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RESUMO
Esta dissertação tem por objetivo verificar a produção de sentidos de algumas narrativas
webseriadas inspiradas em narrativas seriadas televisivas, tendo como foco o modo como vem
sendo representada a identidade nacional. A partir de uma pesquisa exploratória das webséries
inspiradas nos seriados As Brasileiras e As Cariocas, exibido pela Rede Globo de Televisão,
entre 2010 e 2012, pretendemos identificar como o discurso de brasilidade e regionalismo
vem sendo mostrado pela mídia televisiva e apropriado pelos internautas nas webseries
relacionadas. As discussões baseiam-se em referencial teórico de Martin-Barbero (2009), que
estudou sobre a relação da narração com a identidade cultural e os modos de mediação da
sociedade midiatizada, além de outros autores como Henry Jenkins (2012), Lima (2013),
Ortiz (2006), Sodré (2006), Amâncio (2000), Gaudreault e Jost (2009), Aeraphe (2013) e
Rodrigues (2014).
Palavras chave: produção de sentidos, webséries, convergência, identidade nacional,
regionalismo.
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ABSTRACT

This dissertation is to study discusses the meaning making of some amateur webseries
narratives inspired by television serial narratives, focusing on the way has been presented the
concept of national identity. Starting from the narratological analysis of the miniseries As
Brasileiras and As Cariocas, shown by Globo Television Network between 2010-12, this
research aims to identify as the discourse of Brazilianness and regionalism in the television
media and how it was worked by Internet the selected webseries. The discussions showed
here are based on theoretical framework of Martin- Barbero (2009), who studied the
relationship of the narration with the cultural identity and ways of mediating media society, as
well as other authors such as Henry Jenkins (2012), Lima (2013), Ortiz (2006), Sodré (2006),
Amâncio (2000), Gaudreault e Jost (2009), Aeraphe (2013) and Rodrigues (2014).
Keywords: production of meanings, webseries, convergence, national identity, regionalism.
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INTRODUÇÃO

A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham
a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em
suas interações sociais com outros. Cada um de nós constrói a própria mitologia
pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informações extraídos do fluxo
midiático e transformados em recursos através dos quais compreendemos nossa vida
cotidiana. (JENKINS, 2012, p.30)
Por fim, a nação é imaginada como uma comunidade porque, independente da
desigualdade e da exploração reais que possam prevalecer em cada uma das nações,
é sempre concebida como uma agremiação horizontal e profunda. Em última análise
é essa fraternidade que nos torna possível que, nos últimos dois séculos, tanto
milhões de pessoas, não tanto matassem, mas quisessem morrer por imaginários tão
limitados. (ANDERSON, 2012, p.27)

Entre os conteúdos audiovisuais webseriados compartilhados na internet, encontramos
narrativas inspiradas em filmes, em seriados internacionais e na teledramaturgia nacional.
Fanfilmes1 ou não, essas produções amadoras ou semi-profissionais, em geral resultado da
cultura participativa2, produzem novos sentidos, muitas vezes incorporando elementos do
cotidiano de seus realizadores3. Há, portanto, uma reapropriação do universo ficcional e dos
formatos, construindo novas narrativas a partir de referências midiáticas, recontextualizando a
obra original ou criando um mundo inconfundível com novos personagens e novas estórias.
Através dessas narrativas, que abordam a realidade social e a diversidade regional a partir de
um ponto de vista local, expressão da cotidianidade das populações do interior do país, a
paisagem brasileira ganha novos matizes, diferenciados da imagem veiculada pela grande
mídia4, que foi moldada e, muitas vezes, consolidada pelos estereótipos e clichês do cinema e
da televisão. As webséries feitas pelos internautas e pequenos produtores, postadas na
1

Fanfilmes são filmes ou vídeos produzidos pelos fãs, com roteiros inspirados em filmes ou seriados televisivos,
com qualidade e produção variada, muitas vezes com o objetivo de apresentar um trabalho como roteirista,
fotógrafo, diretor, ator, entre outras funções da produção cinematográfica ou audiovisual. Com a popularização
da banda larga e do Youtube, os fanfilms ganharam cada vez mais espaço na internet, em produções amadoras e
semi-profissionais (CURI, 2010, passim).
2

De acordo com Jenkins (2012, p. 30), a expressão cultura participativa contrasta com noções mais antigas sobre
a passividade dos espectadores dos meios de comunicação, pois considera os espectadores como participantes
que interagem de acordo com um novo conjunto de regras e não como simples consumidores de mídia.
Para Yvana Fechine (2013, p.26-27), cultura participativa é “o cenário e conjunto variado de possibilidades
abertas aos consumidores de maior acesso, produção e circulação de produtos midiáticos, a partir da
digitalização e convergência dos meios”. Segundo a autora, a cultura participativa definiria novos
comportamentos nos usos das mídias, associados ao compartilhamento, publicação, recomendação, comentários,
remix e reoperação de conteúdos digitais criados e disponibilizados em meios digitais, especialmente na internet.
3

4

Entendemos aqui como grande mídia não somente as principais empresas de comunicação do país, entre
emissoras de radiodifusão, jornais e revistas, como também as grandes produtoras de programas televisivos,
documentários e filmes.
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internet, podem ser consideradas como resultado e expressão da chamada cultura
participativa.
Entre 2010 e 2013 foram postados na rede mundial de computadores diversas
webséries produzidas por internautas e pequenas produtoras inspiradas nos seriados As
Cariocas e As Brasileiras, exibidos pela Rede Globo de Televisão. A maioria dessas
webséries utilizou como estratégia narrativa elementos da sátira e da paródia. Essas produções
amadoras, que trabalhavam a perspectiva do nacional a partir do ponto de vista do regional,
foram realizadas em vários estados brasileiros e abordavam temas como desejo de evasão,
prostituição, homossexualismo, desajustes sociais, falsos moralismos, entre outros assuntos.
Analisar a produção de sentidos destas narrativas webseriadas em contraponto com o seriado
televisivo que as inspirou nos dá um painel das diferenças discursivas, a partir de uma nova
perspectiva e distintas visões de mundo.
Na investigação sobre a produção de sentidos dessas narrativas, temos como
pressuposto o entendimento de Elhajji e Zanforlin (2008, p. 295-296), de que a mídia se
constitui na atualidade como o locus por excelência da luta pelo poder simbólico. Segundo os
autores, os textos da mídia se constituíram no principal constructo simbólico de negociação
dos sentidos e das representações do/no imaginário nacional, seja na produção literária, na
imprensa escrita e no audiovisual, em que as noções de inclusão, legitimidade, autoridade e
hierarquia social permanecem sendo negociadas pelo paradigma eurocêntrico.
Nesta perspectiva, para os autores, assim como as sociedades oriundas da expansão
colonial europeia, a sociedade brasileira continua sendo representada hegemonicamente pelo
modelo de uma “alteridade inferiorizada”, tendo como referência o “Outro” como a antítese
da civilização ocidental. Deste modo:
[...] a partir do lugar de alteridade, sendo possível identificar, nas imagens atuais da
mídia, resquícios de racismos biológicos, preconceitos culturais e hierarquias sociais
simbolicamente predefinidas” [...] “os textos midiáticos são responsáveis pela
mediação, sedimentação e circulação de imagens, conceitos, ideologias e
estereótipos em constante renovação, repetição e recriação”. (ELHAJJI;
ZANFORLIN, 2008, p.296-308)

É, portanto, no espaço midiático que deve ocorrer a luta pelas representações e pela
imposição contra-hegemônica de novos padrões ético e estéticos ao imaginário popular. A
mídia, então, se torna um lugar privilegiado de reprodução das tensões sociais, em que
encontramos tanto a diversidade e a expressão da alteridade, quanto o estigma, a exclusão da
diferença e a luta pelo poder de representar.
A sociedade contemporânea é dominada pela cultura das imagens. No mundo
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midiatizado, em que o espaço virtual se tornou um novo locus de interação entre indivíduos, a
ampliação da produção das narrativas audiovisuais ultrapassou os limites colocados pela
transmissão broadcasting5 das grandes corporações de mídia, proporcionando que,
teoricamente, todos possam produzir seus próprios conteúdos audiovisuais e disponibilizá-los
a um grande contingente de espectadores na rede de computadores. Atualmente, com o
desenvolvimento das tecnologias digitais nos serviços de comunicação e telefonia celular, a
maior facilidade de acesso pela população de classe pobre e média à internet e aos
equipamentos de captação de imagens, como câmeras digitais, laptops, tablets e smartphones,
aliado ao surgimento de diversos aplicativos e das redes sociais, tornou possível - pelo menos
em grande parte das sociedades ocidentais - que os indivíduos pudessem utilizar tais mídias
como ferramentas para demostrar seu cotidiano, sua cultura e visão de mundo. Neste processo
comunicativo, de encontro de individualidades e reconhecimento de identidades, em que os
sujeitos interagem entre si, a partir de interesses em comum, expressando suas opiniões e
afetos, desenvolvem-se novas redes de relacionamentos, proporcionando a formação de
comunidades virtuais, que podem vir a ter uma atuação social e política, com repercussão no
mundo cotidiano6. Utilizamos aqui o conceito de reconhecimento proposto por Paul Ricoeur7
(1995 apud CANCLINI, 2010), em sua análise sobre estudos culturais e a multiculturalidade
na América Latina. Segundo Canclini (2010), Ricoeur em sua crítica ao multiculturalismo
norte-americano sugere uma mudança de enfoque, saindo da ênfase sobre a identidade para
uma política do reconhecimento.
Na noção de identidade há apenas a ideia do mesmo, enquanto reconhecimento é um
conceito que integra diretamente a alteridade, que permite uma dialética do mesmo e
do outro. A reivindicação da identidade tem sempre algo de violento a respeito do
outro. Ao contrário, a busca do reconhecimento implica a reciprocidade (RICOEUR,
1995 apud CANCLINI, 2010, p.24).

Para entender a dinâmica da vida cotidiana e o contexto sociocultural que permeiam as
relações de consumo enquanto mecanismo de produção de sentidos, através da produção
5

Broadcasting - s. televisão, radiodifusão. É o processo pelo qual se transmite ou difunde determinada
informação, sendo enviada por um único emissor para muitos receptores ao mesmo tempo. O termo é utilizado
em rádio, telecomunicações e informática. Cf. The Free Dictionary. Disponível em:
<http://www.thefreedictionary.com/broadcasting>. Acesso em julho de 2015.
6

Um exemplo disso foram as manifestações populares de 10 a 21 de junho de 2013 que ocorreram em todo o
país com reivindicações sociais e políticas. Iniciadas pelo Movimento do Passe Livre MPL de São Paulo, através
das redes sociais, reuniram mais de 1 milhão de pessoas em 19 capitais e mais de 100 cidades brasileiras.
(MORAES, Marlene, 2015)
7

RICOEUR, Paul. La critique et la conviction. Entretien avec François Azouvi et Marc Launay. Paris: CalmannLévy, 1995.
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cultural de uma sociedade midiatizada, recorreremos aos conceitos de vida cotidiana de Agnes
Heller (2008), e de consumo enquanto construção de identidades em Néstor García Canclini
(2010).
Segundo Heller (2008, p.31-36), “a vida cotidiana é a vida de todo o homem, sem
nenhuma exceção”. Esta se estende ao trabalho, lazer, atividades sociais, o descanso, o
intercâmbio e a purificação. É heterogênea e hierárquica, abrangendo a organização do
trabalho e da vida privada, mas que se modifica em função das diferentes estruturas
econômico-sociais. De acordo com a autora, o homem inteiro está mergulhado na vida
cotidiana, pois já nasce inserido nela, sendo atuante e fruidor, ativo e receptivo, mas sem
tempo para mergulhar com intensidade em nenhum desses aspectos. Essa fragmentação do
indivíduo tem relação com os papéis que este desempenha sob condições de manipulação
social e alienação. Entretanto, a vida cotidiana não é necessariamente alienada. Para Heller, o
homem do cotidiano possui a “consciência do eu” e a “consciência do nós”, que se formou
numa relação com a comunidade, sendo produto e expressão de suas relações sociais, como
detalharemos ao longo desta pesquisa.
Para Canclini (2010, p. 59-72), no mundo globalizado, o ato de consumo ganha um
novo sentido, longe da visão irracional de satisfação de desejos fúteis, mas envolve processos
socioculturais mais amplos, que dão sentido e ordem à vida social e, principalmente,
constroem as identidades no mundo contemporâneo. Segundo o autor, o consumo serve para
pensar. Consumir se torna um investimento afetivo, nos quais os bens culturais dão sentido ao
“fluxo simbólico” da vida social. Um consumo que vem sendo cada vez mais realizado no
espaço privado, particular do indivíduo, através dos meios de comunicação, como a TV, o
rádio, o vídeo e a internet. Para o autor, a tendência é que tudo seja transformado pela mídia
em produto de consumo. Assim, a política se subordina à mídia, enfraquecendo os espaços
tradicionais de negociação, como partidos, sindicatos, greves, manifestações públicas, entre
outros. A política passa a ser mais um produto a ser consumido pela “massa”8 e não algo de
que se participa, ficando, portanto, restrita a uma elite tecnológico-econômica, detentora dos
espaços decisórios, apta a produzir e consumir produtos culturais mais sofisticados.
Na internet, o consumo de bens culturais também ganha novo sentido, quando permite
a formação de espaços de reflexão de temas que dizem respeito à vida pública e ao cotidiano
O termo “massa” é entendido aqui no conceito de sociedade de massas, que surge surge na primeira metade do
século XX, na perspectiva da teoria crítica da indústria cultural em Adorno e Hockheimer, para designar um tipo
de sociedade marcada pela produção em larga escala de bens de consumo, pela concentração industrial e
expansão dos meios de comunicação social, induzindo os indivíduos a se comportarem como meros
consumidores, apontando o caráter repressivo de uma sociedade que se autoaliena. (FERREIRA, 2013, p.99-116)
8
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dos cidadãos. Na era digital, consumidores agora também são produtores de mídia,
participando ativamente de processos de produção coletiva de sentidos, que ultrapassam as
fronteiras territoriais e culturais. Na cultura da convergência (JENKINS, 2012, p.30-47), o
consumo se torna um processo coletivo - uma inteligência coletiva – vista como fonte
alternativa do poder midiático, que ocorre nos cérebros de consumidores individuais em
processos de interação entre si. Jenkins identifica, pelo menos, dois tipos de convergência: a
convergência corporativa (das empresas de mídia) e a convergência alternativa (dos
consumidores). Ambas coexistem e possuem uma dinâmica de aproximação e afastamento. Às
vezes se fortalecem mutuamente, criando articulações entre produtores e consumidores de
mídia, e outras vezes entram em conflito, forçando uma transformação no comportamento de
empresas de mídia e consumidores, que antes eram passivos e passam a ser ativos. Essa
mudança de atitude por parte dos novos consumidores de mídia é o que Pierre Levý (LEVÝ,
2014) denomina como inteligência coletiva9, que seria o vínculo entre diversas competências,
ideias e conhecimentos, articulados na interação virtual entre indivíduos no ciberespaço.
Caracteriza-se pela diversidade qualitativa entre seus componentes e pela expansão contínua
por conta de articulação e troca constantes que o transformam e adaptam a novos contextos.
Esta dinâmica de mediações sociais pela internet proporcionou uma ampliação do
ambiente discursivo e de mobilização política, em que novos atores sociais, especialmente as
minorias e segmentos marginalizados da sociedade, podem exercer o direito cidadão à
liberdade de expressão. Através da criação de canais de discussão em sites, blogs e perfis em
redes sociais, um contingente maior de indivíduos e grupos sociais que partilham de interesses
comuns podem trocar experiências, gostos, informações, ideias e concepções políticas. A
produção de conteúdo audiovisual, de forma independente ou colaborativa, como memes10,
fanfilms11, vídeos e webseriados, em plataformas de compartilhamento como Facebook,
Twitter e Youtube, além de trazer informação e entretenimento, também vem sendo usada

“O que é a inteligência coletiva? É uma inteligência distribuida por toda parte, incessantemente valorizada,
coordenada em tempo real, que resulta em uma mobilização efetiva das competências. Acrescentemos à nossa
definição este complemento indispensável: a base e o objetivo da inteligência coletiva são o reconhecimento e o
enriquecimento mútuo das pessoas, e não o culto de comunidades fetichizadas ou hipostasiadas.” (LEVÝ, Pierre,
2014, p.29)
9

10

Memes são replicadores, caracterizados pela reduzida variação, com uma alta fidelidade à cópia original, cuja
função primordial é informar um determinado fato e proporcionar um espaço de interação. Outras características:
metamórficos, miméticos, persistentes, voláteis, epidêmicos, fecundos, globais ou locais. (RECUERO, Raquel da
Cunha, 2007, p.23-31)
11

Ver nota 1, p.11.
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como espaços de discussão sobre temas de interesse social e político12, mostrando a força da
cultura participativa que está transformando a indústria cultural13 e o modo de consumo dos
produtos midiáticos.
A produção de conteúdo audiovisual na rede, seja pela grande mídia ou por
realizadores independentes, atende uma nova demanda de mercado, voltada para um público
jovem, concentrado nos maiores centros urbanos do país, nos estratos de maior renda e
escolaridade14. Entretanto, o público de baixa renda e escolaridade vem tendo cada vez mais
acesso à rede, através de políticas governamentais que incentivam a expansão da banda larga
no país15. A produção de bens simbólicos no ambiente virtual precisa ser diversificada, para
estar em consonância com as expectativas de diferentes perfis de consumidores, de classes
sociais distintas.
Na sociedade contemporânea, com a cultura da convergência dos meios e a grande
demanda de conteúdo multimídia na internet, o universo narrativo das ficções seriadas,
produzidas originalmente para a TV, é pensado no contexto da transmidiação, ou seja, na
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Temas de interesse político são entendidos aqui em sentido amplo, como aqueles que afetam a vida em
sociedade de um modo geral, portanto não restritos ao ideológico partidário. Assim, abrangem questões ligadas a
decisões governamentais, de interesse social, econômico ou jurídico, sobre intolerância religiosa e de orientação
sexual, ao preconceito étnico, discriminação de classe social, ou quaisquer outras formas de violência, etc.
Utilizamos a noção de política expandida em Peter Dahlgren (2005 apud MARTINO, 2014) relacionada a visão
da internet como um espaço de participação democrática. Ver em: DALHGREN, Peter. The internet, public
spheres and political communication: dispersion and deliberation. Political communication, n.22, 2005, p.147162.
13

O conceito de indústria cultural foi concebida pelos teóricos da Escola de Frankfurt, Max Horkheimer e
Theodor Adorno, no início do século XX, tendo em vista o processo de subordinação da consciência à
racionalidade capitalista. Segundo esses autores, a expressão designa uma prática social através da qual a
produção cultural e intelectual passa a ser orientada em função de sua possibilidade de consumo no mercado.
(RÜDIGER, 2013, p.131-147)
De acordo com dados da “Pesquisa Brasileira de Consumo de Mídia 2014”, realizada entre outubro e
novembro de 2013, a internet (47%) é atualmente um dos meios de comunicação mais presentes na vida dos
brasileiros, atrás apenas da Tv (97%) e do Rádio (61%). Entre os mais jovens, na faixa de 16 a 25 anos, a
preferência pela Tv cai a 70% e a internet sobe para 25%. Um quarto da população brasileira (26%), tem acesso
à internet, principalmente nos maiores centros urbanos, nos estratos de maior renda e escolaridade. A maioria dos
entrevistados (84%) acessa a internet via computador, seguido pelo celular (40%), e pelo tablet (8%). BRASIL.
Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. Pesquisa Brasileira de Mídia 2014: Hábitos de
consumo
de
mídia
pela
população
brasleira.
Secom,
2014).
Disponível
em:
<http://observatoriodaimprensa.com.br/download/PesquisaBrasileirade Midia2014.pdf>. Acesso em 28 de
dezembro de 2014.
14

15

O Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) lançado em 2010 pelo Decreto 7.175, do Governo Federal tem
por objetivo massificar o acesso à internet, principalmente nas regiões mais carentes de tecnologia. A meta era
chegar a 40 milhões de domicílios em 2014. Entretanto, segundo relatório da Comissão de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal os acessos à banda larga fixa em agosto de 2014
chegavam a apenas 23,5 milhões de locais. Cf. CARTA CAPITAL Intervozes. Sociedade. Análise: o fracasso do
programa nacional de Banda Larga. Disponível em: <http:// www. Carta capital. com.br/blogs/intervozes/ofracasso-do-plano-nacional-de-bandalarga3770.html>.
Ver
também
em:
MINISTÉRIO
DAS
COMUNICAÇÕES. Programa nacional de banda larga (PNBL). Disponível em: <http://www.mc.gov.br/
programa-nacional- de-banda-larga-pnbl>. Acesso em 28 de dezembro de 2014.
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articulação de narrativas complementares compartilhadas em diferentes meios, ancoradas em
estratégias e práticas interacionais. A produção de novelas, séries, minisséries são trabalhadas
de forma conjunta com estratégias de propagação e expansão desses conteúdos na rede para
retroalimentar o interesse do público e o consumo através de narrativas complementares, a
intervenção ativa dos consumidores e o acesso em diversas plataformas. O desdobramento do
universo ficcional das narrativas seriadas, em espaços não autorizados pela instância
produtora como as redes sociais de compartilhamento de vídeos, permitiu a criação de novos
formatos, como os webseriados. Segundo Guto Aeraphe (2013, p.11), “as webséries nada
mais são do que a fórmula clássica das séries televisivas aplicadas ao universo
multiplataforma da internet”. A diferença estaria no comportamento do internauta, ativo, que
busca interagir de todas as formas com o conteúdo proposto.
As narrativas audiovisuais, que abordam temas polêmicos de interesse público, ou
reivindicações de minorias, compartilhadas em modo viral16, podem movimentar as redes
sociais gerando debates políticos em fóruns de discussão, chats ou comentários postados em
sites, blogs, perfis em redes sociais, como Twitter, Facebook e Youtube17, e até em aplicativos
para smartphones, como o WhatsApp18. Dependendo da abrangência entre os internautas,
podem alcançar ecos na grande mídia, tornando-se pauta dos órgãos de imprensa, e
alcançando as instituições estatais. Através do engajamento político dos webconsumidores, a
internet é transformada em um novo espaço de participação democrática da sociedade civil.
Segundo Canclini (2013), a abertura das fronteiras nacionais e o maior acesso aos bens
simbólicos não significa necessariamente o “exercício global e pleno da cidadania”, já que
acompanhada por um crescente desinteresse pelo espaço público e, consequentemente, pela
participação política. Sem esse lugar de participação, em que se pense a nação como
totalidade, os “ideais de identidade nacional”, que forneceriam uma identidade ao grupo,
perdem espaço para identidades fragmentadas. A circulação intensa de pessoas, capitais e
mensagens com quem passamos a nos relacionar cotidianamente, oriundas de muitas culturas,
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De acordo com Martino (2014, p. 179-180), os virais (vídeo, texto ou imagem) tendem a ser reproduzidos
milhares de vezes, sem serem modificados, reproduzidos em diferentes locais e contextos. Diferem, portanto, dos
memes pelo fato de que estes últimos são modificados em novas versões durante o processo de replicação.
Geralmente são imitações, paródias, reelaborações e recontextualizações. Nada impede que um viral vire um
meme.
17

Redes sociais da internet (RSIs) são plataformas oriundas da web 2.0, de intercâmbio, colaborativas e de
compartilhamento de arquivos, de uso generalizado e globalizado. Entre os exemplos podemos citar: Youtube,
Second Life, Orkut, Facebook, Twitter, My Space, Goowy, Hi5, entre outros. Também podem ser acessados
através de diferentes dispositivos, como tablets e smarthpones, via aplicativos. (SANTAELLA; LEMOS, 2010)
18

O Whatsapp messenger é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar mensagens pelo
celular, com imagens, vídeo e áudio.
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provocam o cruzamento e a interpenetração de diversos sistemas culturais. No embate entre o
regional e o global, a cultura regional se coloca como fonte do imaginário nacionalista. A
reflexão atual sobre cidadania e identidade precisa se situar em relação aos vários suportes
culturais, levando em conta o modo como se recompõem nos circuitos de produção,
comunicação e apropriação da cultura. Segundo o autor, isto explicaria o gosto popular dos
latinoamericanos por produtos culturais como a telenovela, por exemplo.
Em sintonia com os escritos de Canclini, Martin-Barbero (2009), também afirma que
na percepção popular, o espaço doméstico não se restringe às tarefas de reprodução da força
de trabalho, mas representa e possibilita um mínimo de liberdade e iniciativa. Assim, nem
toda forma de consumo é interiorização dos valores das outras classes, mas pode falar sobre
as aspirações das forças populares a uma vida mais digna. Nesta perspectiva, o consumo pode
ser uma forma de protesto e expressão de alguns direitos elementares, o que nos leva a
necessidade de uma compreensão dos diferentes modos de apropriação cultural, dos diferentes
usos sociais da comunicação.
o consumo não é apenas reprodução de forças, mas também produção de sentidos:
lugar de uma luta que não se restringe à posse dos objetos, pois passa ainda mais
decisivamente pelos usos que lhe dão forma social e nos quais se inscrevem
demandas e dispositivos de ação provenientes de diversas competências culturais
(MARTIN-BARBERO, 2009, p.292).

