ser bonita e atraente. Até mesmo o Dalai Lama dizia: "Eh, não é ótimo se uma 

mulher é... ugh". Mesmo para o Dalai Lama, você tem que ser bonita: "Sim... A 

beleza interior é o mais importante. Mas ainda assim, atraente". Quero dizer, até o 

maldito Dalai Lama nos decepcionou. Por que não dizemos isto umas às outras? As 

mulheres têm que dizer isto umas para as outras. As mulheres têm medo de falar 

umas com as outras. As mulheres deveriam ser brothers umas com as outras. Nós 

temos que ser brothers umas das outras. (Monólogo da personagem Sam Fox no 

episódio 4x10 - Listen to the Roosters. Tradução e grifos meus.) 

 

Esse testamento tem um quê de meta referencialidade, recurso muito utilizado em 

séries com cunho autoficcional (JACOBSEN, 2015; PIPER, 2015; SALAMOVA, 2016; 

GIBBONS, 2017; RUSTAD e SCHWIND, 2017) e que Landau (2018), em seu livro de 

análise de estratégias narrativas em séries contemporâneas de destaque, aponta como um dos 

principais diferenciais do programa. Essa plataforma sobre a qual Sam discursa ser necessária 

no documentário que ela criou, escreveu, dirigiu e atuou dentro do universo autoficcional de 

Better Things é a plataforma que Adlon construiu na vida real através da sua própria série 

para poder narrar sobre essas diversas questões em uma cultura narrativa dominante 

(MENDES, 2009) que por muito silenciou e inviabilizou muitas das questões sobre a 

experiência feminina que são debatidas ao longo do programa, propagando uma narrativa 

atravessada por sua identidade não-universal que contesta formações discursivas da indústria 

hollywoodiana (YOSHINAGA, 2018). Nos créditos finais de Listen to the Roosters há um 

agradecimento para todas as mulheres que partilharam suas histórias para que elas fossem 

inseridas no episódio (dando a entender que essas cenas foram baseadas em relatos reais). A 

sensibilidade feminista (FORD, 2018; 2019) da qual Sam está constantemente à procura na 

diegese narrativa da série é aquela que Pamela propaga através de seus roteiros, direções, 

estéticas e de diversos discursos circunscritos em sua obra.  
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Imagem XV: Sequência de capturas de tela da cena que mostra o documentário realizado por Sam no 

episódio 4x10 - Listen to the Roosters. As imagens trazem relatos de 5 mulheres falando sobre 

diferentes sentimentos e experiências perante aspectos de suas fisiologias, sexualidades e de opressões 

que as mulheres sofrem na sociedade.  

 

 

3.3 Os impactos da narrativa semi-autobiográfica ultrapersonalista na recepção 

crítica da série 

 
Sinto que não assisto "Better Things", mas sim que vivo nela - o que quer dizer 

menos que ela me faça lembrar da minha própria vida, mas sim que a série replica a 

experiência de habitar a vida de outrem. Dirigida e em grande parte escrita por 

Pamela Adlon, que também estrela como Sam Fox, a quarta temporada explora 

generosamente a família, a mortalidade e as formas de ser mulher no mundo. 

(PONIEWOZIK, New York Times, 2020. Tradução minha.) 

 

Como apontado no início deste capítulo, Better Things é uma série majoritariamente 

aclamada pelo entorno discursivo da televisão estadunidense. No agregador de críticas 

Metacritic, a produção conta com as médias 80, 96, 94 e 90 para as suas 4 temporadas, 

respectivamente - o que fez com que suas 2a e 3a temporadas ocupassem segundo os 

parâmetros do portal (cujo metascore é calculado de acordo com as reviews dos mais 

famosos portais de crítica e jornalismo do país) o 2° lugar no pódio das melhores séries com 
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episódios lançados em toda a TV americana nos anos de 2017 e 2019. Recebendo indicações 

para o Critic‟s Choice Awards de 2021, seu mais recente ciclo de episódios figurou na lista 

das melhores séries de 2020 em diversos dos mais consagrados portais de jornalismo, cultura 