De acordo com o autor, a prova da importância desse novo terreno é a relevância
política das lutas contra as formas de poder que discriminam ou reprimem a vida cotidiana e a
apropriação de bens e serviços. A proposta de Martin- Barbero refere-se aos usos dos meios,
especialmente na relação dos usuários com a televisão, abandonando o mediacentrismo –
pautado na inovação tecnológica – pelas mediações, ou seja, “dos lugares dos quais provêm
as construções que delimitam e configuram a materialidade social e a expressividade cultural
da televisão” (BARBERO, 2009, p. 294). Cada classe social possui um tipo de demanda
diferente, de acordo com sua competência cultural, obtida pela educação formal, com suas
distintas modalidades que configuram etnias, culturas regionais e dialetos locais e distintas
mestiçagens urbanas. Barbero destaca que o acesso a esses modos de usos passa pelo “ver
com as pessoas” que permite explicitar e confrontar as diversas modalidades e suas
competências, assim como as“narrativas sobre histórias de vida.”
Quando os segmentos sociais tradicionalmente marginalizados produzem narrativas
audiovisuais sobre o seu cotidiano, mostrando sua realidade social, seus desejos e o modo
como se relacionam com o mundo, praticam um ato de resistência ao processo de
homogeneização das identidades e cultura local, ressignificando os discursos disseminados
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pela mídia. Entretanto, nem todas as narrativas possuem esse caráter de resistência, sendo
meras reprodutoras dos discursos de uma indústria cultural, sem engajamento cívico e sem
proporcionar espaços de reflexão.
Falar sobre a representação da identidade nacional nos meios de comunicação de
massa é falar também sobre relações de poder e construções simbólicas que criam fronteiras
ideológicas, políticas e econômicas que correspondem aos interesses de diferentes grupos
sociais na sua relação com o Estado Brasileiro. O modo como estas vêm sendo representadas
na ficção televisiva e na produção audiovisual independente na internet, particularmente nas
redes sociais, nos remete inicialmente a quatro pontos fundamentais: primeiro, ao modo como
a ideia de Estado-nação e identidade cultural19 foi historicamente construída pelos intelectuais
do final do século XIX, tentando “racionalizar” as causas do subdesenvolvimento brasileiro e
das diferenças regionais, em contraposição ao modelo europeu; segundo, pelas políticas
governamentais no século XX, principalmente a partir dos anos 1930, de unificação nacional
e de modernização do país e, nos governos militares pós-1964, com a política de segurança
nacional e controle da produção cultural; terceiro, como o discurso da identidade nacional e
de diversidade cultural brasileira foi construído pelas mídias tradicionais, no contexto da
globalização e da contemporaneidade, na transição para o século XXI, com a inserção cada
vez maior do país nas negociações políticas globais e na agenda internacional; e, por último,
como este discurso vem sendo apresentado nas narrativas audiovisuais da internet, sendo
reapropriado e ressignificado pelas audiências virtuais, particularmente na produção
audiovisual webseriada. É importante considerar ainda como as séries televisivas
desenvolvem determinadas construções estereotipadas e como a internet possibilitou que os
usuários desenvolvessem outras narrativas sobre o mesmo universo ficcional, porém
configurando uma produção de novos sentidos. Esses pontos serão vistos ao longo desta
pesquisa.
Os discursos que vinculam a noção de identidade nacional e de representação de
brasilidade e regionalismo a determinado conjunto de sígnos e símbolos culturais, construídos
no imaginário nacional, surgiram num contexto sócio-histórico determinado, a partir de uma

Segundo Stuart Hall (2011, p.47), “No mundo moderno, as culturais nacionais em que nascemos se constituem
em uma das principais fontes de identidade cultural. [...] Segue-se que a nação não é apenas uma entidade
política mas algo que produz sentidos – um sistema de representação cultural. As pessoas não são apenas
cidadãos/ãs legais de uma nação; elas participam da ideia da nação tal como representada em sua cultura
nacional. Uma nação é uma comunidade simbólica e é isso que explica seu ‘poder para gerar um sentimento de
identidade e lealdade’ (SCHAWARZ, 1986, p.106).” Ver também em: SCHARWAZ, B. Conservatism,
nationalism and imperialism. In: DONALD, J.; HALL, S. (orgs.). Politics and ideology. Milton Keynes: Open
University Press, 1986.
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política governamental centralizadora, que pretendia conferir uma ideia de progresso e
modernidade ao país. Tais discursos foram irradiados e consolidados pela mídia dentro de
uma política de integração do território nacional e de expansão dos meios de comunicação no
Brasil.
A expansão da TV aberta no país, adotando uma programação imposta pelas emissoras
matriz (cabeça-de-rede) autorizadas a gerar conteúdo próprio, majoritariamente produzido na
região Sudeste (principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo), para as emissoras
afiliadas, proporcionava pouco espaço para a produção de cada região, praticamente reduzida
ao telejornalismo local. Esse modelo verticalizado de produção e transmissão de conteúdo, do
Sudeste para as demais regiões, permitia um maior controle de conteúdo pelo governo federal
e por uma elite cultural e financeira, impossibilitando a livre circulação de uma produção
regional em todo o território nacional. Deste modo, forjou-se uma representação da cultura
brasileira e da diversidade regional simbolizadas por algumas manifestações populares,
principalmente o folclore e a religiosidade. Tais representações foram feitas pela superfície, a
partir da perspectiva de um centro produtor externo, e não pelos integrantes daquela cultura,
que vivenciam tal cotidiano, o que gera distorções e uma “clicherização” de elementos
culturais e sociais de uma população numa dada realidade.
A imagem que a mídia tradicional sedimentou como traço de identidade nacional
continua a produzir uma homogeneização das singularidades e diferenças regionais. A
representação de brasilidade e de diversidade cultural pela grande mídia, principalmente no
telejornalismo e na teledramaturgia nacional, é pois, quase sempre, uma visão folclórica e
“clicherizada” das regiões brasileiras e de sua população, conforme pretendemos demonstrar
ao longo da pesquisa. Na região Norte, cablocos e indígenas; Nordeste, negros, sertanejos e
pescadores; na região Centro-Oeste, pantaneiros e vaqueiros; nas regiões Sul e Sudeste,
imigrantes europeus e centros cosmopolitas.
A tese dos “dois Brasis”, que teve seu auge entre os anos 1920 e 1930 com o
integralismo, opondo um Brasil litorâneo, letrado e burguês a um outro Brasil sertanejo, pobre
e inculto, permanece e é renovado nas representações dos textos midiáticos.
Não é por acaso que nosso senso comum é, até hoje, prolífero em associações
rápidas e simplistas que condensam o Nordeste em uma região compacta, sem
distinções socioculturais entre seus estados-membros, praticamente sem vestígio de
urbanidade, descolado dos valores de modernidade, habitado por seres exóticos,
rurais, ora representados sob a chancela do cangaceiro ou do sertanejos raquítico. Já
o Norte se reduz à selva e aos índios, sem lugar para o teatro de Manaus ou a
importante comunidade nipônica de Belém do Pará. Ideário que, como já foi dito,
vem ancorado nas concepções naturalistas e eugênicas, em que figura, como tipo
nacional preferencial, a imagem do branco europeu, e se inclui a região Sul como
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modelo a ser seguido (ELHAJJI; ZANFORLIN, 2008, p.304).

De um modo geral, os grandes grupos de comunicação, sediadas no sudeste do país,
construíram uma imagem de Brasil dividido em dois pólos ou blocos opostos: um “norte”
exótico, rústico, pobre e atrasado (homogeneizando as regiões norte/nordeste/centro-oeste) em
contraposição a um “sul" civilizado, rico e moderno (englobando as regiões sul e sudeste),
que tenta se alinhar às grandes megalópoles do sistema capitalista. A cidade de Brasília,
capital brasileira e centro político, surge como espaço sui generis, desterritorializado e,
portanto, deslocado das demais cidades do centro-oeste.
A questão principal que norteia esse trabalho é verificar como essa imagem de Brasil
dividido em dois pólos ou blocos opostos foi sendo sendimentada no imaginário coletivo dos
brasileiros, a partir da produção cultural centralizada no centro econômico e político do país.
Pretendemos investigar se as narrativas webseriadas realizadas pelos internautas ratificam
esse imaginário reproduzido pela mídia televisiva ou apresentam um novo olhar, a partir do
cotidiano regional, na contramão da ideologia hegemônica do “ser nacional”.
No primeiro capítulo deste trabalho apresentamos o surgimento do formato seriado no
cinema, realizando o contexto histórico da migração do formato para a TV, nos Estados
Unidos, numa síntese desde a “Era de Ouro” entre os anos de 1948 e 1960, quando o formato
chega ao Brasil, até os dias atuais (MACHADO, 2005; FREIRE, 2011; BRITZ; BRAGA; DE
LUCA, 2010; ARAÚJO, 2012; SINGER, 2001; PEREIRA, 2008). Desenvolvemos ainda um
breve estudo das principais características do seriado, na TV e na Web, destacando gênero e as
estruturas narrativas, com tramas e arcos dramáticos (PALLOTTINI, 2012; GAUDREAULT;
JOST, 2009; JENKINS, 2012; AERAPHE, 2013; RODRIGUES, 2014).
Também realizamos uma análise sobre a representação de brasilidade e regionalismo
nas séries televisivas, destacando algumas narrativas ficcionais com um discurso oficial
hegemônico fundamentado na tese dos “dois Brasis” (LIMA, 2013; ORTIZ, 2006; ELHAJJI;
ZANFORLIN, 2008; MORAES, 2010) representando as regiões Norte/Nordeste/CentroOeste e Sudeste/Sul a partir da dicotomia sertão/litoral, através das minisséries Grande Sertão
Veredas, Lampião e Maria Bonita, Anos Dourados, Anos Rebeldes e o especial Morte e Vida
Severina, produzidos pela Rede Globo de Televisão. Destacamos neste capítulo, o seriado As
Brasileiras, continuação do seriado As Cariocas, inspirado na obra homônima do jornalista
Sérgio Porto, buscando identificar as marcas de representação da identidade nacional e
regional, afim de contextualizar o recorte de nosso objeto de pesquisa: as webséries inspiradas
em As Brasileiras e As Cariocas.
O segundo capítulo trabalha com os conceitos de ideologia da formação do povo
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brasileiro e a tese dos “dois Brasis”, a partir da perspectiva da construção simbólica da cultura
nacional enquanto uma “comunidade imaginada” tendo como origem o mito de formação da
identidade brasileira. Em um breve percurso, mostramos que ao final do século XIX o país foi
interpretado sociologicamente por uma intelligentsia nacional, em termos de civilização e
barbárie, pautado nas teorias racistas, eurocêntricas e higienistas, e a repercussão desse
pensamento no período do governo militar, após o golpe de 1964, quando foram criadas as
principais redes de emissoras de televisão do país, até os dias atuais (ORTIZ, 2006; LIMA,
2013; ELHAJJI; ZANFORLIN, 2008; ANDERSON, 2013; HALL, 2011; CHARTIER, 2002;
BRESCIANI, 2005).
Discorremos ainda sobre como os meios de comunicação social, principalmente o
cinema e a televisão, difundiram uma imagem estereotipada e homogeneizante de brasilidade
no interior do país, a partir da construção do mito das “três raças” na formação do povo
brasileiro e das alegorias sobre as diferenças regionais. Mostramos que a visão reducionista
do regional a partir do olhar de uma intelligentsia que se encontra no centro político e cultural
do país, responde a mesma dinâmica do olhar de alteridade do estrangeiro sobre o Brasil,
apresentada pela cinematografia estrangeira, a partir da imagem-síntese da cidade do Rio de
Janeiro como país edênico, exótico e reduto de transgressores da lei. Partindo dos conceitos
de estereótipos, clichês e preconceitos, buscamos mostrar como os discursos hegemônicos de
desvalorização e hostilidade contra as populações do “sertão” são produzidos (AMÂNCIO,
2000; ORTIZ, 2006; LIMA, 2013)
Fundamentados pela “Teoria das Mediações” e pelo conceito de cultura como campo
hegemônico a partir de Antônio Gramsci, mostramos como as mensagens dos meios de
comunicação são mediadas pelos receptores e produtores num processo cultural complexo de
negociação de sentidos, articulando significados propostos pela mídia e sua incorporação no
cotidiano dos indivíduos. Deste modo, a assimilação do subalterno pelo hegemônico nem
sempre é signo de submissão, enquanto a sua mera recusa nem sempre significa uma forma de
resistência. (MARTIN-BARBERO, 2009). Apresentamos ainda a visão de Martin-Barbero
sobre o folhetim, como um novo modo de comunicação entre as classes. Entendemos que as
narrativas webseriadas podem ser consideradas como o folhetim contemporâneo,
incorporadas pelas classes subalternas, espaço de hegemonia e intercâmbio cultural.
Discorremos ainda sobre a dinâmica da cultura popular e a utilização da sátira, da paródia e
do cômico como estratégia na construção das estruturas narrativas (FREIRE, 2004;
BARTHES, 2013; PICADO e NERI, 2014; BERGSON, 1983).
Procurando analisar a relação da narração com as identidades inscritas no contexto da
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globalização e dos processos de hibridização cultural, verificamos os diferentes sentidos na
produção discursiva de conteúdo audiovisual, para a TV e o ambiente web, a partir da
perspectiva de diferentes atores sociais (ORTIZ, 2006; MARTIN-BARBERO, 2009;
CHARTIER, 2002; BRESCIANI, 2005; ANDERSON, 2012). A espetacularização do
cotidiano, antes restrita aos meios de comunicação de massa, torna-se uma prática coletiva na
era da tecnologia digital, em que a população tem acesso aos dispositivos de gravação de
vídeo e compartilhamento gratuito através das redes sociais na internet. Com o surgimento
das comunidades de sentido e grupamentos urbanos, certos valores são vivenciados tanto
localmente, como também partilhados em nivel global. Em tempos de convergência, com o
fenômeno da transmidiação das narrativas ficcionais, o que se tem agora é uma audiência
criativa e um consumo produtivo (DEBORD, 2003; JANOTTI JR, 2009; HELLER, 2008;
HALL, 2011; FECHINE, 2013; CASTELLS, 1999)
No terceiro e último capítulo desta dissertação, realizamos uma proposta de
metodologia de análise das narrativas webseriadas selecionadas, inspiradas em As Brasileiras
(2012) e As Cariocas (2010), exibidas pela Rede Globo de Televisão. A partir dos conceitos
sobre territórios ficcionais, intertextualidade, remediação e dos elementos e estratégias da
narrativa ficcional seriada identificamos as estratégias no processo de discursivização e
expressão das referidas narrativas, em que criamos diversas categorias de análise
(RODRIGUES, 2014; AERAPHE, 2013; BORELLI, 2009; ALLEN, 2011; COMPARATO,
2000; MARTINO, 2014; BOLTER; GRUSIN, 2000). Nosso objetivo é observar como os
webprodutores independentes das regiões Nordeste e Sudeste representaram nas narrativas
webseriadas as questões de seu cotidiano, construindo uma imagem própria de sua realidade
local, em contraposição ao estereótipo de regionalismo apresentado pela narrativa ficcional do
seriado televisivo As Brasileiras.
A partir desta análise, da produção webseriada dos consumidores criativos em
comparação com o discurso do nacional/regional pautado na tese dos “dois Brasis”,
pretendemos verificar como é exteriorizado pelo internauta o sentimento de pertencimento de
uma nação como comunidade imaginada, através das narrativas ficcionais postadas na
internet. É a partir desse olhar regionalizado, que pretendemos identificar através do
desenvolvimento de categorias de análise da narrativa das webséries selecionadas, as
produções de sentidos construídas pelo imaginário coletivo na representação de identidade
nacional, assim como questões de pertencimento e alteridade.
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CAPÍTULO 1 - As narrativas ficcionais seriadas: do cinema para outras telas

As primeiras narrativas ficcionais seriadas surgem da projeção de pequenos trechos de
um filme, atendendo a uma necessidade prática, devido a problemas de distribuição e
barateamento de custos para o mercado exibidor que foi sendo incorporado pelo espectador
dos cinemas.
Neste capítulo pretendemos abordar o desenvolvimento das narrativas audiovisuais
seriadas no mercado cinematográfico, na indústria televisiva norte-americana e a introdução
do formato na programação televisiva brasileira, com o objetivo de contextualizar o cenário
da produção seriada no país.
Por fim, apresentamos o recorte desta pesquisa, as webséries inspiradas na série
televisiva As Brasileiras, exibida pela Rede Globo de Televisão.
1.1- O formato seriado no cinema e na TV – contexto histórico das séries no Brasil
As narrativas seriadas não são uma criação da teledramaturgia televisiva, surgiram a
partir da literatura, nas narrativas epistolares, míticas sequenciais e no desenvolvimento da
técnica do folhetim20, que obteve grande popularidade no Brasil no final do século XIX. Com
o advento do cinema, em 1895, os primeiros filmes seriados são produzidos, ainda por volta
de 1908-1913, como decorrência das mudanças que estavam acontecendo no mercado
cinematográfico. De acordo com Machado (2005, p.86-87), o formato seriado atendia a duas
demandas dos exibidores: como eram películas mais longas podiam ser exibidas às platéias da
classe média e alta nos grandes cinemas, mas podiam também ser exibidas em partes nos
cinemas da periferia (nickelodeons ou cine poeira), a preços módicos. Posteriormente, o
formato foi adotado amplamente, sendo chamado cinesseriados ou seriados. Fantômas (1913),
de Louis Feuillade e The Perils of Pauline (1914)21, de Louis Gasnier, baseados nos folhetins

20 A técnica do folhetim consistia em publicar fragmentos de romance ou conto editado numa publicação
periódica. O formato surgiu na França, no ínicio do século XIX, no rodapé dos periódicos, espaço dedicado ao
entretenimento, como piadas, críticas culturais e até relatos de crimes. Os jornais La Presse, de Émile de Giradin,
e Le Siècle, de Armand Dutacq, foram os primeiros a perceber as vantagens financeiras do formato e decidem
publicar romances em fatias seriadas. Lazarillo de Tormes (Anônimo) foi o primeiro romance-folhetim publicado
em 5 de agosto de 1836. Com o sucesso do gênero, no início dos anos 1840, importantes escritores eram
disputados pelos principais periódicos franceses para criar romances-folhetins exclusivos. O primeiro romancefolhetim publicado no Brasil foi Capitão Paulo, de Alexandre Dumas, em 1838, no Jornal do Commercio.
(MEYER, Marlyse. Folhetim, uma história. São Paulo: Cia das Letras, 1996)
21

Os Perigos de Paulina (The Perils of Pauline -1914), foi produzido pelos estúdios americanos da Pathé, em
associação com o magnata das comunicações William Randolph Hearst, levando ao estrelato a atriz americana
Pearl White, que se tornou uma das mais famosas serial queens. O cinesseriado era dividido em 20 episódios,
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jornalísticos, deram a forma básica do gênero que conhecemos hoje.
Nas duas primeiras décadas do século XX, o cinema europeu – particularmente o
francês – dominava as telas e as preferências do público brasileiro. A Pathé foi a primeira
grande produtora/distribuidora de filmes no país, tendo como principal agente a Casa Marc
Ferrez & Filhos, no Rio de Janeiro. Durante o período da Primeira Guerra Mundial as
dificuldades de importação dos filmes, feito através do transporte marítimo, aliado a grave
crise financeira do país, teve reflexos nas bilheterias As Brasileiras, com queda de público.
Ainda assim, o circuito das salas de cinema no Rio e em Sâo Paulo crescia. (FREIRE, 2011;
p. 142 ; BRITZ; BRAGA; DE LUCA, 2010, p. 56).
Os cinesseriados eram produções baratas, feitas em escala industrial, muitas vezes no
improviso, com roteiro inventado na hora, sem rigidez na continuidade, já que o plot
narrativo22 era geralmente anárquico. Tornaram-se populares no país, ainda no período do
cinema silencioso, e principalmente a partir de 1915, devido a iniciativa da Universal Film
Manufacturing Company, com o lançamento de A rapariga mysteriosa (Lucille Love, The Girl
of mistery [dir. Francis Ford, 1914/1915]. Primeira agência distribuidora de um estúdio norteamericano com escritório no Rio de Janeiro, a Universal criou um concurso que distribuía
mais de 200 mil réis em prêmios para quem descobrisse o final do seriado. Em 1917, os
seriados haviam se tornado um fenônemo de público na capital da República. A agência
também teve papel importante na popularização do longa-metragem no Brasil. Não há,
entretanto, referência a cinesseriados realizados no país ao longo da década de 1920, mas
diversos elementos deste tipo de narrativa ficcional foi sendo incorporado nos filmes
brasileiros, como em Valadião, o cratera (1925), primeiro filme dirigido por Humberto
Mauro, junto com Pedro Cornello (FREIRE, 2011, p.144 ; ARAÚJO, 2012, p.162-163).
Segundo Ben Singer (2001, p.192-198) os seriados podem ser compreendidos dentro
do gênero mais amplo de “melodrama de sensação” (sensational melodrama), com tramas
enfatizando a vilania e o heroísmo extremos, revelações repentinas e inesperadas reviravoltas,
cobrindo uma gama de subgêneros, entre os quais policial, faroeste, gótico, patriótico e
melodramas. Ele distingue entre os seriados (serials) e “séries” ou “filmes em séries” (series
films). Enquanto nos seriados (serials), a ligação entre os episódios costuma ser acentuada,

sendo lançado um por semana. Os dois primeiros episódios tinham 900 metros (50 minutos de duração) e os
demais 600 metros (35 minutos). Foi exibido no Rio de Janeiro, entre 1916-1917. (FREIRE, 2011, p. 144-150)
22

O plot é a parte central da ação dramática, onde todas as personagens estão interligadas por problemas,
conflitos, intrigas, temas, etc. Move-se sempre na intenção de criar mais antecipações e expectativas, sendo o
motor da mudança dramática e o núcleo vital do drama. Um roteiro pode ter um plot ou vários plots.
(COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. 5 ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2000, p. 176)
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especialmente pelas situações de perigo e suspense, proporcionando o gancho para o episódio
seguinte, as séries ou filmes em séries (serial films) possuem episódios com autonomia
narrativa entre si, ainda que mantendo personagens e ambientes. Para Tom Gunning (apud
FREIRE, 2011, p. 143), a distinção entre os “filmes em série” (series films or series) e os
seriados (serials) também pode ser feita pelos seguintes aspectos: duração, trama, arranjos de
produção e distribuição. Enquanto os series films ou series são filmes curtos e individuais,
com tramas autônomas, mas com um personagem recorrente, os seriados (serials) possuim
episódios interligados e que possuíam não apenas personagens recorrentes, mas também uma
linha narrativa dominante. Outra distinção é que os seriados (serials) eram realizados como
uma única produção de vários rolos, sendo cada episódio exibido em intervalos regulares,
geralmente dois a cada semana, diferentemente dos series films.
Em relação ao mercado norte-americano, o sucesso do gênero impulsionou que os
grandes estúdios começassem a realizar filmes mais bem produzidos como Flash Gordon
(Universal,1936), Os Três Mosqueteiros (Mascot Pictures, 1933) e Buck Rogers (Universal,
1939), entre outros. A época de ouro dos cinesseriados na telona ocorreu aproximadamente
entre os anos de 1936 e 194523.
Com o final da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o cinema hollywoodiano entra
em crise, período em que se iniciam as primeiras transmissões televisivas nos Estados Unidos,
ainda em caráter experimental e ao vivo. Eram exibidas adaptações de programas de rádio,
vaudeville/variedades e peças de teatro, com produções nos formatos teleteatro, comédias e
seriados.
A partir de 1947, a Doutrina Truman24 retoma a política de “caça às bruxas” em
Hollywood, em que diversos profissionais são perseguidos, condenados e presos sob a
acusação de comunismo, enquanto outros são impedidos de trabalhar. Muitos recorrem ao
exílio. Em 1948, a Corte Suprema Norte Americana decreta a ilegalidade do sistema de
monopólios e obriga os estúdios de Hollywood a se desfazerem de suas salas de cinema 25.

23

DICIONÁRIO SENSAGENT. Disponível em: <http://dicionario.sensagent.com/seriado/pt-pt/>. Acesso em
julho de 2015.
24

A Doutrina Truman foi uma política externa norte-americana adotada pelo presidente Harry Truman em março
de 1947, após o final da segunda Guerra Mundial, que tinha o objetivo de impedir o avanço do socialismo aos
países não pertencentes à zona de influência soviética. Consistia em ajuda financeira (Plano Marshall) e militar,
dando início à Guerra Fria. MUNDO EDUCAÇÃO [online]. Disponível em: <http://www.mundoeducacao.com
/geografia/doutrina-truman.htm> . Acesso em julho de 2015.
25

Em 1950, as indústrias cinematográficas Warner Bros, a Lowe's, RKO Radio Pictures e a 20th Century Fox
são obrigadas a venderem suas salas de cinema, enquanto o número de televisores instalados nos EUA chegava a
5 milhões. Em 1957, a RKO Radio Pictures e a Republic Films abandonam a produção cinematográfica para se
dedicar à produção televisiva. A Universal Films aluga seus filmes para canais de televisão e, em 1958, a

27

Nesse mesmo período, a transmissão comercial televisiva nos Estados Unidos, que se iniciara
em 1945, começava a se popularizar rapidamente.
Para tentar combater a “nova ameaça”, os estúdios americanos investem em “truques
tecnológicos”, como as projeções em três dimensões e o ecrã de grande formato, como o
Cinerama (1952), e o CinemaScope (1953), ambos lançados pela Paramount Pictures26. O
número de espectadores em território americano cai de 90 milhões, em 1948, para 51 milhões,
em 1952. Os exibidores reduzem o preço dos ingressos para incentivar o retorno do público às
salas de cinema.
Com o fim dos teleteatros e a transmissão ao vivo, a televisão norte-americana entra
em sua “Era de Ouro” (Golden Age), entre os anos de 1948 e 1960 27, com o estabelecimento
de uma programação com qualidade dramática, trazendo para a TV profissionais de teatro e
cinema, entre atores, roteiristas e diretores. No final dos anos 1950, surgem os documentários,
programas de debates e séries humorísticas, de terror, aventura e drama, com personagens
fixos ou antológicos, que questionavam a sociedade americana e abordavam temas polêmicos,
como diferenças entre gerações, classes sociais, espionagem, racismo, homossexualidade e
falhas do sistema judiciário, entre outros. Era uma época marcada pelos movimentos culturais,
a corrida espacial, a luta pela igualdade e a Guerra do Vietnã. Com o surgimento do
videotape, em 1956, os canais puderam realizar edições mais rápidas, o que favoreceu
principalmenete a produção de documentários e telejornais, apesar de algumas produções
ainda serem feitas em película. Outra novidade foi a programação em cores (1965-1966), que
possibilitou que filmes recentes produzidos para o cinema fossem exibidos na TV,
estimulando a produção de telefilmes e a importação de programas estrangeiros,
especialmente os ingleses.
As narrativas seriadas norte-americanas produzidas para a TV também chamadas de
“enlatados” chegaram ao Brasil na década de 1960, integrando a programação das emissoras
Paramount Pictures vende os direitos de seus filmes produzidos antes de 1948 à MCA, permitindo que
produtores independentes utilizem seus estúdios.(CHAMBEL NET. História do cinema: 1950-1959. Disponível
em: http://chambel.net/?p=44. Acesso em janeiro de 2015)
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CHAMBEL NET. História do cinema: 1950-1959. Disponível em: http://chambel.net/?p=44. Acesso em
janeiro de 2015.
Os críticos não são unânimes em datar o período da “Era de Ouro da TV Norte americana”. Alguns acreditam
que este período teria ocorrido entre 1938-1954, que cobre o início das transmissões experimentais e a formação
da TV comercial e sua estrutura de produção/programação; outros afirmavam que seria entre 1954-1961, com a
chegada de Walt Disney e Hitchcock até a saída de John Frankenheimer, diretor que trocou a TV pelo cinema. A
jornalista Fernanda Furquim considera o período 1958-1971, com o surgimento das produções seriadas até a
crise na produção televisiva, com a substituição definitiva da película pelo videotape devido a problemas
econômicos. Cf. FURQUIM, Fernanda. A 1ª Era de Ouro da Tv Americana: 1958-1971. Revista Veja [online].
Opinião. Televisão. 24/04/2011. Disponível em: <http://veja.abril.com.br/blog/temporadas/televisao/a-1%C2%A
A-era-de-ouro-da-tv-americana-1958-1971/>. Acesso em janeiro de 2015.
27

28

Tupi, Record, Excelsior e Globo28. Numa época de tensão da Guerra Fria, as séries
exportavam a ideologia do american way-of- life, de um país em defesa da democracia e da
liberdade, da supremacia norte-americana na corrida espacial, do poderio tático, tecnológico e
militar. Como exemplo, podemos citar as séries: Agente 86, 77 sunset Strip, Têmpera de Aço,
O agente secreto, O Homem invisível, A Feiticeira, Jeannie é um gênio, I love Lucy, Cidade
Nua e Jornada nas estrelas.
O sucesso dos seriados junto ao público brasileiro fez com que as emissoras nacionais
investissem neste tipo de formato. As primeiras séries produzidas no país foram feitas pela TV
Tupi: Alô Doçura (1953-1964) e Vigilante Rodoviário (1961-1962); pela TV Record: Ceará
contra 007 (1965); e pela TV Globo: 22-2000 Cidade Aberta (1965-1966). Os anos 1970
marcam a ascensão da Rede Globo e a criação de núcleos de dramaturgia para criar uma
programação com novas séries brasileiras, restringindo o horário de exibição dos seriados
estrangeiros. Entre os seriados nacionais veiculados no horário nobre podemos destacar:
Ciranda Cirandinha (1978), A grande família (1972-1975) e Malu mulher (1979-1980), este
último em que a personagem principal vivia os conflitos decorrentes da separação
matrimonial, abordando temas como aborto, virgindade, métodos anticoncepcionais,
considerados tabus à época, o que gerou problemas com a censura do governo militar.
Nos anos 1980, a Rede Globo dá início a produção de minisséries29, em geral
adaptações de obras clássicas da literatura nacional, especialmente da ficção regionalista e do
romance social modernista das décadas de 30/50, que refletiam a visão dicotômica
sertão/litoral, como metáfora para pensar a sociedade brasileira. A conotação positiva ou
negativa, aproximando-se de antinomias clássicas da sociedade ocidental como civilização e
barbárie, estavam imbuídas no subtexto de uma representação de Brasil bipartido, mostrado
pela dramaturgia televisiva. Sem contextualização histórica do pensamento social vigente à
época da realização das obras literárias, expressão de sentimentos e ideais de uma elite
intelectual brasileira e seu projeto de nação, as narrativas ficcionais televisivas corroboravam
a visão de “dois Brasis”, conceito que desenvolveremos adiante a partir de Lima (2013) e
Ortiz (2006) e Elhajji & Zanforlin (2008). Algumas produções, baseadas em fatos reais ou de
livre inspiração, mantiveram o mesmo enfoque narrativo, contrapondo a polaridade Norte/Sul,
de um país separado entre dois mundos: um rural, conservador, atrasado e outro urbano,
moderno e cosmopolita. Como exemplos, podemos citar as minisséries: Lampião e Maria
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PEREIRA, 2008.

29

Dicionário da Tv Globo, vol. 1: Programas de Dramaturgia & Entretenimento. Minisséries. (2003, p.307-378).
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Bonita (1982); Avenida Paulista (1982); Padre Cícero (1984); Anarquistas, Graças a Deus
(1984), A máfia no Brasil (1984); Tenda dos Milagres (1985); Grande Sertão: Veredas (1985);
O tempo e o vento (1985); Anos Dourados (1986); O Pagador de Promessas (1988); e Sampa
(1989), entre outras.
A emissora também produziu minisséries que tratavam diretamente da formação do
povo brasileiro, através da mitologia das “três raças", em que a nação foi formada pela
miscigenação do branco, do negro e do índio. Entre as quais podemos citar: Abolição (1988),
República (1989), A muralha (2000), A invenção do Brasil (2000), e O quinto dos infernos
(2002).
Os seriados Carga Pesada (1979-1981), O Bem-Amado (1980-1984) e Amizade
Colorida (1981) buscavam construir uma imagem de Brasil pautado nos estereótipos das
diferenças regionais. Em Carga Pesada, a proposta era mostrar a diversidade cultural do
Brasil e a vida nas estradas através das viagens e aventuras de dois caminhoneiros pelo
interior do país. O Bem-Amado tinha como marca do seriado o modo de vida e a construção
de tipos populares de uma cidadezinha no interior da Bahia. Amizade Colorida era uma
comédia urbana que abordava os problemas das populações das grandes cidades.
Anos mais tarde, em 2012, o seriado As Brasileiras também desenvolveu uma
narrativa pautada na visão dicotômica sertão/litoral, reforçando estereótipos sobre as
populações e características regionais, trazendo narrativas sobre mulheres de diferentes
cidades brasileiras, contrastando a cultura urbana/rural. Em uma breve verificação é possível
notar desde o clichê da “mulher-macho” nordestina, indomável, que usa o facão e a
espingarda para sobreviver e lutar por sua honra, num ambiente rústico; da nortista, cabloca
das palafitas e das cidades ribeirinhas, ou a indígena que seduz e ataca os que se aproximam
de sua aldeia; em contraposição, temos o urbano cosmopolita do Sudeste/Sul brasileiro, das
mulheres batalhadoras, sonhadoras e apaixonadas, das “socialites e emergentes”, que
frequentam os bailes do Municipal, as saunas de Porto Alegre ou os salões de beleza da Barra
da Tijuca. Tais imagens, reforçadas pela ficção televisiva em novelas, minisséries e seriados,
como em As Brasileiras, tem como repertório uma visão de brasilidade baseada num ideário
eurocêntrico, construídas ao longo de décadas pelas elites intelectuais, de um país dividido em
dois eixos, Norte/Sul. Segundo Elhajji & Zanforlin (2008), as representações da identidade
nacional através da mídia consolidam os discursos hegemônicos de polaridade regional de
aspecto reducionista, justificando a manutenção de hierarquias regionais, personificando o
atraso e o progresso.
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No Brasil, o ideário eurocêntrico se atualiza e se efetiva tanto pela tentativa de
construção de um projeto político modernizador, como pela justificação da
manutenção de hierarquias sociais, culturais e regionais. Ou, de modo geral, para a
conservação dos privilégios de uma elite social que edifica seu domínio a partir de
uma origem européia mítica ou uma brancura fantasmagórica – predefinidas,
justamente, como prova de superioridade e garantia de progresso [...] Ou seja, a
negociação dos quadros de representação de nosso ente nacional seria sempre
pautado pela dicotomia axiomática entre atraso e progresso, assim como seu
decalque social e político ancorado na manutenção da tradicional perspectiva causal
linear que consagra as ideias de inoperância de uma classe média madura e/ou
ausência de uma classe operária organizada. Ou, ainda, pela redução de nossa
paisagem cultural a figurações binárias entre as regiões Norte/Nordeste e
Sudeste/Sul, que personificam, respectivamente, o atraso e o progresso; o arcaico e o
moderno; o passado e o futuro – como se fossem regiões temporais e não recortes
espaciais (ELHAJJI; ZANFORLIN, 2008, p.301-302).

Apesar do Brasil ser uma terra de contrastes, devido também a sua grande extensão
territorial, estas facetas do norte/nordeste brasileiro, retratadas pela literatura regionalista largamente influenciadas pelas utopias sociológicas e higienistas – foram tratadas
metonimicamente pelas narrativas ficcionais televisivas e cinematográficas, através dos
gêneros filme de cangaço, filme de selva e filme caipira. Deste modo, desenvolveu-se
imageticamente um cenário de western brasileiro para retratar o nordeste e o centro-oeste
brasileiro, assim como um cenário de floresta para retratar o norte do país.
Segundo Rafael de Luna Freire (2011), com base nos estudos sobre o processo de
substantivação/generificação de Rick Altman, a abordagem filmica sobre as características de
um cinema nacional, a partir de seus elementos semânticos, como elenco, a língua, o cenário e
iconografia visual, transformariam os filmes de um ciclo sobre o nordeste brasileiro em um
novo gênero nacional, o “western nordestino” ou “nordestern”, numa apropriação da matriz
de gênero hollywoodiana. Tais apropriações homogeneizantes seriam feitas numa tentativa de
unificar e anular as diferenças.
Em outras palavras, um gênero nacional nasceria quando o adjetivo “brasileiro” se
substantivasse ou possibilitasse a origem de um novo substantivo por meio de um
neologismo. Desse modo, assim como o biographical picture se tornou o biopic, o
musical drama, o melodrama, e o documentary drama, o docudrama, o “western
nordestino” – que se tornaria o mais frequente e bem-sucedido em meio a outras
apropriações da matriz de hollywood, como o “western gaúcho” ou o “western
paulista” – teria vindo a constituir o “nordestern”, conforme batizou o crítico
Salvyano Cavalcanti de Paiva no inicio dos anos 1960, criando a expressão que veio
a intitular o livro organizado por Maria do Rosário Caetano (2005). Em meio a
diferentes apropriações regionais, a nordestina veio a assumir o caráter de principal
versão nacional do western, marginalizando singularidades dentro da diversidade do
próprio Brasil e reprimindo suas diferenças e possíveis contradições internas
(FREIRE, 2011, p. 69)

Assim como no cinema, essas apropriações homogeneizantes da temática nordestina
também foram realizadas através das narrativas ficcionais televisivas, consolidando uma ideia
de brasilidade pautada também nessas marcas regionais, porém desconsiderando as diferenças
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internas que compõem esse mosaico territorial e cultural. Esses elementos semânticos que,
conforme Rafael de Luna Freire - no caso do filme brasileiro - trazem uma “cor local”,
também estão geralmente relacionados a características culturais e aos sentimento de pertença
e associação – a “comunidade imaginada” de Benedict Anderson (2012).
Quanto à teledramaturgia nacional, esse sentimento de “brasilidade” foi sendo
construído pelas narrativas ficcionais seriadas ao longo de décadas, especialmente pelas séries
e minisséries, produzidas e exibidas na televisão, particularmente pela Rede Globo30,
emissora consolidada por sua audiência, que possui uma grade de programação quase toda
dedicada a produções brasileiras.
Do cinema para outras telas, as narrativas ficcionais seriadas foram sofrendo diversas
adaptações no formato para atender às demandas de um mercado consumidor crescente.
Segundo Cannito (2010, p.55-9; 98-105), o gênero e o formato são as regras de contrato com
o público, cujo conteúdo precisa ser materializado em estruturas básicas de identificação
cultural. O gênero (novelas, séries, minisséries, especiais, telefilmes, etc.) se constroi a partir
de subgêneros (comédia, melodrama, policial, etc). O formato também atende as
características do meio (tecnologia) e o modo de produção, adequando-se às transformações
da tecnologia digital, como o modo de transmissão via streaming31 que possibilitou o
desenvolvimento da TV na internet, os canais de exibição de vídeos no celular e os sites de
compartilhamento de vídeos gratuitos, como o Youtube.
1.2. Características do formato seriado
Em muitos aspectos o formato seriado ainda segue as estratégias das narrativas
folhetinescas adaptadas aos novos veículos, como o cinema, a TV e o ambiente web:
serialidade, repetição e fragmentação. Nas plataformas digitais, aspectos como mobilidade,
portabilidade, interação e convergência de meios, também interferem no modo como o
público vai consumir o produto audiovisual. Além dos aspectos formais, os seriados também
possuem características relacionadas ao modo da estrutura da narrativa (CANNITO, 2010;
PALLOTTINI, 2012).
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Inaugurada em 1965, a TV Globo, canal 4, do Rio de Janeiro, atual Rede Globo de Televisão possui 115
afiliadas, atingindo cerca de 99% do território nacional, com uma participação de 60% no número de televisores
ligados no horário nobre, num mercado formado por outras cinco redes de televisão aberta. (DICIONÁRIO DA
TV GLOBO, v.1. Programas de dramaturgia & entretenimento. Projeto Memória das Organizações Globo. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003)
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Streaming é uma tecnologia de transferência de dados, utilizando redes de computadores e a internet para
enviar informações multimídia. Criada para tornar as conexões mais rápidas, essa tecnologia permite a
transmissão de vídeos em tempo real. SIGNIFICADOS [online]. Disponível em:<http://www.significados.
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A seguir discorremos sobre as principais características das narrativas seriadas
ficcionais para a TV e para o ambiente web.
1.2.1. Seriados televisivos
De um modo geral, o formato seriado televisivo pode ser classificado de acordo com
suas características formais e sua linguagem. Assim, a extensão, o tratamento do material, a
unidade, os tipos de trama e subtrama, a maneira de criar, apresentar e desenvolver as
personagens, modos de organização e estruturação do conjunto são relevantes para identificar
o gênero. De acordo com Renata Pallottini (2012, p. 25-36), os programas televisivos podem
ser classificados em unitários e não unitários. Os unitários seriam estórias levadas ao ar de
uma única vez, com duração de aproximadamente uma hora, que se esgota em sua unidade,
com começo, meio e fim. Os não unitários referem-se aos programas de maior duração,
classificados em minisséries, telenovelas e seriados. Podemos incluir nesta categorização, o
soap opera americano, uma espécie de ficção híbrida entre a telenovela e o seriado.
No Brasil, o gênero unitário surgiu com o teleteatro, mas aos poucos foi se
diferenciando deste com o desenvolvimento da linguagem televisiva, saindo dos estúdios e
recebendo um tratamento mais cinematográfico. De acordo com o Dicionário da TV Globo
(2003), é chamado de dramaturgia não-seriada ou diversos e não tem necessariamente
personagens ou cenários fixos. Inclui nesta categoria programas como Caso Especial (1971),
Você Decide (1992), Comédia da Vida Privada (1995) e A vida como ela é (1996).
Entre os programas de gênero não unitário, a teledramaturgia nacional se destaca pela
extensa produção das minisséries e telenovelas, o produto brasileiro de maior alcance. As
séries brasileiras, por outro lado, sempre tiveram que disputar o mercado nacional com os
seriados norte-americanos. Com o aumento do mercado de televisão por assinatura no país,
principalmente a partir da promulgação da Lei da TV Paga (Lei 12.485/2011) 32, esse quadro
começa a mudar. A lei incentiva a produção de conteúdo nacional através do estímulo a
coprodução entre emissoras de Tv a cabo e produtoras nacionais independentes, tendo em
vista que o formato seriado têm grande participação na grade de programação dos canais de
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televisão por acesso condicionado.
A série As Brasileiras pode ser considerada nesta classificação como híbrida ou sui
generis, pois possui ao mesmo tempo características de gênero unitário e não unitário, o que
gera alguma confusão. Neste tópico, cabe fazer algumas distinções entre minissérie e série.
Conforme Pallottini (2012), a minissérie se caracteriza por apresentar uma única
estória, girando ao redor de uma única trama básica na qual se acrescentam incidentes
menores. É considerada uma espécie de telenovela curta, com a diferença de que é uma obra
fechada, definida em sua estória, ao contrário do modelo das telenovelas brasileiras,
construídas como obras abertas. Geralmente possuem duração mais curta, entre cinco e vinte
capítulos. Pode ser uma adaptação da literatura, totalmente ficcional, semi-documental ou
ainda inspirada em uma biografia. Como exemplo, as minisséries Grande Sertão Veredas
(1985), Anos Dourados (1986), Anos Rebeldes (1992) e JK (2006). Já o seriado “é uma
produção ficcional para a TV, estruturado em episódios independentes que têm, cada um em
si, uma unidade relativa” (PALLOTTINI, 2012, p.29). Cada episódio deve contar sua história
respeitando as características do programa como um todo, já que vai acarretando
modificações fundamentais na vida da personagem ou personagens, transformando os
episódios futuros. A unidade, portanto, é inerente ao conjunto, podendo ser dada pelo
protagonista, pelo tema ou época, às vezes ligada ao local de ação, de acordo com o propósito
do autor. Os episódios têm uma estrutura mista, entre a estrutura do gênero unitário - que
conta uma estória com começo, meio e fim, se esgotando em sua unidade - e a do capítulo,
comum às telenovelas e minisséries - mantendo personagens fixas de uma história inteira e
remetendo ao corpo da ficção maior.
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Fig. 01 – Frame de abertura do seriado As
Cariocas (2010).