e entretenimento online, dentre eles Hollywood Reporter
131

, New York Times
132

, Rolling 

Stone
133

, The AV Club
134

, IndieWire
135

 e TV Guide
136

. Analisando o discurso propagado por 

todas essas listas, algumas reviews de outros sites como Vulture e Roger Ebert, além de 

entrevistas com a autora, percebi como a exaltação da obra de Adlon está perpassada 

principalmente por dois fatores. O primeiro é a autenticidade que ela evoca por apresentar 

experiências vividas e narradas pela autora e a visão realista (BROOKS, 2008) da mesma. O 

segundo é na maneira como sua narrativa, ao focar no ordinário e no cotidiano e renegar 

determinadas convenções da construção dramática e serializada da TV estadunidense, acaba 

apresentando uma autonomia narrativa (MENDES, 2009), o que também catapulta sua 

leitura como legítima. Todas essas características estão, no caso de Better Things, ligadas ao 

processo de autoficcionalização ultrapersonalista que Pamela aplica às mais diversas 

instâncias do programa ao dirigir todos os episódios da 2a temporada em diante, dar vida à 

personagem protagonista, roteirizar diversos dos capítulos e lançar mão de uma certa 

liberdade criativa ao ser showrunner da produção em um canal que preza institucionalmente 

por obras que tenham em seu cerne a figura do auteur. 

Em resenha
137

 sobre a série, intitulada ―A 4a Temporada de Better Things é um 

Presente Raro e Especial‖, o portal Vulture versou sobre sua aclamada temporada e sua 

recusa a se encaixar em padrões narrativos formulaicos, focando menos em ação e ciclos 

fechados de conflito x resolução e mais em sentimentos e reflexões acerca das experiências 

feminina, social, espiritual e familiar de suas protagonistas: 

a possibilidade de encontrar beleza e significado nas partes da vida que muitos 

manuais de roteiristas insistem que são inerentemente entediantes e devem ser 

evitadas em favor de ação, conflito e risco. O poder furtivo desta série está na 
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 ―Hollywood Reporter TV Critics Pick the 10 Best Shows of 2020 So Far‖. Acesso em 05/02/2021, 

https://www.hollywoodreporter.com/lists/hollywood-reporter-tv-critics-pick-10-best-shows-2020-far-1299462. 
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―Best TV Shows of 2020‖.Acesso em 05/02/2021, https://www.nytimes.com/2020/12/01/arts/television/best-

tv-shows.html. 
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https://www.rollingstone.com/tv/tv-lists/20-best-tv-shows-2020-1098246/better-things-fx-5-1098348/‖. 
 

134
―The 25 best TV shows of 2020‖. Acesso em 05/02/2021, https://tv.avclub.com/the-25-best-tv-shows-of-
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 ―The Best TV Series of 2020: A Top 10 List by TV Critic Ben Travers — Year in Review‖. Acesso em 

05/02/2021, https://www.indiewire.com/feature/best-series-2020-so-far-watch-1202218599/.
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―Better Things Season 4 Is a Rare and Precious Gift‖. Acesso em 08/10/2020, 

https://www.vulture.com/2020/03/better-things-season-four-tv-review.html. 
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determinação de Adlon de fazer o que lhe foi dito para não fazer e apontar sua 

câmera para partes do mundo que a televisão comercial raramente nota (SEITZ, 

Vulture, 2020, tradução minha). 

 

Essa possibilidade de encontrar beleza e significado ao negar protocolos perpetuados 

por manuais de roteiro está vinculada, como vimos, à maneira como a narrativa de Adlon é 

altamente calcada numa narrativização do cotidiano e na forma como ela aplica elipses aos 

momentos mais ―grandiosos‖ e foca seu roteiro e sua direção intimista nos momentos mais 

―banais‖ (FORD, 2018; 2019). Isso está ligado à questão da autonomia narrativa (MENDES, 

2009) da série, e também é referenciado em outras críticas: 

 
Uma pessoa poderia assistir "Better Things" e abandoná-la, pensando que não 

acontece muita coisa. Não é uma sitcom típica que cria um problema antes do 

primeiro intervalo comercial e resolve esse problema antes dos créditos. É mais uma 

série de interações, conversas e eventos. (...) Isto é a vida cotidiana. 

(TALLERICO
138

, Roger Ebert, 2020. Tradução minha.) 

 

Episódios não começam com a introdução de um problema que obterá uma solução 

limpa e ordenada até ao final. "Better Things" é mais como a vida; as perguntas 

pairam em torno de cada personagem e se manifestam em momentos diferentes. Se 

uma pergunta é colocada, não há uma resposta definitiva - apenas estas cinco 

mulheres tentando continuar vivendo. (TRAVERS
139

, IndieWire, 2020. Tradução 

minha.) 

 

Better Things sempre se debruçou sobre as alegrias e dificuldades de simplesmente 

acordar e existir no mundo a cada dia, e sua quarta temporada foi sua mais humana 

até agora. (Editores do TV GUIDE, 2020. Tradução minha.) 

 

A soberba biografia ficcional de Pamela Adlon (...), [é] íntima, em grande parte sem 

tramas, o que fez desta uma das séries mais especiais dos últimos anos. 

(SEPINWALL, Rolling Stone, 2020. Tradução minha.) 

 

Peguemos, por exemplo, a maneira como o roteiro de Better Things trata a questão da 

sexualidade e identidade de gênero de Frankie. Na season finale da primeira temporada, 

―Only Women Bleed‖, Sam é convocada à escola para buscar sua filha do meio, pois ela foi 

suspensa ao ser encontrada usando o banheiro masculino. Confusa, a mãe conversa com ela, 

que, num primeiro momento resiste, mas depois diz que se sente desconfortável em usar o 

banheiro feminino pela maldade das garotas de sua escola. Nos momentos finais do episódio, 

Sam conversa sobre o ocorrido com Max, sua filha mais velha que estuda na mesma escola, e 

ela diz que Frankie é um garoto, e que todos na escola estão acostumados a dizer isso. Sam 

fica confusa e, assim como nós, não obtém uma resposta definitiva em relação ao assunto. 
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Frankie desde a primeira temporada da série é a única das filhas a militar e contestar 

explicitamente convenções de gênero, a usar roupas e apresentar uma estética que não segue 

o padrão socialmente estabelecido de ―feminilidade‖, sustentando um quê de queerness
140

. 

Nas temporadas seguintes, não vemos mais nenhum diálogo abordando a identidade 

de gênero ou sexualidade de Frankie, e a personagem não aparece em interações romântico-

sexuais em momento algum. É apenas ao fim do episódio 4x03 - Escape Drill, que Sam 

chega em casa um dia e flagra Frankie em seu quarto, deitada e beijando um garoto. A mãe 

fica visivelmente confusa e tenta esclarecer a situação com Max: ―Eu pensei que você tivesse 

me falado que Frankie é um garoto.‖ A primogênita responde: ―Mãe! Eu nunca falei isso!‖. O 

roteiro da série brinca com a memória do próprio público, ao fazer menção direta a um 

diálogo cuja primeira exibição no fluxo televisivo ocorreu mais de três anos (10/10/2016) 

antes da mesma temática voltar a ressurgir (12/03/2020) e ao colocar uma das personagens da 

própria diegese narrativa negando o ocorrido.  

Na quarta temporada, Frankie é notoriamente a segunda personagem que mais recebe 

destaque na narrativa, com uma jornada que acompanha seu amadurecimento e seu 

aniversário e festa de 15 anos - o que acaba também dando destaque à questão da sexualidade 

da garota. Dois episódios depois, em 4x05 - Carbonara, Sam está cozinhando com Frankie 

quando pergunta a ela: ―Então… podemos conversar sobre o homem que estava no seu 

quarto?‖. A filha fala que não é nada demais e rejeita tornar o acontecimento em uma 

―questão‖. A mãe fala para ela que algum dia elas terão ―A‖ conversa (sobre sexo e 

prevenção) e marca sua primeira consulta ginecológica. No 4x07 - High Man. Bye Man, 