Fig. 02

– Frame de abertura do seriado As

Brasileiras (2012).

Fig. 03 – Logo de abertura do seriado As
Brasileiras (2012)

Fig. 04 – Logo de abertura do seriado As
Cariocas (2010)

Em As Brasileiras, assim como As Cariocas, cada episódio se esgota em sua unidade,
com estórias levadas ao ar de uma única vez, sem gancho para uma continuidade, com íniciomeio-fim, portanto, do gênero unitário. Entretanto, não existem personagens fixos em todo o
programa, mas novas estórias a cada episódio, com tramas e personagens totalmente
diferentes. O que dá unidade a ambos os seriados é a temática, o espírito geral das estórias e o
estilo da narrativa. Se em As Cariocas, as estórias são sobre diferentes personagens femininas
localizadas em diferentes bairros da cidade do Rio de Janeiro, no spin-of As Brasileiras as
estórias se passam em cidades de diferentes regiões do país. Outro elemento que dá unidade é
o formato básico do episódio e o modo como é construída a narrativa. Todas as estórias são
estruturadas da seguinte forma: 1º) um introito que localiza o tempo e o espaço geográfico
onde se dará a estória, com informações históricas, turísticas, populacionais e outras daquela
área ou região, introduzindo a personagem central ou “heroína” daquele episódio. 2º) a
vinheta da abertura, apresentando as personagens do seriado completo e a atriz que fará a
personagem central; 3º) a narrativa ficcional propriamente dita; 4º) vinheta de encerramento.
Outra característica da estrutura narrativa das referidas séries é o de um narrador em
voz over que introduz a personagem central e que dá o tom da narrativa. Esse narrador externo
ou subnarrador explícito em relação à diegese33, em geral é onisciente e onipresente,
representando a figura do narrador personagem Stanislaw Ponte Preta. É, pois, distinto do
narrador implicito ou meganarrador, instância superior que representa o olhar da câmera,
mostrando os acontecimentos da narrativa, também denominado de “enunciador”, “narrador
invisível” ou “grande imagista” (GAUDREAULT; JOST, 2009)
A unidade se dá em nível macro, pelo conjunto da obra, em que diferentes estórias
enfocam o universo feminino supostamente carioca ou brasileiro. As Cariocas foi ao ar em 19
de outubro de 2010, com dez episódios, enquanto que As Brasileiras estreou em 02 de
fevereiro de 2012, com vinte e dois episódios, cada qual exibida numa única temporada,
semelhante ao padrão das minisséries. O modo como as narrativas foram construídas, no
formato antologia de estórias, com tramas independentes, é que as caracterizaram como
séries.
Segundo Machado (2005), de um modo geral, as narrativas seriadas televisivas do
gênero não unitário se caracterizam por serem narrativas mais longas, fragmentadas, sendo
exibidas ao longo de dias, meses e anos, seguidos ou intercalados na semana, em uma única
ou várias temporadas. O enredo é geralmente estruturado na forma de capítulos ou episódios,
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apresentados em forma de blocos, que variam de acordo com a grade televisiva. Cada bloco é
separado por breaks ou intervalos na programação para a entrada de comerciais ou chamadas
de outros programas. Para cada break, a narrativa mantém ganchos para manter a tensão e o
interesse do espectador, e flash backs contextualizando a história na volta dos breaks. Esses
ganchos de tensão podem ser mais fortes ou fracos dependendo da finalidade. Se o break for
num pequeno intervalo comercial, por exemplo, o gancho é mais fraco. Se for para manter o
interesse para o episódio do próximo dia, o gancho é mais forte.
No Brasil, a quantidade de episódios dos seriados por temporada varia muito. Carga
Pesada (1º versão: 1979-1981), por exemplo, exibiu vinte e quatro episódios34 na primeira
temporada, enquanto Cidade dos Homens (2002-2005)35, levou ao ar apenas quatro episódios
no primeiro ano de exibição. Já o padrão norte-americano é de cerca de 13 episódios por
temporada. Quanto ao gênero, os seriados podem ainda ser categorizados em drama ou
comédia. Geralmente possuem personagens fixas, com tramas centrais e subtramas,
apresentando personagens variáveis que surgem a cada episódio.
As séries podem ser divididas basicamente em dois grandes gêneros: drama ou
comédia. Os dramas geralmente possuem arcos de personagens e narrativas mais complexas,
com várias subtramas e personagens secundários. Por outro lado, as comédias possuem
estrutura mais simples, com poucos personagens e mecanismos narrativos recorrentes de fácil
entendimento para o espectador, com vários ganchos de tensão e alívio, cujo objetivo é atingir
a comicidade.
De acordo com Rodrigues (2014), as séries dramáticas são antologias de estórias que
apresentam arco sem fim dos personagens. Costumam ser divididas em séries de especialistas
(precedural) – como médicos, advogados, investigadores policiais, entre outros - ou série de
personagens. A narrativa é estruturada a partir de diferentes arcos dramáticos: um arco geral
da série, um arco de cada temporada e de cada episódio.
As séries de especialistas apresentam o case of the week, mecanismo narrativo que traz
personagens e estórias novas, tramas secundárias que apresentam um arco próprio com inìcio,
meio e fim. Apesar de se esgotar a cada episódio, este mecanismo dá fôlego ao seriado,
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35 MEMÓRIA GLOBO [online]. Programas. Entretenimento. Seriados. Cidade dos homens. Disponível em
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permitindo sua longevidade. Podemos citar como exemplos os seriados Mulher (1999)36, Law
and Order (1999-2010) e House (2004-2012).
Nas séries de personagens, que não possuem a recorrência marcante do artifício do
case of the week, a narrativa se estende de forma quase capitular, como as soap operas,
minisséries ou novelas. O arco dramático das personagens – movimentos mais significativos
relacionados a atribuição de suas características – precisa ser estendido o máximo possível,
para ser resolvido ao final da última temporada. Como exemplo, os seriados Malu Mulher
(1979-1980), Carga Pesada (1979-1981/2003-2007), Mário Fofoca (1983) e Friends (19942004).
O formato webseriado já se diferencia um pouco do padrão televisivo, principalmente
ao que se refere a construção de ganchos e ao modo de exibição streaming, sem a necessidade
de seguir a estrutura de abertura de blocos para a inserção de intervalos comerciais. As demais
características das webséries é o que veremos a seguir.
1.2.2. Webséries
De acordo com Aeraphe (2013), o formato webseriado surgiu como complemento das
séries televisivas, apresentando estórias paralelas e complementares à trama principal,
servindo como ponte entre duas temporadas, com o objetivo de manter o interesse do
espectador ou como suporte para campanhas publicitárias diversas.
Henry Jenkins, em “A Cultura da Convergência” (2012), classifica as webséries como
parte

importante

das

estratégias

desenvolvidas

pelos

produtores

para

narrativas

transmidiáticas, com o objetivo de envolver o público das séries televisivas e franquias de
cinema, criando engajamento. Como exemplo ele cita as franquias Matrix (1999-2003), Harry
Potter (2001-2011) e Senhor dos Anéis (2001-2003), além dos seriados Dawson’s Creek
(1998) e Lost (2004-2010).
Atualmente, as webséries deixaram de ser apenas um apêndice dos seriados televisivos
e das franquias cinematográficas, e ganharam força sendo realizadas como produto
audiovisual autônomo e também por amadores. Segundo Aeraphe (2013, p.11), seriam nada
mais que a “fórmula clássica das séries televisivas aplicada ao universo multiplataforma da
internet.” Entretanto, há que se fazer aqui uma diferença do formato “seriado clássico” para as
webséries. Cada uma tem suas peculiaridades básicas, que não se restringem ao modo de
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exibição, mas também a estrutura da narrativa.
As narrativas webseriadas são produções seriadas, geralmente entre 5 a 10 episódios
por temporada, podendo durar em média de 3 a 10 minutos. Para Aeraphe (2013) o esquema
padrão de uma temporada de websérie é de cinco episódios de aproximadamente oito minutos
cada. A maioria das produções para a web se reduz a uma ou duas temporadas, dependendo
das condições de produção. Apresentam uma trama central, com poucos personagens, numa
estrutura dramática clássica em três movimentos ou atos onde temos: o conflito, a crise, o
clímax e a resolução. Os ganchos de tensão no inicio e fim de cada episódio são utilizados
para manter o interesse do webespectador para visualizar os demais episódios que foram ou
serão postados na web e a continuação da estória na próxima temporada. Por isso mesmo, o
período entre cada temporada deve ser mais curto. Durante este intervalo em que os novos
episódios estão sendo produzidos, os realizadores das webséries fazem uploads de material de
divulgação como making ofs, videoclips, entrevistas, teasers e erros de gravação, entre outros,
para manter o número de visualizações do canal na internet, estimulando o interesse e a
fidelidade do webespectador.
Geralmente os episódios das webséries são postados na internet em dias da semana ou
períodos pré-estabelecidos, dependendo do tipo de produção, se profissional ou amadora,
podendo ser acessadas a qualquer momento no computador ou em dispositivos móveis como
laptops, tablets ou smartphones.
Assim como os seriados televisivos, os episódios ou websódios possuem uma estrutura
mista, entre a do gênero unitário – com estórias com começo, meio e fim, se esgotando em
sua unidade - e a do capítulo, comum às telenovelas e minisséries - mantendo personagens
fixas de uma história inteira e remetendo ao corpo da ficção maior.
É importante fazer uma distinção entre seriados exibidos na web e webséries
propriamente ditas. Algumas narrativas ficcionais produzidas para exibição streaming
possuem uma estrutura narrativa complexa, com uma trama central e subtramas secundárias,
com vários personagens, no limiar entre o filme e o formato seriado clássico. Como exemplo
podemos citar House of Cards37, que apresenta a estória de um congressista americano que
ambiciona chegar ao posto de presidente dos EUA, e East Los High38, um drama adolescente
sob a perspectiva de jovens latino-americanos nos Estados Unidos. Por outro lado, os
webseriados possuem uma estrutura narrativa mais simples, com uma trama central e poucos
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personagens. Um exemplo é Heróis39 do Canal Webseriados40 de Guto Aeraphe, ou Turn off41
do Canal A gente faz séries.
Atualmente, encontramos na internet brasileira vários canais gratuitos ou por
assinatura em modo streaming como Snag films, Crackle, Telecine Play, Netflix, HBO Go,
Now, Saraiva Digital42, entre outros que disponibilizam uma variedade de títulos entre
documentários, filmes, seriados e até telenovelas. Neste mercado, o Canal Netflix inovou ao
lançar conteúdo original, disponibilizando os episódios da primeira temporada de uma só vez.
Estamos falando da série House of Cards43, estrelada por Kevin Spacey e com supervisão do
cineasta David Fincher, de Millenium - Os homens que não amavam as mulheres, lançada
simultânemente em todo o mundo.
Segundo Zannetti (2013), no que se refere ao mercado de obras audiovisuais, as
webséries também adotam a estética da serialidade, continuidade e repetição, identificado por
Machado (2005) como caracterizador da narrativa seriada, que possui como princípio
fundamental: o modo de produção estandartizado; o mecanismo estrutural de generalização de
textos; e a condição de consumo por parte do público. As repetições não são apenas relativas
às ações e dramas dos personagens, mas aos recursos utilizados, temas e ambientações. É o
que podemos perceber entre as diversas narrativas. Muitas das quais “inspiradas” em seriados
e minisséries televisivas, no tratamento do roteiro quanto na tentativa de se aproximar da
estética da obra original na montagem final.
As webséries podem ser confessionais, ficcionais e documentais (reportagem,
institucionais ou filmes de estrada (road movie). As confessionais são as realizadas no
formato de vlogs, em que o usuário expõe detalhes da sua vida na web sob a forma de um
personagem de si mesmo ou realiza comentários sobre temas diversos, como política, beleza,
culinária, comportamento, cotidiano, redes sociais, etc, interagindo com os demais
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internautas, com conselhos e pontos de vista, como o vlog Não faz sentido44, de Felipe Neto,
ou Acidez feminina45, com Acid Girl . Entretanto, muitos vlogs são ficcionais, sendo
interpretados por atores. Entre os exemplos podemos citar, o vlog Lonelygirl15 46, um dos
primeiros publicados no Youtube, e o vlog da Melissa47 (Canal A gente faz séries).
Entre os ficcionais, além do formato vlog, os webseriados propriamente ditos, nos
gêneros terror, ficção científica, musical, policial, investigativo, luta marcial, comédia
romântica, sátira e humor. Algumas produções tem como temática fatos históricos, como a
websérie Herois48, sobre a campanha dos pracinhas brasileiros na Itália durante a Segunda
Guerra Mundial; sexualidade e preconceito, como as webséries Positivos49, sobre a
convivência com o vírus HIV, e Retratos50, com temática LGBT, mostrando que o formato
vem sendo utilizado por grupos e minorias para expressar comportamentos e orientações
políticas, transformando-se em um canal facilitador de acesso a um público-alvo, no ambiente
em rede.
Os webseriados documentais podem ser divididos em reportagens, institucionais e
road movie ou filmes de estrada. As reportagens geralmente estão vinculadas às instituições
públicas ou privadas. Como exemplo, podemos citar as webséries “Esporte como direito” (da
Universidade do Futebol)51 e Vida de Calouro (Jornal Extra)52. Os filmes de estrada são
registros de viagem em lugares exóticos e distantes dos grandes centros urbanos. Como
exemplo, as webséries Expedição Miramundos- Roraima53 e o projeto Estrada54.
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Nas webséries selecionadas para esta pesquisa, todas inspiradas em As Brasileiras e/ou
em As Cariocas, cada websódio traz a temática do universo feminino cujo elo de ligação é a
estrutura da narrativa, construída a partir de uma pequena introdução como na obra original,
geralmente contextualizando a localização geográfica onde supostamente vive a personagem
central de cada episódio. Um narrador em voz over apresenta aspectos históricos, econômicos
e políticos da cidade retratada, além de aspectos gerais do cotidiano dos moradores daquela
região ou de uma determinada classe social figurada no episódio em questão.
As narrativas das webséries analisadas geralmente utilizam do humor satírico e da
paródia, fazendo referências a outros produtos da indústria cultural, a partir de estereótipos da
cultura pop e da cultura dita “popular”. A crítica social e de costumes, os falsos moralismos,
os preconceitos, a prostituição e os desvios de caráter e de conduta são colocados nas
situações vividas pelos personagens centrais. Longe do glamour das heroínas apresentadas nas
séries originais, as personagens das webséries inspiradas em As Brasileiras vivem o dilema
dos problemas do cotidiano, seja no ambiente urbano ou no interior do país, à beira das
estradas, sonhando com um futuro melhor.
Para identificar as escolhas dos produtores das webséries na abordagem de temas mais
voltados para uma realidade local é necessário entender a partir da análise dos episódios,
quase num processo de engenharia reversa, descrevendo o que se vê, com a diferença que
nesta análise partimos da estrutura narrativa para a interpretação do discurso narrativo.
1.3 - Brasilidade e regionalismo na ficçao seriada televisiva
As narrativas ficcionais da teledramaturgia brasileira sobre a temática nordestina, de
um modo geral, referendaram a imagem simbólica do sertão, a partir da visão bipartida de
“dois Brasis” opostos: litoral/sertão. Numa primeira acepção, temos a imagem do sertanejo
que vive na região da caatinga, ambiente inóspito de aspecto árido, onde impera a violência e
a aspereza de um homem rude, que vive em meio a doenças, fome e miséria, em que o único
refúgio é a religiosidade exacerbada. Uma espécie de velho oeste norte-americano, sem a
intervenção e a jurisdição de um Estado soberano, onde impera a lei do mais forte e a justiça é
feita pelas próprias mãos. O sertão também pode ser representado pela figura do caipira, do
homem simples do campo, do interior do Brasil. Como exemplo dessas narrativas do sertão
podemos citar a minissérie Grande Sertão- Veredas, baseada na obra de João Guimarães Rosa,
e o especial Morte e Vida Severina, adaptação do poema homônimo de João Cabral de Melo
54 PROJETO ESTRADA. [Canal do Youtube]. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/projestrada>.
Acesso em janeiro de 2015.
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Neto, ambos com roteiro final e direção de Walter Avancini; e a minissérie Lampião e Maria
Bonita, roteiro de livre inspiração de Aguinaldo Silva e Doc Comparato, baseado na biografia
de Virgulino Ferreira, o Lampião. Nas três narrativas ficcionais, os estereótipos do sertão
estão presentes, metonimicamente, em que toma a parte pelo todo. É a imagem oficial da
representatividade do povo nordestino.
Em Grande Sertão-Veredas (1985)55, a paixão platônica entre Riobaldo e
Reinaldo/Diadorim tem como pano de fundo a caracterização de um sertão mineiro, de
violência, do banditismo rural e dos jagunços. Diadorim, figura híbrida e encantada para
Riobaldo é a encarnação dos opostos. Vista pelo amigo apaixonado como a encarnação do
demônio, por acreditar estar vivendo um amor homossexual, é o masculino/feminino em um
só corpo, a junção dos opostos. Mito do sertão e suas dualidades. O amor de Riobaldo por
Diadorim ameniza a aridez do sertão. A ideologia sanitarista está presente na obra, mostrando
as enfermidades do sertanejo, numa terra confiscada pelos coronéis, enquanto a população
esfomeada sofre com as doenças como a malária. A medicina local se reduz a padres e
benzedeiros, que tem por missão enterrar os mortos e expulsar os demônios. Sem esperança e
sem perspectiva, os homens do sertão ou seguem o rastro dos jagunços ou buscam a
religiosidade como saída.
Em Morte e Vida Severina (1981)56, especial adaptado da obra de João Cabral de Melo
Neto, exibido pela Rede Globo, mostra a jornada do herói Severino, entre tantos outros
severinos, que busca melhores condições de vida. Fugindo da morte e esquecido pelas
autoridades estatais, esse brasileiro sai do sertão de Pernambuco e vai para as capitais em
busca de trabalho, porque não há terras para ele plantar, já que as terras estão confiscadas
pelos grandes fazendeiros, os coronéis. Na cidade, sem rumo e sem emprego, procura seus
conterrâneos na favela do Recife, esperando a morte chegar. É a saga do retirante nordestino,
que sai do sertão e não encontra um lugar para viver, reproduzindo sua condição de
precariedade nas grandes cidades. Retrato do êxodo rural brasileiro, a minissérie não
questiona as causas desse problema social, mas apenas mostra as consequências, não
apresentando soluções.
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GRANDE SERTÃO: VEREDAS (minissérie). Direção: Walter Avancini [Adaptação da obra de João
Guimarães Rosa]. 4 DVD’s (14h04m). Color. TV Globo. Rio de Janeiro, 1985-2009.
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MORTE E VIDA SEVERINA (especial). Direção: Walter Avancini [Adaptação da obra de João Cabral de
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Na minissérie Lampião e Maria Bonita (1982)57, os códigos de conduta, da honra e da
lei do mais forte numa “terra de ninguém”, o sertão nordestino, do interior da Bahia, é o que
move os personagens centrais. A traição é punida com a morte. A imprensa é conivente com a
política das autoridades públicas e não denuncia a falta de condições sanitárias da população,
infestada de doenças. Os cangaceiros pegam em armas contra os coronéis para impor a ordem
e a lei na ausência do governo estatal, envolvido em negociatas com estrangeiros norteamericanos, à procura pelo petróleo. A campanha de saneamento rural é apresentada na
minissérie como uma iniciativa dos estrangeiros norte-americanos, que representam o
contraste entre o branco da civilização e o mestiço da barbárie.
Por outro lado, a temática sudestina, apresenta uma trama urbana, com ênfase no
período de industrialização e modernização, dos movimentos culturais brasileiros, da
influência cultural norte-americana principalmente com a chegada dos imigrantes
estrangeiros, momento histórico em que a capital federal era sediada na cidade do Rio de
Janeiro e dos conflitos políticos, econômicos e culturais brasileiros.
A minissérie Anos Dourados (1986)58, ambientado na segunda metade da década de
1950, durante o governo de Juscelino Kubistcheck, apresenta toda a nostalgia e o glamour de
uma sociedade cosmopolita, de classe média /média alta, de tradição conservadora,
frequentadora dos “Bailes do Municipal”, que consome os ritmos musicais de uma cultura
pop norte-americana, os filmes hollywoodianos e a literatura europeia. A narrativa ficcional
trazia o romantismo do amor platônico, sonho de consumo de uma juventude carioca, e da
rebeldia “à la James Dean”, discutindo os tabus, a hipocrisia da sociedade moralista da época
e os conflitos de gerações. Apresenta uma crítica ao discurso desenvolvimentista do governo
JK e a mudança da capital federal para o planalto central. A ênfase na educação dos
tradicionais colégios públicos cariocas, Instituto de Educação e Colégio Militar, e na
visualização de uma cidade limpa, com saneamento básico, completavam o cenário de
civilização do Brasil litorâneo.
Em Anos Rebeldes (1992)59, a trama é ambientada no Rio de Janeiro, entre os anos de
1964 e 1972, sob o período da ditadura civil-militar. A minissérie aborda o conflito entre o
57 LAMPIÃO E MARIA BONITA (minissérie). Direção: Paulo Afonso Grisolli e Luiz Antônio Piá. 1 DVD
(2h). “Festival Luz, Câmera, 50 anos”. Color. TV Globo. Rio de Janeiro, 1982-2015.
58 ANOS DOURADOS (minissérie). Direção Geral: Roberto Talma. 1 DVD (1h57min). “Festival Luz, Câmera,
50 anos”. Color. TV Globo. Rio de Janeiro, 1986-2015.
ANOS REBELDES (minissérie). Direção: Dennis Carvalho. 3 DVD’s (680min). “Festival Luz, Câmera, 50
anos”. Color. TV Globo. Rio de Janeiro, 1992-2003.
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individualismo e a consciência de classe, o financiamento de civis ao golpe, a censura e os
órgãos de repressão (DOI-CODI), a resistência dos movimentos estudantis, movimentos
revolucionários, de guerrilha urbana, dos movimentos culturais de contestação e do exílio. Era
a época dos grandes festivais da música brasileira da TV Record, da Guerra Fria, da corrida
armamentista e espacial. A minissérie também tinha um caráter documental, apresentando
painéis históricos com imagens documentais, que ajudavam ao telespectador a se situar
naquele período, através da visão de mundo de uma época.
De um modo geral, nestes breves exemplos, podemos perceber a reprodução de dois
Brasis, perpetuando uma imagem de regionalismo dividido entre o cosmopolitismo do
sudeste/sul e do atraso das regiões norte/nordeste. Nessas representações que compõem o
imaginário de uma comunidade nacional não se questiona o porquê dessas diferenças e das
posssíveis soluções para mudar esse quadro de precariedade de um lado e de desenvolvimento
do outro. As imagens são apresentadas como fatos que se auto justificam pela cultura
tradicional das respectivas regiões e das etnias que ali se encontram: a civilização moldada
pelo “branco” europeu em contraste com o sertanejo miscigenado.
É importante enfatizar que as narrativas audiovisuais também fazem parte da produção
cultural de uma elite intelectual, política e financeira do Estado, propagador de um discurso
de nacionalidade, que muitas vezes, nega as contradições do sistema vigente, das diferenças
regionais e de classe social. O discurso oficial hegemônico geralmente constrói
representações da sociedade carregadas de clichês e lugares comuns, apresentando uma ideia
romantizada de formação étnica-cultural brasileira, baseada no mito das três raças, que
consistia na miscigenação do branco, do negro e do índio.
Dênis de Moraes (2010, p.54-61), trabalha com o conceito de hegemonia cultural e
poder com base nos estudos de Antonio Gramsci60, ressaltando a contribuição do filósofo
marxista ao entendimento crítico sobre os discursos apresentados pelos meios de comunicação
na atualidade. Interessa para o autor brasileiro entender o jogo entre consenso e dissenso das
ideologias hegemônicas e contra-hegemônicas que se articulam na sociedade civil, diante das
pretensões do Estado e das classes dominantes, e que condicionam a produção simbólica dos
meios de comunicação. Segundo Moraes, o fator cultural possui enorme peso na sociedade
civil, povoada de organizações complexas, em que a proeminência dos meios levam a
sedimentação de uma opinião pública. A partir da teoria da hegemonia de Gramsci, Moraes
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nos leva a reflexão sobre esse “lugar crucial dos meios de comunicação na
contemporaneidade, a partir da condição privilegiada de distribuição de conteúdos” (p.61),
proposto por Karl Marx61.
[...] No entender de Gramsci, a hegemonia pressupõe a conquista do consenso e da
liderança cultural e político-ideológica de uma classe ou bloco de classes sobre as
outras. Além de congregar as bases econômicas, a hegemonia tem a ver com
entrechoques de percepções, juízos de valor e princípios entre sujeitos da ação
política (MORAES, 2010, p.54)