Frankie conta à Sam que perdeu a virgindade com um garoto e que foi ―mais clínico do que 

qualquer outra coisa‖, que ela simplesmente queria ―tirar isso‖ do ―caminho‖ dela e então 

escolheu um garoto e falou ―Hi, man. Bye, man.‖
141

, e que a experiência não foi boa e ela não 

pretendia voltar a fazer sexo tão cedo. A garota então diz que permitirá que sua mãe lhe faça 

apenas uma pergunta, à qual acaba sendo se está tudo bem com ela, e que recebe uma 

resposta afirmativa. Após o diálogo que não traz respostas definitivas nem grandes 

explicações sobre a sexualidade de Frankie, o episódio termina com uma sequência de mais 

de 2 minutos no qual ela e sua mãe fazem uma receita de sorvete na cozinha e depois comem 
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 ―Queerness é uma forma de alteridade que desafia essa norma hegemônica [da heteronormatividade]. As 

identidades lésbicas, gays, bissexuais e transgêneras (LGBT) podem ser consideradas queer porque perturbam o 

alinhamento normativo entre sexo, gênero e sexualidade. As identidades queer também contestam oposições 

binárias entre homem e mulher, masculino e feminino, heterossexualidade e homossexualidade.‖ 

(PARSEMAIN, 2019, p.1; tradução minha)
 

141
―Oi, cara. Tchau, cara‖ em tradução livre.

 



136 

 

o doce na varanda de casa, conforme a madrugada começa a dar os primeiros sinais de luz 

solar. A direção foca no rosto e nas expressões de Sam e Frankie e no olhar de contemplação 

da mãe perante a filha. Como apontado por Ford (2018;19), privilegiando sentimentos e a 

subjetividade das personagens em detrimento de resolução de conflito e respostas objetivas. 

 A última abordagem à sexualidade de Frankie na temporada ocorre no episódio 

dedicado ao seu aniversário de 15 anos, 4x09 - Batceañera. Em um determinado momento da 

festa de comemoração, Sam vê sua filha na escada de casa, trocando carícias e beijos com 

uma garota. Ela olha a cena com curiosidade, sorri, e segue seu caminho - não há diálogo 

sobre o ocorrido, não vemos cenas futuras de Frankie com essa garota, nada. Apenas esse 

fragmento, que também não volta a ser mencionado na season finale. Essa jornada e 

desenvolvimento de Frankie conduzida de maneira fragmentada, sem respostas imediatas e 

desfechos cíclicos remete à maneira como apontei que a série também aborda a sexualidade 

de Tressa e a personalidade e ―conflitos‖ dos amigos de Sam. De maneira semelhante, Duke, 

a partir do episódio 2x09 - White Rock começa a apresentar uma suposta sensibilidade 

espiritual através da visão e diálogo com espíritos. Esse ―misticismo‖ da caçula reaparece em 

episódios espaçados um do outro na terceira e quarta temporada, e Sam às vezes ignora os 

relatos da criança achando ser coisa de sua imaginação, e em outros momentos se arrepia e 

reconhece uma ―sensibilidade‖ de sua filha - mas em momento algum há uma resposta se o 

que vemos são produtos do imaginário de Duke ou se ela seria uma ―médium‖. Em vez disso, 

somos apresentados a diálogos e emoções que a garota sente ao interagir com essas figuras 

que, muitas vezes, têm nomes e histórias para contar, que nem os diversos personagens que 

são introduzidos atravessando o cotidiano atarefado de Sam.  

Não pretendo aqui afirmar que Better Things é totalmente desprovida de plots e 

conflitos. Mas, como acabamos de refletir, a maneira que a série aborda suas poucas tramas 

de maneira subjetiva, intimista, fragmentada e a supressão do desenvolvimento de histórias 

contínuas em contraste com o foco no cotidiano ordinário é algo que a imprime com essa 

fruição que a maioria dos críticos preza, fazendo da série um ―retrato da vida‖, uma 

oportunidade de experimentar o cotidiano de outrem etc. Em sua análise das 

operacionalizações de estética, direção e roteiros indies, femininos e intimistas na série, Ford 

(2018) aponta que uma crítica do portal Variety ―observa que Better Things ‗permite que suas 

histórias respirem e percolem‘ e afirma que ‗alguns dos melhores momentos da temporada 

retratam Sam apenas olhando para as pessoas‘. (Maureen Ryan 2017)‖ (p.10, tradução 

minha). O que também remete às tendências do humor metamoderno traçadas por Gibbons 

(2017) em séries que apresentam, cada vez mais, um foco em personagens com maior 
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aprofundamento psicológico e emocional, trazendo também a conciliação de visões e 

discursos tanto irônicos quanto sentimentalistas, atentos e críticos aos problemas sociais e 

políticos da contemporaneidade, mas, ao mesmo tempo, esperançosos e por vezes ingênuos, e 

por aí vai…  

Com a retratação do cotidiano da família Fox, seus amigos e diversas personagens que 

atravessam o cotidiano das protagonistas, Better Things calca sua narrativa em diversos 

fatores que, como vimos ao longo desta dissertação, imprimem nela uma visão realista, com o 

potencial de obter uma experiência vicária da vida de outrem (BROOKS, 2008). No cerne de 

diversos discursos propagados pela crítica e por portais de entretenimento, encontra-se 

também uma exaltação das inspirações autobiográficas impressas na narrativa e como elas 

aferem autenticidade à mesma. Em entrevista
142

, Adlon falou sobre sua vontade de 

compartilhar partes de sua vida através da série, e como isso se refletiu na casa escolhida para 

ser o lar da família fictícia, e nos quadros e objetos que a compõem, além das músicas que a 

autora escolheu para integrar a trilha sonora. Em matéria
143

 dedicada à Pamela, o site npr 

divulgou: ―Até os créditos da abertura foram escritos à mão, por ela própria [Adlon]. ‗Essa é 

minha cor favorita, verde‘, diz Pamela. Se a série desperta autenticidade, é por que até as 

decorações do set vieram da vida real de Adlon‖. Na matéria, a atriz fala sobre como levou 

muitas de suas pinturas pessoais para compor o ambiente da casa fictícia. 

De maneira semelhante, outros textos sublinham essas semelhanças, reconhecendo-as 

como uma das características principais do status de auteur que Pamela Adlon alcançou 

perante a indústria televisiva e seu entorno discursivo. Em texto mais entrevista com a autora 

sobre a quarta temporada, uma matéria do TV Guide
144

 ressalta como Adlon retira ideias de 

alguns episódios da série inspirando-se em músicas que ela é fã, como ela utiliza sua 

narrativa para homenagear sua cidade natal e local de moradia, Los Angeles, e como o fato de 

Sam não ter um par romântico reflete sua própria vida - e o incômodo da criadora com as 

pessoas perguntando e reivindicando um romance para a protagonista na narrativa, e como 

isso a motivou a centrar a temática da 4a temporada numa reflexão sobre ―estar ok por conta 
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Pamela Adlon on Better Things and the Power of Staying Personal‖. Acesso em 30/08/2019, 

http://splitsider.com/2017/09/pamela-adlon-on-better-things-and-the-power-of-staying-personal.
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 ―In Better Things Season 4, Pamela Adlon Wanted to Make People Feel OK With Being Alone‖. Acesso em 

05/02/2021, https://www.tvguide.com/news/better-things-season-4-pamela-adlon-interview/.  
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própria‖. Já o AV Club, numa review
145

 do episódio Listen to the Roosters (apontada
146

 pela 

crítica do portal, Chavez, como o melhor episódio de série de todas a televisão americana no 

ano de 2020) diz:  

Como praticamente todos os episódios de Better Things que vieram antes dele, a 

season finale captura uma série de momentos no tempo, sublinhando temas tanto 

universais quanto específicos, mas sem rotular o início, o meio ou o fim.  O que não 

quer dizer que este não seja um programa imaculadamente detalhado - Adlon é uma 

das mais conscientes e generosas auters da TV. (CHAVEZ, AV Club, 2020. 

Tradução e grifos meus). 

 

Em consonância com o discurso de Chavez, o crítico Ben Travers, do portal 

IndieWire, fez uma matéria chamada ―A Produção Cinematográfica Super-humana de 

Pamela Adlon‖ (link no rodapé de número 138), na qual ele destaca a quantidade de detalhes 

de sua vida pessoal que a autora insere em sua narrativa. Em uma visita a um set de filmagem 

da quarta temporada, Travers conversou com Adlon e observou de perto seu processo de 

direção e a maneira como ela imprime sua visão ao escrever, dirigir, atuar e produzir na série. 