A hegemonia, portanto, é obtida não somente por questões vinculadas à estrutura
política e econômica, mas no plano ético-cultural, incluíndo os modos de representação que
pretendem obter legitimidade e universalidade. A sociedade civil, na ótica gramsciana, seria a
esfera da superestrutura apta a condensar e expressar concepções de mundo de uma classe
hegemônica com vistas à sua realização histórica. Para Dênis de Morais,
Se pensarmos na sociedade midiatizada contemporânea, atravessada por fluxos
hipervelozes, saturada de imagens e aparentemente conformada em expressar
aspirações através do consumo, perceberemos ecos da apreciação gramsciana. Os
meios de comunicação elaboram e divulgam equivalentes simbólicos de uma
formação social constituída e possuidora de significado relativamente autônomo. O
discurso midiático interfere na cartografia do mundo coletivo, na medida em que
propõe óticas argumentativas sobre a realidade, aceitas por amplos segmentos
sociais, dentro de uma lógica de identificação e correspondência. (MORAIS, 2010,
p.67)

No ambiente virtual, particularmente das redes sociais, o produto audiovisual surge
como uma das alternativas de interação, em que as narrativas aparecem como expressão de
subjetividades e de instâncias de enunciação de identidades de grupo e étnico-culturais, na
fronteira entre o local, o nacional e o global. Numa sociedade midiatizada as narrativas são
importante elemento para se entender a produção simbólica de uma comunidade imaginada.
Narrar sobre si e sobre o outro, apresentar suas diferenças e sua visão de mundo são
construções imbuídas de caráter cultural, social e político.
Deste modo, as narrativas ficcionais seriadas também são expressões de um discurso
midiático, produzindo sentidos, dentro de uma lógica da classe hegemônica. Partindo do
pressuposto de que há variações nos discursos produzidos por diferentes classes, hegemônica
e não hegemônica, analisamos neste trabalho as distinções entre a representação da sociedade
brasileira no seriado televisivo As Brasileiras (spin-of de As Cariocas) e nas webséries
inspiradas nos referidos seriados, produzidos por internautas e pequenos produtores no
interior do país, que foram postadas no Youtube, rede de relacionamento e compartilhamento
de vídeos gratuitos.
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1.4 - Sérgio Porto/ Stanislaw Ponte Preta e as séries televisivas inspiradas na obra
literária As Brasileiras
O jornalista Sérgio Porto, também conhecido pelo pseudônimo de Stanislaw Ponte
Preta, foi um dos maiores colunistas cariocas, além de cronista, locutor e apresentador de
noticiosos, roteirista de cinema, escrevendo para shows televisivos e revistas teatrais.
Nascido em 11 de janeiro de 1923, ingressou na Faculdade de Arquitetura até o
terceiro ano, quando abandonou o curso para trabalhar no Banco do Brasil, em 1942. Ainda
bancário, iniciou a carreira jornalística exercendo várias funções, incluindo comentarista
esportivo e repórter policial, onde guardou a linguagem pomposa e o coloquialismo
descontraído. Em 1949 trabalhou para a Revista Sombra, do Rio de Janeiro, no Diário
Carioca (1951), mas foi no Jornal Última Hora que se consagrou como cronista mostrando
seu talento humorístico (PORTO, 1981, p.3-4)
O pseudônimo Stanislaw Ponte Preta surgiu quando Sérgio Porto ainda trabalhava no
Diário Carioca, inspirado no personagem satírico Serafim Ponte Grande, de Oswald de
Andrade. Sérgio, na pele de Stanislaw, criou um tipo que ironizava os cronistas sociais da
época, dedicando-se a crônica da vida artística. Seus textos, a maioria em primeira pessoa,
possuíam um humor muito centrado na figura do narrador, denunciando o ridículo e a
hipocrisia de uma sociedade que se mostrava conservadora, sempre com uma picardia e
irreverência que lhe era peculiar, usando de ironia, de trocadilhos e de palavras e frases de
duplo sentido. Para brincar com os demais colunistas sociais, que enumeravam “as mais bem
vestidas”, lançou “as dez mais bem despidas”, que se transformou nas “Certinhas do Lalau”.
Publicou ainda o livro de novelas As Cariocas (1967), com seis personagens femininas
localizadas em seis bairros da cidade carioca. Em 1968, alega ter sofrido uma tentativa de
envenenamento por “terroristas de direita” durante seu “Show do Crioulo doido”, quando
passa mal após tomar um café com uma alta de psicotrópicos, que ele costumava tomar nos
intervalos do show, sendo internado no Instituto Brasileiro de Cardiologia, no Rio de Janeiro.
Morreu em julho do mesmo ano, vítima de complicações cardíacas (PORTO, 2001, p.5-6;
100-104).
Em 2010, a Lereby Produções62 em parceria com a Rede Globo de Televisão produziu
o seriado As Cariocas, inspirado nas crônicas do livro homônimo do jornalista Sérgio Porto,
sendo exibido em horário nobre. O seriado foi um projeto de dez episódios, cada episódio
com cerca de 25 minutos de duração, apresentando o universo ficcional de Ponte Preta,
adaptado para a atualidade. Com direção geral de Daniel Filho, os episódios foram co62
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dirigidos por Chris D’Amato e Amora Mautner.
Daniel Filho utilizou quatro estórias originais do livro As Cariocas e criou/buscou
novas seis estórias, contratando uma equipe de roteiristas para adaptá-las ao estilo de
Stanislaw Ponte Preta, atualizando as personagens para o comportamento da mulher do século
XXI, mais questionador e livre, se comparado com o das mulheres da década de 1960. O
seriado apresentou a imagem da mulher carioca como representação da mulher brasileira.
No livro As Cariocas, as estórias eram: A Grã-Fina de Copacabana, A Noiva do
Catete, A Donzela da Televisão, A Currada de Madureira, A Desquitada da Tijuca, A
Desinibida do Grajaú. No seriado, foram ao ar: A Noiva do Catete, A Desinibida do Grajaú, A
Atormentada da Tijuca, A Invejosa de Ipanema adaptadas da obra original de Sérgio Porto. As
demais estórias criadas ou adaptadas de outros autores para o seriado foram: A Iludida de
Copacabana, A Internauta da Mangueira, A Vingativa do Méier, A Adúltera da Urca, A
Suicida da Lapa e A Traída da Barra.
Em 2012, a produtora lança As Brasileiras, a continuação (spin of) de As Cariocas,
utilizando o mesmo formato do seriado original, mas com estórias que viessem a retratar
mulheres de diferentes regiões do país. Com 22 episódios, co-dirigidos por Chris D’amato e
Tizuka Yamazaki, o seriado traz estórias com personagens femininas em situações inusitadas.
A ideia inicial da equipe de produção executiva63 era representar tipos femininos
categorizados por estados, como por exemplo “As Paulistas”, “As Mineiras”, “As
Pernambucanas”, etc. Entretanto, o projeto ganhou uma perspectiva mais ampla, englobando a
nação brasileira como um todo, para mostrar a grande diversidade do país. Como não havia
estórias de Sérgio Porto sobre as mulheres de outras regiões brasileiras, vários autores foram
convidados para criar esse novo universo. Algumas estórias do passado, selecionadas pela
equipe de pesquisa, e que se encaixavam no espírito do projeto, tiveram seus direitos
comprados e foram adaptadas para cada localidade de uma região brasileira. Assim como em
As Cariocas, o seriado As Brasileiras apresentava a figura de um narrador em voz over,
imitando o tom jocoso e ácido das crônicas de Sérgio Porto. Os roteiristas fizeram um
exercício de adaptação das novas estórias ao espírito gozador de Stanislaw Ponte Preta, que
tinha uma visão bastante crítica da sociedade carioca dos anos 50/60, como representativa da
sociedade brasileira.
Durante o trabalho de roteirização, não houve uma preocupação em ser fiel às
características locais e suas populações. Primeiro a equipe escolhia as estórias e depois
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decidia onde elas melhor se encaixariam dentro daquele universo ficcional. Segundo
depoimento do diretor e produtor Daniel Filho, no making of da produção, disponibilizado no
DVD do seriado para a compra na Globo Marcas:
As Cariocas tinha tudo para dar certo e gerar uma continuidade dela. Então eu
realmente tinha na cabeça a possibilidade de fazer As Brasileiras. O primeiro
pensamento eu ia fazer em vários estados, ia ter “As Paulistas”, “As Mineiras”, “As
Pernambucanas”, talvez “As Nortistas” e aí quando estávamos nesse pensamento,
foi quando o nosso produtor executivo, o Júlio Uchoa, disse: “pô (sic), Daniel. Por
que você já não abre tudo? “Claro! Por que não As Brasileiras direto? [...] O que eu
quero da estória é que primeiro seja uma boa estória. Depois é que eu vou localizar
aonde a estória pode ocorrer, mas antes eu tenho que ver que atriz pode fazer essa
estória bem (As Brasileiras, 2012).

De acordo com o diretor de arte de As Brasileiras, Clóvis Bueno, em depoimento no
making of disponiblizado no DVD do seriado:
São estórias que tem uma conotação local, de diversas partes do Brasil, uma mais
popular, outra mais sofisticada, outra mais engraçada, outra mais dramática. Então
tinha o exercício de estilos, um exercício de linguagem. Foi o mais estimulante na
coisa, né? (As Brasileiras, 2012).

Desta forma, as histórias selecionadas em As Brasileiras para representar as mulheres
do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul do país são histórias que não apresentam o
cotidiano da população da região e sua riqueza cultural. A caracterização dos personagens e
dos locais prenderam-se a representações “clicherizadas” de regionalismo - entendidos aqui
como convenções imagéticas ou sonoras que servem como índice ou símbolo representativos
de referência diegética, espécie de “lugar comum”, banalidade, modulado como estratégia
discursiva de função e ação, aceito e compartilhado pelos demais - e “tipos” femininos, com
histórias que poderiam ocorrer em qualquer lugar do mundo. Os episódios mantém o
imaginário midiático de um país dividido no duplo litoral/sertão, sem aprofundar os
problemas regionais ou mostrar um novo olhar sobre as regiões brasileiras.
1.5 - A série As Brasileiras e a representação do regional/nacional
Para realizar a análise das webséries produzidas por internautas e inspiradas nos
seriados As Brasileiras e As Cariocas, buscando identificar marcas de representação da
identidade nacional e regional, entendemos ser necessário realizar primeiro uma análise
prévia do seriado As Brasileiras, que marca o modo como os meios de comunicação
geralmente representam o regional/nacional, para que possamos contextualizar o nosso objeto
de pesquisa.
O universo diegético de As Brasileiras traça um painel de tipos femininos de mulheres
de diferentes classes sociais, em contextos sócio-econômicos distintos, vivendo em diferentes
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partes do país, de norte a sul do Brasil. São estórias que variam entre o cômico e o
melodrama, o erotismo e a violência, a racionalidade e a insanidade, a pobreza e a riqueza, o
preconceito e aceitação, a tolerância e a intolerância, a inocência e a maldade, etc.,
representando comportamentos e atitudes tipicamente femininas diante de situações
dramáticas e/ou cômicas ligadas a uma realidade cultural brasileira. Personagens que formam
um mosaico territorial com marcas de uma certa “brasilidade” e de um “regionalismo”, que
caracterizaria a “mulher brasileira”, mostrando a diversidade do país.
A construção simbólica dessa pretensa “brasilidade”, que torna essa mulher brasileira
única, diferente das demais mulheres do resto do mundo, parece ser uma preocupação de toda
a equipe envolvida no projeto. Nos extras do DVD do seriado, a busca pela conceituação de
quem é essa mulher brasileira surge na fala dos diretores, atores, produtores e demais
membros da equipe técnica. Termos como “borogodó”, “malemolência” são utilizados em
alguns depoimentos para tentar definir sobre a singularidade da mulher brasileira, imagem
construída não apenas a partir de tipos físicos, mas de comportamentos e atitudes, que
revelariam sua força e beleza.
No seriado As Brasileiras, a representação da identidade nacional e regional são
definidas a partir de elementos estruturais e semânticos no introito, na abertura e na narrativa
de cada episódio, como as paisagens clássicas, carregadas de sentido, espécie de cartão postal
das cidades (stocks-shots)64, que compõem esteticamente cada episódio e o imaginário social.
A narrativa é desenvolvida a partir de elementos comuns, marcas convencionadas como
representações do regional e do nacional, através de imagens, sons e musicalidade, ainda que
distante da realidade local. O nacional é construído a partir de uma visão clicherizada e
estereotipada da diversidade regional, que desconhece seu próprio território, extenso e rico em
sotaques, ritmos e demais aspectos culturais.
Como a ideia era contar estórias que fossem pretensamente brasileiras, destacando as
regiões do país, a localização geográfica possui relevo no início da narrativa, ainda que sejam
apenas informações gerais. Parte-se sempre de um introito, com imagens do globo terrestre,
localizando o Brasil e as imagens clichês de cada região, espécie de construção simbólica das
características geográficas e culturais de cada localidade, convencionadas pela mídia como
representação da diversidade regional e tornadas lugar-comum nas referências sobre a
extensão territorial brasileira. Assim, no início de cada episódio aparecem imagens dos rios da
Região Amazônica, do Pantanal, cidades tombadas pelo patrimônio histórico da humanidade
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como Ouro Preto, em Minas Gerais, as falésias e praias no nordeste brasileiro, o relógio da
Central do Brasil, as Cataratas do Iguaçu, as estradas de ferro do interior do sudeste brasileiro,
a esplanada dos Ministérios em Brasília, os canyons do sul, o Cristo Redentor, as dunas do
Maranhão, passando para a Bandeira Brasileira, símbolo de nação. A partir deste momento, a
voz do narrador surge apresentando a região e o Estado brasileiro onde se passa a estória
daquele episódio. Numa espécie de roteiro turístico, o narrador apresenta alguns dados
históricos, econômicos e culturais da localidade em questão. A seguir, a vinheta de abertura da
série, onde passa-se para a narrativa do episódio propriamente dito. O modo como a estória
será narrada e mostrada será pautada por convenções e estereótipos sobre uma ideia de
realidade local e de comportamento social.
Deste modo, podemos citar alguns exemplos, como no episódio o Anjo de Alagoas, em
que temos a ambiência do western nordestino, com caracterização de personagens, trilha
sonora e locações que nos remetem aos rincões do sertão nordestino, terra de jagunços e
cangaceiros. Em A justiceira de Olinda, a musicalidade do frevo, dos bonecos gigantes do
carnaval pernambucano e o artesanato local surgem como cenário caracterizador, numa
estória em que a mulher decide lavar a honra com sangue. No episódio A selvagem de
Santarém é a imagem de florestas e rios, de aldeias indígenas, que se constitui como imagemsímbolo da Região Norte. A Esplanada dos Ministérios e o Congresso Nacional surgem como
imagem-síntese de Brasília, em A inocente de Brasília, em meio a armações políticas e
desvios financeiros. Finalmente, em A desastrada de Salvador, o estereótipo do baiano como
aquela pessoa que gosta de curtir a vida, um pouco preguiçoso, porém sempre alegre e
carnavalesco.
A quantidade de episódios por região é desproporcional. Há mais episódios na Região
Sudeste (9), seguido pela Região Nordeste (5), Região Sul (4), Região Centro-Oeste (2) e
Região Norte (2). Intencionalmente ou não, essa distribuição corresponde a um maior número
de episódios nas regiões mais populosas do país, Sudeste, Nordeste e Sul, em detrimento das
duas menos populosas, Norte e Centro-Oeste65. O destaque fica para o episódio intitulado
Maria do Brasil, representando todas as mulheres brasileiras, ficcionalmente ambientado no
65

Segundo dados do Censo Demográfico 2000 do IBGE, as três regiões mais populosas do país continuam sendo
as Regiões Sudeste, Nordeste e Sul. Entretanto, no período censitário entre 1991-2000, as maiores taxas de
crescimento ocorreram nas Regiões Norte e Centro-Oeste, em que foi observado a presença de contingentes
migratórios em algumas áreas, atraídos por uma expansão retardatária da fronteira e pelo poder de atração do
entorno de Brasília e Goiânia. Foram registrados declínios da taxa de crescimento populacional na Região
Nordeste (-28,96%) e na Região Sudeste (-9,60%). A Região Sul apresentou taxa de crescimento populacional de
2,90%. (TENDÊNCIAS DEMOGRÁFICAS. Uma análise dos resultados da sinopse preliminar do Censo
Demográfico 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2001. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/
populacao/ tendencia_demografica/analise_resultados/sinopse_censo2000.pdf> . Acesso em agosto de 2015.
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Rio de Janeiro.
Na Região Norte, o episódio A Selvagem de Santarém, apresenta a estória de uma
jovem paraense, que tem sonho de se tornar uma modelo e finge ser uma índia de uma tribo
de canibais, no meio da floresta amazônica, no interior do Pará. Ela foi contratada para
seduzir um rapaz cujo avô tinha participado de uma expedição no século XIX e termina se
apaixonando por ele e revelando sua farsa. Já em A de menor do Amazonas uma jovem
mulher, que sofre uma tentativa de abuso sexual pelo patrão, e é acusada injustamente de
roubo, consegue se infiltrar numa embarcação de turistas que participam de uma excursão na
região, e seduz o pai de uma de suas novas coleguinhas. Ambas estórias apresentam como
marcas da região o exótico, a imagem do indígena como representaçao máxima da região, da
antropofagia, da violência contra a mulher. Nesse ambiente inóspito, sertão amazônico, o que
vale é a esperteza para sobreviver aos perigos locais.
Na Região Nordeste, em O anjo de Alagoas, Ana é uma pistoleira de codinome anjo
que mata por encomenda; em A indomável do Ceará, Mirtes é uma delegada que se apaixona
pelo bandido; No episódo A viúva do Maranhão, uma linda viúva quer se livrar da sombra do
marido benfeitor, que a impede de manter um novo relacionamento amoroso; Em A Justiceira
de Olinda é uma mulher sedutora que desconfia que o marido a traiu e que decide cortar o
“mal” pela raiz; já em A desastrada de Salvador uma tradutora de livros de auto-ajuda, muito
atrapalhada, termina se envolvendo numa confusão por causa de uma bolsa da cunhada. De
um modo geral, os episódios trazem a imagem de uma região marcada pela tradição política,
pela violência do sertão, pela justiça feita pelas próprias mãos, pela lei do mais forte, pela
indolência e pelo ritmo mais ameno dos citadinos do nordeste e dos sertanejos do interior do
país.
Na Regiao Centro-Oeste, A inocente de Brasília, mostra uma funcionária pública que
cometia pequenos desvios de dinheiro para ajudar uma amiga e acaba sendo ameaçada de
morte por seu chefe; em A reacionária do Pantanal, uma jovem não aceita que a mãe tenha
assumido um relacionamento homoafetivo com uma artista plástica. Os episódios apresentam
as

seguintes

oposições:

honestidade/corrupção,

inocência/

sagacidade

e

conservadorismo/progressista, confrontando as atitudes de preconceito e de resistência às
mudanças e ao novo.
Na Região Sudeste, em A apaixonada de Niterói, uma jovem esposa tenta recuperar o
marido que saiu de casa devido a uma mandinga de uma cartomante; em A culpada de BH,
uma jovem que acredita ser sempre a culpada em todas as situações, e se envolve com
médico, supostamente casado, que amanhece morto em sua cama. No episódio A venenosa de
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Sampa, uma socialite paulistana faz de tudo para comprar um vestido exclusivo e brihar nos
salões da alta sociedade. Em A mamãe da Barra, uma mulher acompanha as crises de
adolescente da filha de 15 anos. No episódio A mascarada do ABC, uma motorista de táxi
substitui dançarina de pole dance na região do ABC paulista e descobre que marido é
frequentador assíduo da boate e pretende traí-la. Em A vidente de Diamantina, uma garota
tem poderes paranormais e consegue visualizar o futuro próximo de seus pretendentes; No
episódio A doméstica de Vitória, doméstica se faz passar por escritora de sucesso e se
apaixona por seu novo editor; Em A sambista da Br 116, uma jovem sonha em desfilar numa
escola de samba; No episódio Maria do Brasil atriz idosa tenta conseguir um papel na TV. As
estórias apresentam a imagem de um sudeste urbano, industrial, cosmopolita, do carnaval,
local de paixões exacerbadas, em que os sonhos podem se tornar realidade.
A Região Sul se faz representar nos episódios A sexóloga de Floripa, em que dois
apresentadores de uma televisão local, publicamente rivais na TV, terminam se envolvendo
num relacionamento afetivo; já em A fofoqueira de Porto Alegre, uma mulher acredita que vai
ser abandonada pelo companheiro e vai até as últimas consequencias para descobrir a
verdade. Em A perseguida de Curitiba, uma jovem esposa decide apimentar a relação
comprando itens num sexy shop e descobre que está sendo assaltada. Finalmente, no episódio
A adormecida de Foz do Iguaçu, uma mulher casada que vive relacionamento estável com o
marido, após tomar algumas gotas de um novo calmante, transforma-se em uma “piriguete”
em suas noites de sonambulismo e trai o marido do outro lado da fronteira. Essas estórias
mostram uma região onde se misturam tradição, ambiguidade, quebra de padrões, dualidade
entre uma região limítrofe, porta de entrada e de saída do país plural.
De um modo geral, o lançamento do spin-of As Brasileiras impulsionou no espectador
televisivo um desejo de se ver representado na TV, através de estórias sobre personagens
femininas de sua cidade. Nas redes sociais e, principalmente no Canal do Youtube, surgem
comentários e diversos vídeos inspirados no seriado, incluindo webséries, que são postadas na
internet.
A seguir, apresentamos o quadro ilustrativo da distribuição dos títulos por região,
construido a partir das informações disponibilizadas no DVD do seriado As Brasileiras.
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Região Norte:

A selvagem de Santarém, A de menor do Amazonas (2);

Região Nordeste:

A desastrada de Salvador, A justiceira de Olinda, A viúva do
Maranhão, A indomável do Ceará, O anjo de Alagoas (5);

Região Sul:

A sexóloga de Floripa, A fofoqueira de Porto Alegre, A
perseguida de Curitiba, A adormecida de Foz do Iguaçu (4);

Região Sudeste

A apaixonada de Niterói, A culpada de BH; A venenosa de
Sampa, A mamãe da Barra, A mascarada do ABC, A vidente
de Diamantina, A doméstica de Vitória, A sambista da Br
116; Maria do Brasil (9)

Região Centro-Oeste

A inocente de Brasília, A reacionária do Pantanal (2)

1. Quadro ilustrativo de episódios por região brasileira.

1.6 - As webséries inspiradas em As Brasileiras e a repercussão do seriado nas redes
sociais
Na época de sua exibição66, o seriado As Brasileiras obteve uma repercussão positiva
nas redes sociais, especialmente no Youtube, onde internautas publicaram inúmeros vídeos
inspirados no seriado, entre produções amadoras e semi-profissionais. Assim como ocorreu
em 2010 com o lançamento de As Cariocas, a exibição do seriado As Brasileiras na Rede
Globo de Televisão, em 2012, estimulou a produção de videoclipes caseiros com o tema de
abertura do seriado, chamadas, vinhetas e webséries, postadas na rede, oriundas de diferentes
regiões do país. Algumas webséries possuiam mais de uma plataforma multimídia, com um
canal no Youtube e perfis no Facebook e Twitter.
A estratégia transmídia utilizada pela Rede Globo para a divulgação do seriado As
Brasileiras foi a publicação de uma homepage na internet67, desde a campanha de lançamento
realizada na TV, com posts sobre a exibição dos novos episódios. Pípulas de cada programa,
making of, imagens de bastidores e depoimentos dos atores, diretores e equipe também
podiam ser acessados. Aparentemente não houve uma preocupação em desenvolver ações de

66
67

Entre os meses de fevereiro e junho de 2012.

AS BRASILEIRAS [homepage]. Disponível em: <http://gshow.globo.com/programas/as-brasileiras/programa/
platb/category/a-serie>. Acesso em julho de 2015.
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marketing na rede para estimular um maior engajamento do público, como ocorreu quando do
lançamento de As Cariocas, em que além de uma quantidade maior de posts informativos,
seleção de vídeos dos melhores momentos de cada episódio, vídeos dos atores declamando
frases de Sérgio Porto/Stanislaw Ponte Preta e extras dos bastidores, o site apresentava
informações sobre a trilha sonora, galeria de fotos e um quizshow em que as fãs respondiam a
um questionário para descobrir com qual das personagens cariocas mais se identificava68.
Parte de uma estratégia viral ou não, também foram encontrados em sites de
compartilhamento de vídeos, como Youtube, Vimeo e Dailymotion, diversas postagens com os
extras dos bastidores, vinheta de abertura e até mesmo episódios completos, que podem ter
estimulado os fãs a produzirem suas próprias versões de As Brasileiras.
Entramos em contato com a equipe do Globo Universidade69 para obter mais
informações sobre o desenvolvimento das estratégias de transmídia realizadas no período de
lançamento dos seriados. Nosso objetivo era descobrir de que modo os internautas interagiram
com os canais oficiais no Gshow e no Globo.tv, se houve um acompanhamento dessa
produção webseriada inspirada em As Cariocas e As Brasileiras, assim como mapeamentos
de audiência e índices de participação e interatividade nas redes de relacionamento como
facebook e twitter. Um questionário com as principais indagações foi enviado para o setor de
pesquisa (em anexo), mas no retorno do contato, via email e telefone, fomos informados de
que a solicitação foi declinada por não haver dados suficientes a serem enviados.
Em um mapeamento realizado no google e no Youtube, no período entre outubro de
2013 e julho de 2014, a fim de realizar uma espécie de cartografia das produções webseriadas
nacionais, a partir das palavras-chave: webséries+brasileiras, foram encontrados vídeos
produzidos por internautas e pequenas produtoras locais, inspirados nos seriados As
Brasileiras e As Brasileiras, a seguir elencados: As Maranhenses, As Nordestinas, As
Paraenses, As Paulistanas, As Sergipanas, As Goianas, As Cearenses, As Camaçarienses, As
Alagoanas, As Manauras, As Joeenses, As Baianas, As Pernambucanas, As Aracienses, As
Paulistas, As Mineiras, As Cachoeiranas e As Campinenses. Contudo, tal levantamento não
esgotou a possibilidade de ocorrência de outras produções com proposta semelhante e/ou
formato, tanto no Youtube como em outros sites de compartilhamento de vídeos gratuitos, mas
que somente são ilustrativos de uma mostra de vídeos do gênero na internet.
Num primeiro momento, a constatação de webséries e demais peças audiovisuais
68

AS CARIOCAS [homepage]. Disponível em: <http://gshow.globo.com/programas/as-cariocas/programa/
platb/>. Acesso em outubro de 2014.
69

Nota: contato realizado entre os meses de fevereiro e agosto de 2015.
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criadas pelos internautas, e inspiradas no universo ficcional de Sergio Porto/Stanislaw Ponte
Preta e no formato criado pelo Diretor Daniel Filho, parecia indicar que estas produções
independentes vinham preencher uma lacuna deixada pelo seriado As Brasileiras: a de não
conseguir satisfazer o desejo de uma grande parcela da população, principalmente a do
interior do país, que não se viu representada naquelas estórias e no modo como as regiões
brasileiras foram apresentadas. Faltava a verossimilhança do cotidiano, do popular, dos
registros da competência cultural dos naturais de cada região, da visão de mundo a partir de
um olhar dos moradores daquelas localidades. Essa “cor local” que faltou na representação
das regiões brasileiras e na caracterização das personagens de cada episódio precisava ser
preenchida, longe dos estereótipos e imagens-clichês do folclórico, das culturas locais e da
diversidade geográfica. Entretanto, tampouco poderia se afirmar que o que moveu esses
produtores independentes na construção de novas narrativas seria apenas a necessidade do
reconhecimento de uma identidade regional e do sentimento de pertencimento a uma
comunidade imaginada de nação brasileira. Assim como As Cariocas era a materialização
ficcional de uma imagem-símbolo da mulher brasileira, através do mito da mulher carioca, e
As Brasileiras era a estereotipia desse imaginário nacional, o surgimento de narrativas
webseriadas representando cidades e estados brasileiros não referenciados em As Brasileiras
tinha, no mínimo, uma tripla função: primeiro, preencher essa lacuna de ausência de
representatividade do local/regional no contexto nacional, fazendo-se visível aos olhos dos
demais espectadores/internautas, no ambiente web; segundo, participar ativamente de uma
cultura criativa, mostrando suas competências e habilidades como produtor audiovisual, com
fins de inserção no mercado midiatizado; terceiro e último, reapropriar-se dos discursos
hegemônicos, manipulando os elementos semânticos, subvertendo códigos e produzindo
novos sentidos.
Dos webseriados produzidos por internautas, alguns tiveram um número expressivo de
visualizações compartilhadas no Youtube, Facebook e blogs. Em alguns casos, os atores e
atrizes que participaram dos episódios se tornaram verdadeiras celebridades locais, como no
caso de “As Aracienses”, em que seus integrantes participaram de eventos em praça pública70,
em boates e concederam entrevista para uma rádio da cidade de Araci, conforme noticiado no
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Participação do elenco de As aracienses no evento realizado pelo Clube dos Amigos de Araci em homenagem
ao dia internacional da mulher em Araci-Bahia. Publicado em 24/03/2012. Disponível em:
<https://www.youtube.com/user/BarretoAraci>. Acesso em outubro de 2014.
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página do facebook oficial da referida websérie71 e no blog do apresentador do programa de
rádio Juventude Ativa, Acilon de Oliveira, da Rádio Cultura FM de Araci 104,972. O grande
número de visualizações de “As Joseenses”, (mais de 90 mil views em outubro de 2012), fez
com que o criador/diretor Leandro Veneziani e o elenco da websérie fossem entrevistados
pelo programa Vanguarda Mix73, da TV Vanguarda, Canais 16 e 17 UHF, afiliada da Rede
Globo de Televisão, sediada em São José dos Campos (SP), com transmissão para a Região
do Vale do Paraíba e Taubaté74.
Também foram encontradas algumas postagens na internet de sátiras e paródias75 de
As Brasileiras e As Cariocas produzidas originalmente para exibição em programas
humorísticos de emissoras de TV locais. Como exemplo, podemos citar a sátira “As
Pernambucanas”, esquetes de comédia inspiradas no seriado “As Brasileiras”, que foram ao
ar no humorístico “Papeiro da Cinderela”76 da TV Jornal Recife/PE, (Canal 2, emissora
afiliada do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), postadas na internet como websérie, entre
julho e agosto de 201277. O programa, apresentado por Jeison Wallace, geralmente exibe
vídeos satirizando figuras da política e da mídia em geral, além de clips musicais e
teledramaturgia nacional, como “Avenida Recife”, sátira da novela global “Avenida Brasil”.
A abertura/encerramento de “As Pernambucanas” segue o padrão de As Brasileiras - a
partir dos traços que desenham uma silhueta feminina surge a logomarca (um caranguejo
sorridente, com a imagem de um arco-íris ao fundo), e a seguir, surgem as personagens que
desfilam num estúdio branco. O elenco, travestis e mulheres, são integrantes fixos do
humorístico. Todos caracterizados de acordo com os episódios: a empregada, a noiva, a
Facebook – página oficial das Aracienses. Disponível em: <https://www.facebook.com/ AsAracienses?
fref=ts>.
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Entrevista realizada em 19 de maio de 2012 no Programa Juventude Ativa, da Rádio Cultura FM de Araci
104,9. Disponível em: <http://blogacilondioliveira.blogspot.com.br/2012/12/29-12-2012-programa-juventudeativa.html> . Acesso em julho de 2015.
Entrevista do elenco de “As Joseenses” no Programa Vanguarda Mix. Disponível em: https://www.youtube.
com/user/LeandroVeneziani. Acesso em outubro de 2014.
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REDE VANGUARDA [homepage]. Disponível em: http://www.vanguarda.tv/>. Acesso em janeiro de 2015.
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De acordo com Freire (2004), a sátira é o desvio da norma, sempre social, crítica moral, visando ridicularizar
os vícios e loucuras dos homens, ligada ao momento presente, ao efêmero, em sua crítica contra pessoas e
situações determinadas, estando ligada diretamente à ação política. A paródia pressupõe a memória do receptor
que será recuperada e questinada no ato da leitura e do reconhecimento de um texto paródico. O satirista
normalmente recorre à paródia, até mesmo com a apropriação da própria forma do texto parodiado. Muitas vezes
sátira e paródia se sobrepõem, apesar de não serem sinônimas.
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TV JORNAL. Programa Papeiro da Cinderela. Disponível em: <http://tvjornal.ne10.uol.com.br/programa/pa
peiro- da-cinderela >. Acesso em janeiro de 2015.
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AS PERNAMBUCANAS websérie. Playlist do Papeiro da Cinderela [Canal do Youtube]. Disponível em:
<https://www.youtube.com/playlist?list=PLC4A90314617B57CE>. Acesso em janeiro de 2015.
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piriguete, a performista, assim como os nomes, escolhidos em função do cômico: salário
mínimo, Joelma, Huckneide, Ekrézia. Na cenografia, a escada, banquinhos, o puff. A música
de abertura é uma adaptação de “Bela Fera”.
Velha, Velha, Velha, olha só quanta marca de pereba tem na perna dela, ainda é
banguela. Olha o buxo dela, parece que está com prisão de ventre, caralho, jumento,
dá uma vaia nela. Ela é feia e não tem vez, foi sorrir, chapa caiu. Vem cá sua idiota,
me diz quem foi que te pariu? Ela é feia e não tem vez, foi sorrir, chapa caiu. Vem cá
sua idiota, me diz quem foi que te pariu?

De um modo geral a edição em “As Pernambucanas” brinca com as imagens,
acelerando e revertendo algumas tomadas, desalacerando outras, criando efeitos visuais, numa
dinâmica que acompanha o off do narrador, pontuado com os claques (risos de plateia),
panorâmicas e câmera ágil, buscando sempre o efeito do cômico. A série possui oito
episódios, de cerca de cinco minutos de duração: A ladra da Boa Vista (1º episódio); A
popozuda do Jordão Baixo (2º episódio); A destruidora de lares da Imbiribeira (3º episódio);
A noiva de Santo Amaro (4º episódio); A gata maga de prazeres (5º episódio); A mal feita de
Peixinhos (6º episódio); A baixa de Sítio Novo (7º episódio); A frouxa do Janga (8º episódio).
A série As Bregueiras é uma sátira de As Brasileiras, exibida originalmente como
integrante do humorístico “O Clube do Brega” pela TV Diário de Fortaleza/CE78. [Canal 22,
emissora do Sistema Verdes Mares de Televisão, afiliada da Rede Globo de Televisão79],
sendo publicada como websérie na internet entre março e abril de 2012.
A vinheta de abertura/encerramento segue o mesmo padrão de As Brasileiras,
iniciando com o título Ceará, seguido de AS BREGUEIRAS, e o surgimento da logo da
imagem de Iracema guardiã80, uma mulher com os braços levantados. Na abertura, uma
paródia da vinheta original de As Brasileiras, em que mulheres e travestis simulam a mesma
coreografia, caminhando em um estúdio branco, ao som de uma versão local da canção Bela
Fera.
Brega, brega, brega, ela anda na rua ouvindo brega de saia amarela, batendo canela. Linda,
doce, bela, ela vai pra festa, mas antes passa no Clube do Brega, que a noite é dela. Quem não
O “Clube do Brega” é um humorístico de variedades, apresentado pelo radialista e cordelista Silvino Neves.
PROGRAMA CLUBE DO BREGA. TV DIÁRIO [homepage]. Disponível em: http://tvdiario.verdesmares.Com
.br/ programas/clube-do-brega. Acesso em janeiro de 2015.
78

79

A TV Diário (Canal 22/ Canal 129 Oi TV), é uma emissora que faz parte do Sistema Verdes Mares (Grupo
Edson Queiroz), o maior grupo de comunicação do Estado do Ceará, no qual fazem parte o jornal impresso
Diário do Nordeste e a TV Verdes Mares, afiliada da Rede Globo de Televisão. Disponível em: <http://tvdiario.
verdesmares. com.br/institucional/tv-diario-e-voce>. Acesso em janeiro de 2015.
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Iracema guardiã é uma escultura de Zenon Barreto, inaugurada em Mucuripe, em 1966. Disponível em: <
http://www.josepimentel.com.br/fortaleza-prefeitura-entrega-est%C3%A1tua-iracema-guardi%C3%A3-na-praiade-iracema> . Acesso em agosto de 2015.
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foi deixou de ver, quando a bregueira surgiu. O brega pegou fogo e a turma se divertiu. Quem
não foi deixou de ver, quando a bregueira surgiu. O brega pegou fogo e a turma se divertiu.
Olha como dança iaiá...

A série “As Bregueiras” foi realizada em seis episódios, com duração variável, entre 9
a 18 minutos, a seguir: A traidora do Zé Walter (1º episódio); A insaciável do Papicu (2º
episódio); A barraqueira do Conjunto Ceará (3º episódio); A loira virgem de Messejana (4º
episódio); A piriguete da Barra do Ceará (5º episódio); A misteriosa do Centro (6º episódio).
Além dos episódios, foram postados making of e bastidores.81.
Apesar das séries “As Pernambucanas” (Papeiro da Cinderela) e “As Bregueiras” (do
Clube do Brega) mostrarem elementos do cotidiano das capitais de Recife e Fortaleza, com
um material interessante para pesquisa, ambas tiveram que ser descartadas como objeto de
análise por serem produções locais feitas originariamente para serem exibidas na TV, não
sendo webséries propriamente ditas. Os respectivos humorísticos televisivos, publicados no
Youtube entre abril e agosto de 2012, juntos somavam em agosto de 2015 quase 500 mil
visualizações82.

81

TV DIÁRIO [canal do Youtube]. Disponível em:<https://www.youtube.com/user/ tvdiariooficial/ search?
query=as+bregueiras>. Acesso em julho de 2015.
82

Os vídeos dos seriados As Bregueiras (27.639 views) e As Pernambucanas (444.146 views) somam juntos
471.785 visualizações nos canais do Youtube. Dados coletados em 22/08/2015.
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Fig.05- Frame de abertura do episódio A ladra da Boa Vista
de As Pernambucanas (Programa de TV “O Papeiro da
Cinderela – TV Jornal Recife).

Fig.06- Frame do episódio A ladra da Boa Vista das
esquetes seriadas de As Pernambucanas
(Programa de TV “O Papeiro da Cinderela – TV Jornal
Recife).

Fig.07 – Frame de abertura do episódio A Barraqueira do
Conjunto Ceará de As Bregueiras (Programa “Clube do
Brega” TV Diário – Fortaleza/CE).

Fig.08 – Frame do episódio A Barraqueira do Conjunto
Ceará de As Bregueiras (Programa “Clube do Brega” TV
Diário – Fortaleza/CE).
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1.6.1 - O recorte.
A presente pesquisa, de cunho exploratório, objetiva verificar a produção de sentidos
na reapropriação da narrativa ficcional de As Brasileiras pelas webséries, identificando de que
modo os consumidores/produtores internautas desenvolveram o discurso de pertencimento do
local/regional/nacional e da sua visão de mundo na construção da narrativa audiovisual
seriada. Como recorte, selecionamos 08 episódios de webséries produzidos por consumidores
da Região Nordeste e Sudeste, inspiradas em As Brasileiras e postados no Youtube83.
A ideia inicial foi identificar as diferenças e semelhanças de desenvolvimento da
narrativa ficcional da websérie em relação ao seriado, mostrando de que modo as informações
sobre a região, a cidade e o cotidiano dos personagens são representados. Nesta perspectiva,
pretendemos verificar como o internauta/produtor, que neste contexto representaria o cidadão
comum de diferentes regiões do país, da capital ou do interior, se vê representado ou como
gostaria de ser visto, expondo sua visão de mundo e satisfazendo um sentimento de
pertencimento à nação brasileira.
Durante a fase de amostragem, verificou-se que as webséries eram em sua grande
maioria das duas regiões mais populosas do país, Nordeste e Sudeste, algumas com até dez
episódios por temporada. Já para as demais regiões - Norte, Centro-Oeste e Sul – não
encontramos webséries completas, mas alguns vídeos de chamadas e aberturas. Isso porém
não significa que essas regiões não produziram e publicaram os episódios anunciados.
Somente que não foi possível encontrar neste primeiro levantamento na internet os episódios
das webséries das respectivas regiões.

Webséries

Localidade/ Estado / Quantidade

de 1ª Temporada

Região

Temporadas

As Aracienses

Araci-Bahia (NE)

02

04 episódios

As Baianas

Bahia (NE)

01

10 episódios

As Cachoeiranas

Bahia (NE)

01

08 episódios

01

08 episódios

As Pernambucanas Recife-Pernambuco
/ O Farol

83

(NE)

A rede social Youtube é um site de cultura participativa e de compartilhamento de vídeos na internet. É
cocriado pelo YouTube Inc., agora de propriedade do Google, e pelos seus participantes - usuários que fazem
upload de conteúdos e pela audiência atraída por esses mesmos conteúdos. (BURGESS, Jean. GREEN, Joshua.
Youtube e a Revolução Digital. Como o maior fenônemo da cultura participativa transformou a mídia e a
sociedade. Tradução Ricardo Giassetti. São Paulo: Aleph, 2009)

61

As Paulistas

Sudeste

01

05 episódios

As Mineiras

Sudeste

01

04 episódios

As Joseenses

São

dos 01

05 episódios

José

Campos- SP (SE)
02 – Tabela de quantidade de episódios por temporada das webséries selecionadas.

Entre os critérios de seleção, escolhemos os episódios que seguiram a estrutura
narrativa de As Brasileiras, com um introito com informações sobre a região e a cidade onde
se passa a estória, a abertura com a logo do seriado, a apresentação das personagens, e o
desenvolvimento da narrativa do episódio propriamente dito. A escolha dos episódios foi feita
levando-se em consideração o modo de abordagem das estórias, contrapondo a visão
periferia/centro, das diferenças de abordagens de temas urbanos, dos territórios de
ficcionalidade e das condições de produção das webséries, realizadas por internautas de
diferentes classes sociais.
Devido a quantidade de webséries encontradas foi necessário fazer um recorte para
possibilitar a análise da narrativa com mais profundidade. A ideia inicial era selecionar um
episódio de cada websérie para análise, de todas as regiões. Entretanto, tal equiparidade não
pode ser feita, já que não encontramos webséries completas referentes às regiões Norte,
Centro-Oeste e Sul. Por outro lado, das quatros webséries da Região Sudeste encontradas, três
(As Campinenses, As Mineiras e As Paulistas) foram realizadas pelo mesmo produtor, sendo
que “As Campinenses” não era fiel ao formato do seriado As Brasileiras, não contendo o
introito com as informações da região e da cidade onde se passa a estória (no caso, Campinas
-SP). A solução encontrada foi descartar “As Campinenses” da análise e, em contrapartida,
selecionar dois episódios de “As Joseenses”, igualando a quantidade de episódios das regiões
Nordeste e Sudeste (4x4), a serem analisadas.