Durante a conversa, Pamela afirma que sua narrativa ―é família e é a vida, isto é tudo que eu 

estou fazendo (...) Estou mostrando coisas.‖ Uma outra matéria do portal, ―Pamela Adlon 

sabe que, se vai ser bom, tem que ser real‖
147

, traz relatos de Libby Hill sobre a entrevista que 

ela fez com a atriz via videoconferência. Hill atenta que ―O embaçamento de linhas entre 

realidade e ficção tem sido uma marca registrada da série da FX desde sua estreia em 2016‖, 

e fala sobre como o tema central da maternidade solo na série é ―representativo da vida real 

de Adlon‖, o que ficou ainda mais explícito para ela ao ver seu ambiente familiar através da 

videochamada, perceber quadros de pintura pendurados na parede que foram replicados para 

compor o set da residência da família Fox, e ver uma das filhas de Pamela transitando na casa 

e dialogando com sua mãe. Em outras matérias, o portal afirma que Adlon não é ―apenas a 

criadora e showrunner da série‖, mas sim ―a própria alma‖
148

 de Better Things, e que ela 

convida sua audiência a ―levar suas lições, mensagens e estilo de vida para o mundo real‖
149

.  
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Como Busse (2010) atenta, ―A identidade autoral tornou-se um foco central através do 

qual analisamos textos e interpretamos significados, tanto ficcionais como críticos‖ (p.49, 

tradução minha). Em tempos de peak tv e de uma indústria televisiva estadunidense repleta de 

instituições que, através de disputas discursivas, procura distinguir suas séries das demais 

através da evocação da figura do showrunner e de seu poder autoral e visão artística 

(CASTELLANO e MEIMARIDIS, 2018), vimos aqui como Better Things e Pamela Adlon 

alcançaram, perante os olhos do entorno discursivo, a tão disputada legitimidade. A suposta 

autenticidade de Adlon está, então, ligada a duas principais características. A primeira é como 

a autora utiliza seu lugar de fala para narrar sobre pautas e vivências atravessadas pela sua 

identidade, transpondo sua subjetividade para a série de maneira que entre em voga uma 

visão realista que permite uma experiência vicária de sua vida. A segunda é a maneira como, 

ao tensionar diversos protocolos estéticos, estruturais e dramáticos em seu processo de 

narrativização do cotidiano, a obra de Pamela reivindica uma autonomia narrativa para si.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste trabalho, investiguei como o fenômeno da semi-autobiografia tem se 

proliferado na indústria televisiva estadunidense, analisando tanto aspectos socioculturais que 

contribuem para um interesse cada vez maior nessas narrativas, quanto os discursos e o 

cenário do próprio circuito televisivo que financiam, circulam e exaltam tais produções. 

Investiguei também as estratégias narrativas e as operacionalizações da estética realista nas 

obras Master of None e Better Things, além de representações e temáticas contra-

hegemônicas que as séries trazem e como elas estão ligadas às identidades de seus criadores 

Aziz Ansari e Pamela Adlon. 

No primeiro capítulo, argumentei que o espraiamento da semi-autobiografia na ficção 

seriada televisiva é um fenômeno altamente perpassado por uma sociedade que busca 

avidamente por narrativas que pareçam autênticas (SIBILIA, 2015; 2018) e experiências 

vicárias da realidade (BROOKS, 2006), valorizando a ―autoria como portadora de 

experiência‖ (JAGUARIBE, 2007, p.13) e promovendo uma variedade de ―shows dos eu‘s‖ 

(SIBILIA, 2007) que, cada vez mais ancorados nas vivências de seus proponentes, sustentam 

uma imbricação exponencialmente maior e mais complexa entre real e ficcional, trazendo 

novas estéticas realistas (JAGUARIBE, 2010). A presença cada vez maior de tais produções 

é reflexo também de um esforço da indústria de ficção seriada televisiva em vincular nomes e 

rostos responsáveis pela parte criativa de suas obras, visando incuti-las com a legitimidade 

denotada pela figura do auteur e promovendo cada vez mais seus showrunners (título que 

engloba status de criador, produtor executivo e roteirista de uma série) como celebridades 

(CASTELLANO e MEIMARIDIS, 2019).  