Webséries

Região

Quantidade de Título dos episódios a serem
episódios
analisados

As Aracienses

Nordeste

01

A Tabaroa da Br116
(2º episódio)

As Baianas

Nordeste

01

A desbravadora de Porto Seguro
(1º episódio)

As Cachoeiranas

Nordeste

01

A indecisa da Ponte (1º episódio)

As Pernambucanas Nordeste

01

A passiva de San Martin
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/ O Farol
As Paulistas

(1º episódio)
Sudeste

01

A assaltante do ABC
(5º episódio)

As Mineiras

Sudeste

01

A assassina de Diamantina
(1º episódio

As Joseenses

Sudeste

02

A barraqueira da Rua 7
(1 º episódio)
A novinha da 9 de Julho
(4º episódio)

03 – Tabela de quantidade e títulos dos episódios das webséries selecionados para análise.

Um dos objetivos dessa análise é verificar as diferenças e semelhanças nas construções
narrativas ficcionais sobre o regional/nacional e a ideia de brasilidade apresentada pelas
narrativas webseriadas feitas pelos internautas e seu correlato no seriado televisivo As
Brasileiras. Deste modo, através da observação de duas instâncias discursivas totalmente
diversas, ou seja, de um lado a produção independente e alternativa, e do outro, o discurso
hegemônico das grandes corporações de mídia, buscamos identificar se há a ocorrência de
contraposição e resistência por parte dos produtores independentes a um discurso de
integração nacional e interpretação de Brasil forjado pela mídia televisiva, baseado no mito
das três raças, da democracia racial brasileira, da dicotomia sertão/litoral e do apaziguamento
dos conflitos regionais e das diferenças sócio-culturais. Até que ponto os novos atores sociais
do ambiente web, enquanto consumidores/produtores audiovisuais, dispersos pelo território
nacional, não reproduzem os discursos de uma elite intelectual do centro-sul do país,
carregada de lugares-comuns, de estereótipos e imagens-clichês referentes ao que se
convencionou determinar como símbolos da diversidade cultural e modelos de identidade,
entre o regional, o nacional e o popular. Entretanto, é importante salientar a perspectiva de
que o produtor internauta não teria necessariamente um compromisso ideológico de refutar ou
confirmar tais estereótipos e que para se constatar tal hipótese seria necessário uma
amostragem mais abrangente. Esta pesquisa, portanto, tem apenas o compromisso de apontar
a possibilidade desse tipo de ocorrência, sem a obrigatoriedade de ser um estudo conclusivo
sobre o tema.
A proposta aqui é verificar como os indivíduos de diferentes populações do extenso
território brasileiro, em toda a sua diversidade e cultura regional, são retratados na narrativas
ficcionais televisivas, e como eles podem construir e desconstruir identidades ao nível do
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simbólico, ao desenvolver novas narrativas que desmistifiquem os estereótipos sobre suas
singularidades, deturpada por décadas por um “senso-comum” desenvolvido pelas elites
intelectuais e reforçado pela mídia televisiva. Como estes sujeitos, que buscam se sentir
pertencentes a uma comunidade imaginada de identidade nacional (ANDERSON, 2012),
podem responder e até mesmo combater um falso discurso legitimador do regional, do interior
do país e do sertão, como sinônimo de folclore e exotismo local, atentando para a importância
das construções discursivas através da produção de suas próprias narrativas. Cabe aqui refletir
até que ponto as imagens-sínteses do regional, enquanto símbolo da identidade nacional,
reverberada pela mídia em geral, mas de modo especial pelas narrativas ficcionais seriadas da
Televisão Brasileira, é condizente com a realidade e o cotidiano das populações, e pode ser
transformada por uma nova perspectiva, a do olhar do homem cotidiano.
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CAPÍTULO 2. CONSTRUÇÕES HISTÓRICAS E A REPRESENTAÇÃO DE IDENTIDADE
NACIONAL E REGIONAL NA MÍDIA

Entendemos que a identidade nacional é uma construção cultural e histórica, um
discurso desenvolvido por uma elite intelectual e política através de instituições, símbolos e
representações sobre determinada sociedade, podendo ser realizado através de diferentes tipos
de narrativas sobre a nação, sejam orais, escritas, ficcionais ou factuais.
Neste capítulo apresentamos como se deu esse processo de representação da
identidade nacional brasileira (ANDERSON, 2013; HALL, 2011; CHARTIER, 2002), de um
país dividido em dois Brasis, o do norte e o do sul, pela dicotomia sertão/litoral (LIMA,
2013). A partir da visão de uma intelligentsia nacional no final do século XIX, que pretendia
interpretar sociologicamente o país em termos de civilização e barbárie, demostramos em
síntese a repercussão desse pensamento pautado nas teorias racistas e eurocêntricas, que
chegaram até os movimentos culturais do século XX (LIMA, 2013; ORTIZ, 2006;
BRESCIANI, 2005). Essas teorias, atualizadas nas falas de novos atores sociais, perpassaram
as novas gerações do século XXI, sendo evidenciadas através de diversas manifestações
políticas, mediados pelos tradicionais meios de comunicação e os novos formatos de
narrativas audiovisuais nas plataformas digitais (MARTIN-BARBERO, 2009; ELHAJJ;
ZANFORLIN, 2008; CANCLINI, 2008; SODRÉ, 2006).
2.1. Ideologia da formação do povo brasileiro e a tese dos “dois Brasis”
A imagem de nação brasileira veiculada pela mídia na atualidade, na maior parte das
vezes, demonstra um país continental, de grande diversidade cultural, segmentado em dois
pólos principais: um “Norte” exótico, tradicional, rústico e um “Sul” urbano, moderno e
cosmopolita. Entretanto, essa visão dicotômica e estereotipada, amplamente disseminada
pelas narrativas audiovisuais, nas novelas, séries e minisséries e nos noticiários televisivos,
não é algo recente e remonta às correntes de pensamento sociológico de uma intelligentsia
brasileira – médicos, militares, engenheiros, literatos e cientistas sociais - no final do século
XIX, que tinha urgência em construir uma representação de nacionalismo, após a
proclamação da República, em 1889.
De acordo com Renato Ortiz (2006, p.13), para os intelectuais do final do século XIX
e início do século XX, o dilema era construir uma identidade nacional diante do desafio da
construção de um Estado que ainda não havia se consolidado. A urgência era encontrar os
elementos que constituiriam o homem brasileiro e que, ao mesmo tempo, justificassem o
“atraso” nacional, apresentando um caminho para o desenvolvimento da sociedade.
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A representação geográfica da identidade nacional interpretava o Brasil segundo o
contraste de um país do litoral e do sertão, como referência de uma experiência intelectual e
política brasileira. De acordo com Lima (2013, p.19), “no caso brasileiro, sertão e litoral
podem ser vistos como imagens espaciais e simbólicas que guardam estreita relação com esta
ideia de dois tipos de ordem social”, como tradição/modernidade, rural/urbano,
aristocracia/democracia, entre outros. O sertão seria uma metáfora do país, numa perspectiva
de imaginação social e política sobre o Brasil. Para Janaína Amado84 (1995 apud LIMA,
2013) tal representação teria caráter mais regional - Amazônia e Sertão - uma espécie de oeste
norte-americano, sem entretanto incluir a nação inteira numa única narrativa. Assim, o par
sertão/litoral seria, pois, uma construção simbólica de nação brasileira.
Entre os pensadores políticos pós-independência, Visconde de Uruguai foi um dos
primeiros autores a propor a dicotomia sertão/civilização, opondo à “civilização” do litoral, a
“barbárie” do sertão, por estarem fora do alcance da ação do governo e das autoridades locais,
que poderiam impor o princípio da ordem. Segundo Coser85 (2008 apud LIMA, 2013), “A
ideía de sertão, no século XIX, são associados atributos como ócio e propensão à violência,
resultado de uma população dispersa e não moldada pela disciplina imposta pelo trabalho”.
Euclides da Cunha em Os sertões apresenta seu desconforto com a distância no espaço e no
tempo que separava os “dois Brasis”, apresentando o mito do isolamento do sertanejo no
interior do país e do intelectual que também se colocava como estrangeiro, ambos
estrangeiros em sua própria terra, desterrados. Para Lima (2013), a obra euclidiana mostra
uma tensão de uma sociedade cindida entre uma parte progressista - civilização supostamente
artificial, copista de outras sociedades – e outra parte atrasada, isolada, mas autêntica, ainda
por se desenvolver, porém de raízes autóctones, em que poderia se encontrar o cerne da
nacionalidade.
Ainda conforme Lima (2013), o debate sobre esse movimento de situar as fronteiras
entre o Brasil tradicional e o Brasil moderno, resgatando o que seria autêntico da
nacionalidade pode ser encontrado não somente no discurso dos cientistas, mas também na
literatura que se pretendia científica no período entre os séculos XIX/XX, refletidas na
transição entre o romantismo e o naturalismo e na forte influência do discurso positivista. As
expedições ao interior do país, especialmente a da Comissão Rondon86 e do Instituto Oswaldo
84

AMADO, Janaína. Região, sertão, nação. Estudos Históricos. Rio de Janeiro, 8 (15):145-51, 1995.

85

COSER, Lewis. Men of ideas: a sociologist’s view. Nova York: Free Press, 1965.

86

A Comissão Construtora de Linhas Telegráficas de Mato Grosso ao Amazonas (1907-1915) mais conhecida
como Comissão Rondon, realizou uma série expedições militares de exploração com a meta de mapear e integrar
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Cruz87 tiveram papel importante na construção de novas imagens do sertão, associando-os às
doenças e ao abandono do Estado, assim como a campanha de saneamento rural (1916-1920)
que apresentou os contrastes no território e na sociedade brasileira.
De acordo com Lima (2013), o movimento sanitarista da Primeira República
contribuiu para a revisão das teses sobre a inferioridade racial dos brasileiros, principalmente
dos mestiços, porém não implicou maior empatia frente aos setores populares e a superação
da ambivalência frente à questão racial. Ao apostarem no potencial regenerador da higiene,
não deixavam de imputar atributos negativos à população, apresentando uma visão negativa
sobre a sociedade e a composição racial do povo brasileiro.
Em síntese, as imagens sobre o Brasil, construídas no âmbito da campanha do
saneamento rural, acentuaram o abandono das populações do interior pelas elites
intelectuais e políticas do país; não se tratava propriamente de atraso dos sertões,
mas de desprezo pelos sertões pelos que viviam enredados no “parasitismo
litorâneo”. Esta versão desempenhou importante papel na recomposição de uma das
mais fortes representações do homem rural brasileiro: o Jeca Tatu. A força de tal
caricatura parece mesmo ter esmaecido outras representações sobre sertanejos e
caipiras que enfatizam qualidades como adaptação ao meio ambiente, malícia e
esperteza. (...) seja como paciente de ações médico-sanitárias, objeto de admiração,
identidade ou repulsa, o Jeca permaneceu como personagem símbolo dos pobres
rurais: “o homem de saco e botija”, segundo expressão de Oliveira Viana (1952).
Nas décadas de 1940 a 1960, foi objeto de importantes trabalhos realizados na fase
de institucionalização acadêmica das ciências sociais, entre eles o clássico Os
parceiros do rio Bonito, de Antônio Cândido (1964). (LIMA, 2013, p.30)

Segundo VENTURA88 (1991 apud Lima, 2013), a valoração negativa do sertão
associada ao eixo raça/natureza orientou o pensamento social brasileiro desde os fins do
século XIX até por volta de 1930. O constraste feito por Nina Rodrigues é típico de tal
posicionamento, apresentando o litoral como “reduto da civilização e dos grupos brancos” e o
sertão “dominado por uma população mestiça, infantil, inculta, em estágio inferior da
os territórios dos “sertões” do país, realizando obras de construção de postes, estações telegráficas e ao mesmo
tempo desenvolvendo atividades de pesquisas científicas dos recursos naturais e etnográficas, e de povoamento
do interior do país. Patrocinada pelo governo federal, era chefiada por Cândido Mariano Rondon. Cf. BRITO,
Carolina Arouca Gomes de. A Comissão Rondon – Ciência Medicina e Integração Nacional (1907-1915).
ANPUH –XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA. Fortaleza, 2009. Disponível em:
http://anpuh.org/anais/wp-content/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.0346.pdf. Acesso em agosto de 2015.
87

Instituto Oswaldo Cruz foi criado em 1900 como centro de pesquisa, onde seriam preparados soros e vacinas
contra a peste bubônica, tornando-se centro de desenvolvimento e difusão da medicina experimental no Brasil.
Na primeira metade do século XX, o Instituto passou a colaborar com a Secretaria dos Negócios da Agricultura,
Comércio e Obras Públicas do Ministério da Viação, promovendo expedições ao interior, comandadas por seus
principais médicos e cientistas, acompanhando obras de infraestrutura do governo federal, como a construção de
ferrovias, inspeção sanitária de portos e extração de borracha na Amazônia, visando reverter quadros epidêmicos
em áreas restritas. Entre as expedições, podemos destacar ainda: viagens de pequeno porte (SP, RJ, MG),
expedições longas, de grande porte e expedições pela América do Sul. INSTITUTO OSWALDO CRUZ
(homepage). Expedições Históricas. Disponível em: http://www.fiocruz.br/ioc/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=
289. Acesso em agosto de 2015.
88

VENTURA, Roberto. Visões do deserto: selva e sertão em Euclides da Cunha. Brasil ser tão Canudos.
História, Ciências, Saúde – Manguinhos. V. Suplemento:133-48,1998.
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evolução social”, em que a domesticação do índio e a submissão do negro seriam ineficazes
para transformá-los em homens civilizados, devido a sua inferioridade evolutiva.
Produz-se , a partir da idealização das metrópoles, uma espécie de auto-exotismo,
em que o intelectual “periférico” percebe a realidade que o circunda como
“estática”. O exotismo permite, por um lado, o distanciamento ante os costumes da
própria sociedade, trazendo um olhar antropológico. Por outro lado, introduz
negatividade na sua auto-representação, que leva à visão etnocêntrica das culturas
populares de origem africana, indígena ou mista (VENTURA, 1991, p.39 apud
LIMA, 2013, p. 109).

Importando e reapropriando as teorias raciais da “superioridade” da civilização branca
europeia, a história brasileira foi apreendida em termos deterministas de clima e raça. Por
exemplo, o meio inóspito, como a caatinga, seria responsável pela permanência e
sobrevivência da “sub-raça nordestina”. A argumentação climatológica que naquele momento
se aceita como discurso científico, procura justificar o atraso brasileiro e impõe uma visão
pessimista do Brasil, onde a natureza suplanta o homem, que determinaria o estágio ainda
“bárbaro”da população. Surge a noção de povo se identificando à problemática étnica, da
miscigenação entre brancos, negros e índios, assim como as ideias racistas de processo de
branqueamento da sociedade brasileira. A política imigratória deste período tem, portanto,
significado econômico e ideológico:
Um exemplo claro de continuidade dessa tradição é o livro de Euclides da Cunha
sobre Canudos. O nordestino só é forte na medida em que se insere num meio
inóspito ao florescimento da civilização europeia. Suas deficiências provêm
certamente desse descompasso em relação ao mundo ocidental, sua força reside na
aventura de domesticação da caatinga. Procura-se dessa forma descobrir os defeitos
e vicissitudes do homem brasileiro (ou da sub-raça nordestina) vinculando-os
necessariamente às dificuldades ou facilidades que teria encontrado junto ao meio
ambiente que o circunda (ORTIZ, 2006, p.18).

Entre as correntes migratórias que chegaram ao Brasil no período entre 1884 e 1933
destacam-se em maior número a dos portugueses, italianos, espanhóis, germânicos, japoneses,
sírios e turcos que se concentraram nas regiões sul e sudeste do país89. As nações indígenas ou
“negros da terra”90, por outro lado, que secularmente sofreram a escravidão, a expulsão de

89

No periodo entre 1884-1893 imigraram ao país: 510.533 italianos, 170.621 portugueses, 113.116 espanhóis,
22.778 alemães e 66.524 de outras nacionalidades. Entre 1904 e 1913, eram 384.672 portugueses, 224.672
espanhóis, 196.521 italianos, 45.803 sírios e turcos, 33.859 alemães, 11.868 japoneses, e 109.222 de outras
nacionalidades. Já no período 1924-1933 o quantitativo era de 233.650 portugueses, 110.191 japoneses, 72.177
italianos, 61.723 alemães, 52.405 espanhóis, 20.400 sírios e turcos, e 164.586 de outras nacionalidades.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. BRASIL 500 ANOS. Estatísticas de
povoamento. Imigração por nacionalidade (1884-1933). Disponível em: <http://brasil500anos.ibge.gov.br
/estatisticas-do-povoamento/imigracao-por-nacionalidade-1884-1933>. Acesso em dezembro de 2014.
A expressão “negros da terra” ou “negros brasis”, vinculada aos interesses escravocratas, foi usada
principalmente pelos colonos do primeiro século e designava genericamente os indígenas para diferenciá-los dos
negros da Guiné, outro termo genérico para designar os africanos. O vocabulário dos colonizadores para nominar
90
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suas terras e o extermínio deixaram o litoral, se concentrando no interior do país e nas regiões
Norte e Nordeste. Os negros traficados se concentraram nas regiões Sudeste e Nordeste91.
Segundo Guimarães92 (1988 apud LIMA, 2013, p.111), com a criação do Instituto
Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB), em 1838, que tinha como uma de suas finalidades “a
exploração econômica do território e integração das regiões mais distantes ao eixo do poder
do Estado nacional”, havia uma preocupação com a identidade física, a unidade territorial e
cultural do país. Uma de suas atividades foi o estudo de antropologia física e linguística de
tribos indígenas, que coincidiram com a expansão da chamada Escola Indianista. O poeta
Antônio Gonçalves Dias, de maior expressão no indianismo, que participava do IHGB,
realizou intensa atividade como etnógrafo, realizando viagens exploratórias na Amazônia,
com incursões pelos rios Solimões, Madeira e Negro. Entretanto, a opção pelo índio como
símbolo de nacionalidade não era um consenso entre os intelectuais que participavam do
IHGB. O historiador Francisco Adolfo Varnhagem, por exemplo, endereçou uma carta ao
imperador D. Pedro II advertindo sobre os “riscos subversivos contidos na representação do
índio esboçada na literatura romântica” (GUIMARÃES, 1988, p.12 apud LIMA, 20123, p.
112).
A substituição do indígena pelo sertanejo como símbolo de nacionalidade nos
romances românticos, sob a forma sertanista e regionalista, pode ter surgido como impacto da
Guerra do Paraguai, em que homens do sertão eram recrutados pelo Exército para servirem
como soldados e oficiais, recebendo formação militar nas cidades litorâneas. A valorização
positiva dos sertões não foi exclusiva da chamada terceira geração da escola romântica,
incluindo nomes como José de Alencar, Bernardo Guimarães, Franklin Távora e Alfredo
Taunay, mas refletiu experiências de viagens etnográficas e ações militares, num “contexto
marcado pelas teses cientificistas e pelo ideal missionário de civilizar os sertões” (LIMA,
índios e africanos explicitava o traço de aproximação entre os dois grupos segundo a lógica colonialista: o
trabalho compulsório e a escravidão. INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. BRASIL
500 ANOS. História indígena 500 anos de despovoamento, 2007, p.40. Disponível em: http://biblioteca. ibge.
gov.br/ visualizacao/livros/liv6687.pdf. Acesso em dezembro de 2014.
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2013, p.114).
Parte da intelligentsia brasileira que entendia o determinismo social e étnico como a
causa dos problemas da nação, e que vislumbrava na eugenia uma das soluções, opôs-se o
nacionalismo do movimento modernista. O Manifesto Pau-Brasil (1924), O Verde-amarelismo
(1926) e a Revista de Antropofagia (1928), se contrapunha à condenação do homem brasileiro
por suas origens, miscigenação e “indolência”. Em Macunaíma, obra que consiste numa
alegoria sobre a identidade nacional, Mário de Andrade satiriza o antimodernista Monteiro
Lobato, na célebre frase “Muita saúva, pouca saúde, os males do Brasil são”. Lobato, criador
do Jeca Tatu, símbolo genérico do homem rural brasileiro, havia se convertido ao ideário
sanitarista e acreditava que era possível ressuscitar o personagem, tornando-o um empresário
produtivo e próspero, implicando na superação da mentalidade tradicional do caboclo, que
trabalhava apenas para viver (LIMA, 2013, p.211-215)
A metáfora da doença apresentada pelo movimento sanitarista como explicação para
os problemas de atraso do sertão e dos contrastes nacionais foi referência importante para a
ideologia da construção da nacionalidade, reconhecida por intelectuais como Roquette-Pinto e
Gilberto Freyre. A perspectiva médica transforma-se numa questão de cultura e política. O
sertão das endemias é tema constante da literatura nacional. Em Grande Sertão: Veredas
(1956), de João Guimarães Rosa, o jagunço Riobaldo tem acessos febris devido a malária que
se assemelham a processos de transe associados à figura do “demônio no redemoinho”
(LIMA, 2013, p.146-147)
Com a revolução dos anos 1930, as mudanças políticas do Estado e o desenvolvimento
da sociedade, as teorias raciológicas tornam-se obsoletas. O processo de urbanização e
industrialização se acelera e a posição do negro é reavaliada pelos intelectuais, já que ele
agora é visto como força dinâmica da vida social e econômica brasileira, em detrimento do
índio, que segundo esta concepção estaria fadado ao desaparecimento. É somente a partir da
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) que a adoção do princípio da igualdade das raças é
adotado como esforço para a construção de uma consciência nacional (ORTIZ, 2006, p.40).
A ideologia da democracia racial e da construção de uma identidade nacional mestiça,
que atendia aos interesses de unificação do Estado brasileiro e sua inserção na economia
capitalista, tinha como um dos objetivos encobrir os conflitos raciais e as desigualdades
sociais existentes. Casa Grande e Senzala (1933), de Gilberto Freyre93, corresponde a essa
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Renato Ortiz também destaca além da obra Casa Grande e Senzala (1933), de Gilberto Freyre, os livros A
evolução Política do Brasil, de Caio Prado Jr (1933), e Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda (1936).
Segundo o autor, a obra de Gilberto Freyre representa a continuidade de uma tradição conservadora, que segue
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demanda, adotando a temática culturalista, permitindo redefinir os contornos de uma
identidade nacional baseado no mito das três raças. As expressões culturais como o carnaval,
o samba, o sincretismo religioso, entre outros, são eleitos por uma elite intelectual como
símbolos de unidade nacional. Adjetivos pejorativos imputados à raça mestiça, como
“preguiça”, “indolência” são substituídos por uma ideologia de trabalho, que é reforçada pela
política cultural do governo Vargas. (ORTIZ, 2006, p.42-44)
Segundo Lima (2013), o Brasil de 1940-1960 vivia sob o signo da modernização, da
mudança social e da resistência a tais mudanças. A transferência da capital federal do litoral
para o sertão, ou seja, do Rio de Janeiro para Brasília, advinha de um projeto de nação,
pensado no inicio do século XX (1917-1935), que buscava unir tradição e modernidade,
deixando de figurar na agenda política durante todo o primeiro governo de Getúlio Vargas
(1930-1945) e só retornando na Assembléia Nacional Constituinte, em 1946. O objetivo da
tese mudancista era desenvolver um sentimento de nacionalidade, que até então não era
percebido pelo povo, disperso pelo território nacional, dividido em dois Brasis. O Planalto
Central, devido a sua altitude e em decorrência das teorias médicas e de cunho ambientalista,
era visto como local salubre e ameno, se comparado com as regiões “pantanosas” do litoral
carioca. O território brasileiro se constituiria num corpo extenso, em que o coração estaria no
Planalto Central, ponto de encontro das bacias do Amazonas, São Francisco e do Prata, de
onde metaforicamente partiriam as artérias e veias, permitindo a circulação que iria integrar as
regiões brasileiras.
A mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília, em 21 de abril de 1960,
sugestivamente associada a comemoração da figura heróica de Tiradentes, mártir da
Inconfidência Mineira, alterou o mapa político do país, contribuindo para a ocupação do
Centro-Oeste e repercutindo nas demais regiões brasileiras. Monumento do Brasil moderno,
símbolo de uma nação imaginada e autêntica que se desenvolvia rapidamente, contrapunha-se
ao problema da favelização, no Rio de Janeiro, de difícil solução (LIMA, 2013).
Segundo Ortiz (2006, p.92), após o golpe civil militar de 1964, o Estado desenvolve
um projeto cultural brasileiro com o consenso de alguns intelectuais conservadores.
Recrutados nos Institutos Históricos e Geográficos e na Academia de Letras, ajudaram a
os moldes dos antigos Institutos Históricos e Geográficos e, portanto, uma reinterpretação da mesma
problemática proposta pelos intelectuais do início do século XX, como Silvio Romero, Euclides da Cunha e Nina
Rodrigues. Já que na década de 30, as teorias antropológicas que desfrutam de estatuto científico são outras,
Freyre se volta para o culturalismo de Boas, passando do conceito de raça para o de cultura, permitindo um
distanciamento entre o biológico e o social. Para Ortiz, as obras de Caio Prado Jr. e Sérgio Buarque de Holanda
adotam uma nova linha de compreensão da realidade social e correspondem ao surgimento da instituição
universitária, com regras e técnicas do universo acadêmico, se diferenciando da obra de Freyre. (ORTIZ, 2006,
p. 40-41)
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colocar o movimento de 1964 como continuidade e não como ruptura das origens do
pensamento sobre cultura brasileira, com a criação do Conselho Federal de Cultura (CFC),
definindo a ideologia de um país mestiço, o que nos leva a dois significados: 1) a fusão das
três raças (branco, negro, índio) como formadoras do povo brasileiro; e, 2) o preconceito de
mestiçagem, que nos leva a noção de heterogeneidade. Com a retomada da perspectiva do
regionalismo e da diversidade, colocada como pluralidade étnica, cultural e física, a partir da
obra de Gilberto Freyre, a região seria uma das partes que define a unidade nacional e a
mestiçagem o elemento que mantém os traços que definem a identidade brasileira.
A dimensão de polaridade e diversidade na obra de Gilberto Freyre, como senzala/casa
grande, sobrados/mucambos e nação/região, que segundo o autor caracterizaria a vida
brasileira, teria unicamente o sentido de diferenciação, eliminando a priori os conflitos e
antagonismos da sociedade. As partes, apesar de distintas, estariam em harmonia pelo
discurso que as mantém unidas:
Num certo sentido o pensamento de Gilberto Freyre é tomista, pois elimina qualquer
possibilidade de superação; o senhor não se opõe ao escravo, mas se diferencia
deste. A senzala não representa um antagonismo à casa-grande, mas simplesmente
impõe uma diferenciação que é muitas vezes complementar no quadro da sociedade
global. Daí a ênfase de a análise recair sobre os aspectos “positivos” das culturas, ou
seja, as suas contribuições (a música, a língua, a cozinha) para uma cultura
sincrética. Dentro desta perspectiva os conflitos se resolvem no interior do próprio
conceito de diferenciação, que pressupõe a existência de uma sociedade harmônica e
equilibrada. A noção de mestiçagem engloba neste sentido outras ideias e vai
travestir o significado de termos como “democracia”e “liberdade”. Não é por acaso
que os movimentos negros denunciam o racismo do conceito de “democracia
racial”. A ideia de harmonia preside, porém, todo o pensamento de Gilberto Freyre,
e não se resume à questão racial, ela vai se manifestar em suas análises das relações
entre portugueses e árabes, cidade e campo, indústria e plantação. (...) A ideologia
do sincretismo exprime um universo isento de contradições, uma vez que a síntese
oriunda do contato cultural transcende as divergências reais que porventura possam
existir. (...) O conceito de aculturação pressupõe um mundo onde não se manifestam
as relações de poder. Esta ausência é compreendida pela ideologia tradicional como
sendo um indício de democracia (ORTIZ, 2006, p.94-95).