Adotando a perspectiva de Butler (2015), de que o próprio protocolo da constituição 

de um eu, da subjetivação do sujeito, é perpassado pelo contexto político, histórico e 

sociocultural no qual são articulados valores, normas e condutas que permitem - ou não - a 

identificação e o relato de um dado ser como um eu, percebi também como tais narrativas, de 

uma década para cá, carregam em seu cerne fortes questões relacionadas a representação e 

representatividade. Essas obras trazem criadores que se utilizam da validação biográfica 

(JAGUARIBE, 2007) para escrever, produzir e protagonizar histórias altamente ancoradas 

em suas vivências e questões culturais, políticas, sociais e identitárias. Em sua maioria com 

protagonismos não-universais (HALL, 2016), apresentam identidades, temas e representações 

contra-hegemônicos, promovendo fissuras no regime de autorização discursiva (RIBEIRO, 

2017) do meio televisivo.  
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Propus a categoria ―ultrapersonalistas‖ por enxergar um padrão de uma mesma 

pessoa ocupar papel de ―criadora-roteirista-protagonista‖, que se inspira em aspectos de sua 

vida para narrar sobre identidade, sociabilidade, trabalho, família, relações interpessoais e 

aspectos cotidianos e ―ordinários‖ condizentes às suas experiências. Assim, costumam 

sustentar altos níveis de detalhes sobre as ―coisas‖ e lugares que compõem o universo de seus 

protagonistas, empregando uma visão realista que oferece uma experiência vicária da 

realidade destes (BROOKS, 2008). Tratam, muitas vezes, de temas como sexualidade, 

puberdade, saúde mental, etc, debatendo questões ainda hoje consideradas tabu como 

menstruação, masturbação, aborto, menopausa, dentre outras que foram historicamente 

constrangidas a um lócus privado (PIPER, 2015) por uma moral cristã vigente que condena a 

publicização e retratação de tais aspectos (REYNOLDS, 2010). 

No segundo capítulo, discorri sobre como a legitimidade e os traços de inspiração 

autobiográfica estão evocados na narrativa de Master of None em grande parte através da 

performatividade repetida de Aziz Ansari em diversas obras em circuitos midiáticos 

diferentes, o que contribui para uma leitura da identidade que ele demonstra nessas narrativas 

como sendo real (NA, 2019). Cheguei à conclusão de que o realismo e a autenticidade em 

Master of None operam e se manifestam em três diferentes níveis: narrativo-textual, 

narrativo-estético e intertextual. Assim, os dois primeiros níveis estão ligados: I. à maneira 

como a narrativa aborda temas contemporâneos e cotidianos que despertam uma certa 

proximidade por parte da audiência, que enxerga na série - assim como ocorre em outras 

séries autoficcionais - um mundo não tão distante do nosso próprio (PIPER, 2015). II. A 

forma como ela emprega o realismo tanto no tratamento que dá para a representação de 

asiáticos-americanos sem estereotipá-los, quanto através da direção que explora em detalhes 

locações reais de Nova Iorque. O terceiro está ligado à consonância temática e narrativa que 

Aziz apresenta entre seus especiais de stand-up comedy, seu livro Modern Romance e sua 

série semi-autobiográfica. Analisei também como o comediante utiliza sua plataforma para 

propagar representações mais dignas para imigrantes, muçulmanos e asiáticos-americanos, 

não só promovendo rupturas no regime representacional do meio televisivo, como também 

criticando e contestando formações discursivas da televisão, ao colocar em primeiro plano 

debates sobre estereotipagem em tramas de alguns episódios. 

No terceiro capítulo, na análise de Better Things, vi como a série emprega uma 

narrativização do cotidiano ao ser altamente calcada em inspirações autobiográficas de 

Pamela Adlon, e a maneira como ela utiliza uma estética intimista e atravessada por uma 

sensibilidade feminista (FORD, 2018; 2019) para mergulhar no caráter, em sentimentos e no 



142 

 

psicologismo de suas personagens. Ao fazê-lo, trata de diversas questões do universo 

feminino que foram por muito invisibilizadas nas narrativas televisivas, além de criticar e 

contestar diversas opressões sofridas por mulheres ao viverem em um mundo dominado por 

valores e códigos masculinos. Cheguei também à conclusão de que há três principais fatores 

que levam a obra de Adlon a ser exaltada pelo entorno discursivo televisivo: I - sua estética e 

visão realista, que permitem a experiência vicária e trazem a legitimidade denotada pelo 

relato vivido e narrado em primeira pessoa (JAGUARIBE, 2007; BROOKS, 2008). II - a 

maneira como a série renega diversas convenções estruturais-narrativas do meio, não 

obedecendo aos passos do archplot e calcando grande parte do seu enredo em espaços e 

momentos intersticiais, sem a presença constante de respostas definitivas e tramas com início, 

meio e fim - apresentando assim uma autonomia narrativa (MENDES, 2009) na maneira 

como conduz suas histórias. III - as linhas difusas entre ficção e realidade que se tornaram 

uma ―marca registrada‖ da série, através dos diversos pontos de interseção entre a vida de 

Adlon e a caracterização de sua autoficcionalizada Sam, e a maneira como tanto a atriz-

autora-roteirista-diretora-produtora quanto críticos e jornalistas acionam essas semelhanças 

em seus discursos sobre a obra. 

Quando fiz o projeto de Mestrado que foi o ponto inicial desta pesquisa, em 2018, 

citei sete séries semi-autobiográficas como exemplo da concretude do fenômeno - à época, os 

únicos títulos do meu conhecimento. Em 2020, dando andamento à pesquisa, ao levantar um 

panorama das séries de TV semi-autobiográficas estadunidenses e inglesas, cataloguei as 90 

produções dispostas na Tabela do Capítulo I. Tal achado foi fruto de minuciosa investigação, 

na qual usei obras que já conhecia como ponto de partida e ―títulos semelhantes‖ citados em 

algumas publicações, além daqueles indicados em sites como ‗IMDB‘ e ‗Banco de Séries‘. A 

partir disso, cheguei a um levantamento de quase 200 títulos sobre os quais li sinopses, 

matérias jornalísticas e entrevistas com os criadores, para então delimitar quais seriam, de 

fato, autoficcionais (FAEDRICH, 2015).  

Afirmadas as potências discursivas e representacionais das semi-autobiografias em 

romperem parcialmente estereótipos e cadeias de autorização discursiva, acredito na 

importância de continuar investigando de maneira minuciosa esse fenômeno, aliando uma 

análise quanto à escrita e à estrutura narrativa de tais produções. Como Yoshinaga (2018) 

defende em sua tese, séries protagonizadas, escritas, dirigidas e produzidas por sujeitos não-

universais colocam em disputas diferentes escritas e estéticas na indústria das séries de TV - 

o que ressaltei ao longo das análises de Better Things e Master of None. Nota-se a 

importância, então, de investigar narrativas que deem conta de abarcar identidades e 
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discursos não-alinhados às lógicas das superestruturas e suas formações discursivas 

dominantes.  

Na lista de melhores séries do ano de 2020 do portal Rolling Stones
150

, 5 das 

produções listadas, ¼ do total, foram semi-autobiografias (4 - I May Destroy You; 10 - 

Pen15; 12 - Better Things; 14 - Dave; 18 - Ramy). Já no top 10 das melhores séries de 2020 

do portal Indiewire
151

, I May Destroy You ocupou o 2° lugar, enquanto Better Things foi 

proclamada a melhor série do ano - posições idênticas às do top 10 de 2020 do portal 

Highlark
152

. Tudo o que vimos ao longo desta dissertação indica para a tendência de que as 

semi-autobiografias ultrapersonalistas tenham um longo índice de proliferação pela frente - e 

estarei seguindo atento ao tema nos quatro próximo anos  desta pesquisa, em sua continuação 

do doutorado, na esperança de que suas narrativas continuem trazendo autores de identidade 

não-universais que, reivindicando o direito e a potência de contar suas próprias histórias, 

apresentem modos outros de narrar e representar.  
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