O Estado passa a assumir uma posição de neutralidade, com a função de salvaguardar
a identidade nacional definida pela história, através da memória nacional. Neste contexto,
cultura brasileira significa “segurança e defesa”dos bens que integram o patrimônio histórico.
Ortiz (2006) esclarece, ainda, que o discurso do Conselho Federal de Cultura (CFC) sobre a
relação entre cultura e desenvolvimento tecnológico aparece como uma tensão, em que os
investimentos são direcionados para áreas de interesse econômico. Esta polaridade cultura/
técnica aparece na obra de Gylberto Freire sendo utilizada no contraste entre o Nordeste e o
Estado de São Paulo.
Desde seu manifesto tradicionalista, Gilberto Freyre opõe o movimento modernista
do Sul ao regionalismo e às tradições nordestinas (…) . São Paulo é “locomotiva”,
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“cidade”, e o paulista é “burguês”, “industrial”, tem gosto pelo trabalho, é arrogante
pelas suas realizações técnicas e econômicas. O Nordeste é “terra”, “campo”, seus
habitantes são telúricos e tradicionais, “os mais brasileiros pela conduta do que
qualquer outro tipo regional”. A oposição não se restringe , porém ao aspecto
regional, ela é mais profunda. Gylberto Freire diz que os nordestinos são como os
“antigos”e “velhos “paulistas, da mesma forma que atribui qualidades como telúrico
e tradicional aos “mineiros das zonas mais antigas”. Nordeste/ São Paulo representa,
na realidade, uma oposição entre o mundo tradicional e o mundo moderno (ORTIZ,
2006, p. 102).

A oposição cultura/ técnica é reproduzida no discurso do CFC através da categoria de
humanismo. Segundo Ortiz (2006, p. 104-105), ao conceber o homem como naturalmente
humanista, o discurso se volta para o tecnicismo da máquina, numa sociedade que se
industrializa rapidamente, como o Brasil. A meta é a especialização, a massificação. As
universidades perdem o aspecto qualitativo da cultura e a cultura popular passa a ser
concebida enquanto memória nacional, devendo ser preservada porque é em essência tradição
e identidade. A cultura de massa pertence ao domínio da quantidade, uniformizando a
diversidade do ideal brasileiro.
Entre 1933-1964, o Brasil permanece como problema principal a ser decifrado pelos
sociólogos, permanecendo a imagem de um país cindido pelo antagonismo litoral/sertão.
Nesse período, os textos sobre o sertão são abordados à luz da dicotomia entre o atraso e o
moderno, referenciados pela abordagem sociológica da cultura folk, em Florestan Fernandes,
o que implicou o o esmaecimento do debate da identidade nacional e a ênfase na mudança
social e modernização. Nesse período, a imagem do sertão surge não apenas como uma
metáfora espacial de um país de contrastes, mas como uma oposição entre os intelectuais
brasileiros divididos entre uma corrente sociológica euclidiana e outra chamada de consular
ou litorânea. A primeira, implicava uma capacidade de crítica e projeto de incorporação à
nacionalidade de diferentes etnias e classes sociais; a segunda, que adotava a perspectiva de
mera importação das correntes sociológicas em voga nos Estados Unidos e Europa. O
antagonismo entre litoral e interior, na perspectiva de Florestan Fernandes, teria grande
conteúdo simbólico, expressão de um certo tipo de formação social e cultural, significando os
contrastes entre várias fases históricas de uma civilização. Os termos não se referiam à
distância geográfica, mas distância cultural, que se manifestava nos contrastes ou
antagonismos entre civilização e “cultura folk” (LIMA, 2013, p.226). Em síntese:
O desenvolvimento sociocultural do Brasil não foi uniforme ou orgânico. Algumas
cidades acompanharam o “progresso” da civilização, embora retardadamente;
transformaram-se hoje como São Paulo em metrópoles. Outras, quando nao
regrediram, imobilizaram-se, estacionaram em seu processo sociocultural como as
chamadas “cidades mortas” (...) Estas formariam as “culturas de folk”.
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(FERNANDES, 197994, p. 124 apud LIMA, 2013, p.242)

Entre 1964-1980 houve uma expressiva expansão da produção, distribuição e consumo
dos bens culturais. Com o desenvolvimento da indústria cultural, a questão do nacionalismo
ganhou novos contornos, com uma divisão de tarefas, em que a dominação cultural opera no
nível do imaginário e não no controle repressivo do Estado. Nesta fase é que se dá a
consolidação dos grandes conglomerados que controlam os meios de comunicação de massa,
em que o espaço cultural fica limitado aos grandes centros urbanos. Assim, a distribuição e
criação dos produtos culturais reproduz as contradições do sistema capitalista, acentuando as
diferenças entre as regiões e reforçando a divisão entre cidade e campo. A expansão do
mercado de bens simbólicos possibilita a consolidação da industria cultural e reorganiza a
política estatal na área cultural (ORTIZ, 2006, p.45-85).
No contexto da globalização e da pós-modernidade, a questão da diversidade cultural e
da valorização das identidades locais foi colocada em pauta na agenda internacional. A
convenção sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais adotada pela
Conferência Geral da Unesco, em 2005, foi ratificada pelo Brasil em 2007, e expressa a
valorização da diversidade cultural, como patrimônio comum da humanidade, conforme o que
estabelece a “Declaração Universal da Unesco sobre a Diversidade Cultural”(2001). A
inclusão do tema “cultura” na agenda de desenvolvimento pós-2015 e na adoção de políticas
públicas pelo Estado brasileiro aponta como uma das metas prioritárias a inclusão de produtos
e serviços na pauta de liberalização do comércio da Organização Mundical do Comércio
(OMC)95. Entre os desafios, as tecnologias digitais e o papel do serviço público de televisão e
radiodifusão na realização dos objetivos da convenção.
A construção ideológica de um país dividido em dois pólos opostos, um
“desenvolvido”e outro “subdesenvolvido” permanece na política cultural do Estado brasileiro,
sendo irradiado nos livros didáticos e pelos meios de comunicação de massa para todo
território nacional, principalmente através da televisão, nas narrativas ficcionais da
teledramaturgia e no discurso jornalístico. Os problemas sociais das regiões norte, nordeste e
centro-oeste são geralmente retratados como condição natural da geografia, do clima e do
modo de vida daquelas populações, sem fazer referência direta de que historicamente a
maioria dos investimentos governamentais sempre foi voltado para as regiões sudeste e sul do
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país. Nesta visão, a causa do subdesenvolvimento do país seria devido a “região-problema”,
imputando o “custo Brasil” do “Norte” atrasado ao “Sul” civilizado. Assim, os movimentos
migratórios regionais são vistos como obstáculo ao processo de crescimento do país, inchando
as cidades do sudeste brasileiro e causando problemas sociais. Essa representação distorcida
da regionalidade, produz uma onda de preconceitos e sentimentos xenófobos das populações
do “Sul” contra os migrantes do “Norte”. Um exemplo disso foram as recentes ondas de ódio
e comentários preconceituosos contra nordestinos e nortistas nas redes sociais96 após a
divulgação do resultado do segundo turno das eleições de 2014, que reelegeu a presidenta
Dilma Roussef97. Essas manifestações públicas de intolerância e preconceito regional foram
repudiadas pela OAB98. Na ocasião, figuras políticas como o coronel Paulo Telhada (PSDBSP) e o ex-secretário nacional de Justiça Romeu Tuma Júnior defenderam a independência do
sudeste e do Estado de São Paulo do resto do país, incitando o sentimento de separatismo e de
preconceito regional (ver anexos)99. Vale lembrar que nas eleições presidenciais de 2010,
quando da vitória do primeiro mandato da então candidata do PT, houve grande repercussão
na imprensa o caso da estudante de Direito Mayara Petruso, condenada pela Justiça Federal de
São Paulo pelo crime de discriminação contra nordestinos por postar comentários xenófobos
em sua página do twitter, incitando o afogamento de nordestinos: “Nordestisto (sic) não é
gente, faça um favor a SP, mate um nordestino afogado!”100 Tais demonstrações de
intolerância repercutiram em todo o país, causando uma reação de indignação por parte dos
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nordestinos e de reafirmação de suas origens nas redes101 (em anexo).
A construção estereotipada das diferenças regionais, pautada na dicotomia
litoral/sertão aparece nas narrativas ficcionais televisivas, com destaque para as telenovelAs
Brasileiras. Novelas como Gabriela (1975), Saramandaia (1976), Terras do Sem Fim (1982),
Roque Santeiro (1985-1986), Tieta (1989-1990) e Tropicaliente (1994), apresentam
geralmente a imagem de um sertão rústico, violento, de jagunços e capangas sob a ordem dos
coronéis, pautado pelo sincretismo e pela religiosidade exacerbada, longe dos códigos morais
da “civilização” das grandes cidades ou, por vezes, paraíso natural, exótico, colônia de
pescadores, de homens e mulheres rústicos, iletrados, que vivem do extrativismo e da cultura
de subsistência, numa localidade em que o que vale é a “lei do mais forte”. Já a imagem do
litoral, do “Sul” civilizado, urbano, cosmopolita, surge através da imagem das grandes
metrópoles, principalmente no eixo Rio-São Paulo, como em Vale Tudo (1988-1989), Top
Model (1989-1990), Rainha da Sucata (1990) e O Dono do Mundo (1991-1992), em que os
personagens centrais lutam para conquistar ou manter um status político, econômico e social,
imersos num ambiente cultural sofisticado, de grandes empresas, transações políticas e de
capital de grande vulto.
A diversidade regional e cultural mostrada pela teledramaturgia brasileira corresponde
em sua quase totalidade numa construção simbólica do que se convencionou estabelecer como
características regionais, de modo padronizado, a partir do olhar de um centro produtor
localizado no sudeste-sul do país, e não a partir das matrizes culturais das respectivas regiões.
A imitação caricata dos sotaques, dos costumes e do cotidiano das populações do interior do
país pelo prisma das narrativas seriadas televisivas apresenta um sertão brasileiro congelado
no espaço/tempo histórico, amarrado às convenções de uma ideia de povo rústico das regiões
Norte/Nordeste/Centro-Oeste. Essa imagem é uma representação deturpada das características
regionais, de uma população estigmatizada pela mídia televisiva, mas que muito pouco se
parece com a realidade das populações dos centros urbanos daquelas regiões. Ainda que
possamos encontrar nessas regiões localidades que lembrem o contexto representado na tela
da TV, a representação caricatural deixa a desejar, na falta de verossimilhaça com aquele
cotidiano, com aquela realidade. No ambiente dos bolsões de miséria do interior do país, as
narrativas televisivas ainda assim carecem de estabelecer o reconhecimento e a identificação
com a realidade das populações marginalizadas, por apresentar situações estereotipadas,
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maqueadas e romantizadas, com discursos eivados de preconceitos culturais e de lugarescomuns.
O seriado As Brasileiras não inovou como representação das regiões brasileiras,
apresentando estórias e personagens ambientados em várias regiões do país, pois manteve os
mesmos estereótipos e clichês sobre as supostas características marcantes do cotidiano, da
cultura e do povo das regiões brasileiras, entre eles, marcadamente o de um “Norte” atrasado,
rústico, exótico, em contraposição a um “Sul” urbano, cosmopolista, desenvolvido e
sofisticado, reforçando a dicotomia “sertão/litoral” dos “dois Brasis”.
2.2. Imagens do Brasil: do olhar estrangeiro ao olhar desterritorializado do nacional - a
construção dos estereótipos e preconceitos regionais.
A representação de Brasil feita pelos nacionais, a partir da dicotomia litoral/sertão, tem
relação direta com o olhar estrangeiro sobre a dualidade civilização/barbárie, que se expandiu
não somente através da literatura, mas foi ampliado pela construção de um imaginário
nacional, através do poder das imagens e suas representações. Temos nesse processo dois
movimentos de alteridade: um externo, a partir do olhar estrangeiro; e um interno, a partir de
uma não identificação dos nacionais entre si, a partir das diferenças regionais e culturais de
um país de dimensões continentais.
A visão eurocêntrica, absorvida por uma intelligentsia tupiniquim formada em
faculdades no exterior, entre os séculos XVIII e XX, principalmente em Lisboa, Paris e
Londres, construiu uma alegoria de brasilidade como paraíso edênico, exótico, iconografia
mítica e simbólica. Esta imagem cristalizada nas representações sobre o Brasil nas telas de
grandes pintores, como os panoramas de Vítor Meireles (Primeira Missa no Brasil), Oscar
Pereira da Silva (Desembarque de Pedro Alvares Cabral em Porto Seguro, em 1500), da Baía
de Guanabara e da cidade do Rio de Janeiro por Victor Meirelles/ Langerok, Félix Émile
Taunay, Desmons, entre outros, será apropriada pelo cinema estrangeiro, que irá acrescentar
outros símbolos de brasilidade, como a música e a dança (AMÂNCIO, 2000).
De acordo com Amâncio (2000, p.33), a partir dos textos fundadores, como a “Carta
de Pero Vaz de Caminha” sobre os primeiros contatos com o território brasileiro, foram
construídas figuras matrizes, tomadas como alegorias, a que ele denomina de séries. Tais
figuras também foram utilizadas na construção de um imaginário sobre o país retratado na
cinematografia estrangeira: 1º) do viajante, numa relação de alteridade, do narrador, o
cronista, tratando tanto da caracterização do personagem quanto da situaçao geopolítica
brasileira (série PERO VAZ); 2º) do emigrante, exilado, o brasileiro frente à outra cultura,
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cuja nacionalidade se dilui ou se afirma no seio de um confllito qualquer projetado por um
outro (série ESSOMERICQ); 3º) do degredado, que quer ou precisa fugir, fora do alcance de
sua lei, em busca de uma nova oportunidade (série AFONSO RIBEIRO); 4º) projeção de uma
ilusão, desejo de alteridade, exotismo, na busca de um espaço mitológico ou geográfico de
realização, não-lugar abstrato de experimentação (série UTOPIA)
Nos anos de 1930, durante a presidência de Franklin Delano Roosevelt, o governo dos
Estados Unidos adotava a política da boa vizinhança com relação às nações latino-americanas,
com o objetivo de minimizar a influência europeia na região e promover a estabilidade
politica no continente. Com o início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, os planos de
defesa continental se intensificam. Em 1940 é criado o Birô Interamericano, apoiado pelo
DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda do Estado Novo de Vargas. Entre outras
atribuições, o Birô irá difundir a cultura do american way of life, promovendo o intercâmbio
de astros e diretores de cinema, como Orson Welles e John Ford. Nesta época, Carmem
Miranda e Ary Barroso embarcam para os EUA. Um contrato com a Walt Disney Productions
garante a realização dos filmes Alô Amigos (1941) e Você já foi à Bahia? (1944), e surge a
figura do papagaio Zé Carioca apresentando as paisagens e os ritmos brasileiros (MOURA102,
1991 apud AMÂNCIO, 2000).
A construção de uma identidade nacional não era somente uma necessidade da elite
política e intelectual brasileira, mas seu reconhecimento pelas nações estrangeiras atendia a
uma configuração geopolítica, dentro de um panorama internacional, principalmente após as
duas grandes guerras mundiais, e a disputa por áreas de influência geopolitica e economica,
acentuadas com o fim da Segunda Guerra Mundial e o advento da Guerra Fria.
Segundo Amâncio (2000, p. 13-15; 33), a representação do Brasil no cinema
estrangeiro traz essa marca, a do olhar contemplativo, de sons e paisagens, instituídos como
modelos de referência de um espaço imaginário, segundo uma lógica ficcional, ainda que
distante da verossimilhança. A imagem-síntese do Rio de Janeiro, como cartão postal de uma
iconografia internacional, aponta para uma identificação imediata de uma produção de
sentidos sobre o país e o significado de ser nacional. Os traços de brasilidade, deste modo,
podem ser reconhecidos através de um olhar panorâmico, entendido como paisagem e como
dispositivo grandioso de ilusão, espetáculo contemplativo e retórico, que se oferece como
substituto do real. Entre a simbologia de brasilidade pelo olhar estrangeiro temos ainda: o
samba, o carnaval, o futebol, o café, a mulata, a floresta.
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Atravessada pela banalidade, pelo lugar-comum e pelo preconceito, a imagem do
Brasil e dos brasileiros nos filmes de ficção estrangeiro se ordena segundo
articulações históricas, procedimentos retóricos, simplificações sócio-culturais.
Alguns olhares como matrizes localizadas (o visitante, o emigrante, o exilado) se
expandem e se ramificam em tipificações redutoras (a mulher sensual, o travesti –
sempre ligados a um transbordamento da sexualidade e a uma regressão patológica
ao nível da saciedade dos instintos primários no contexto de uma provocação social)
uma cristalização de um modelo de comportamento social transgressor ( o carnaval e
o recurso a práticas religiosas não tradicionais no ocidente). A Amazônia é a região
que se inscreve no cinema estrangeiro enquanto renovação temática e cenário
singular (AMÂNCIO, 2000, p. 140).

A incorporação dessa imagem-síntese do Rio de Janeiro, então capital federal, como
paisagem de Brasil vai ser irradiada por todo o território nacional, na construção simbólica de
um país dividido em dois Brasis, permanecendo no imaginário coletivo mesmo após a
transferência da capital para Brasília, no planalto central. Do mesmo modo, a dicotomia
civilização/barbárie, que por tanto tempo foi incorporada pela intelligentsia brasileira como
tradução de litoral/sertão, continuou sendo retroalimentada pela filmografia nacional e,
posteriormente, pela TV, dando origem a preconceitos regionais.
Se a imagem da Amazônia ganha destaque no repertório cinematográfico estrangeiro,
na produção fílmica e televisiva brasileira continua sendo pouco explorada enquanto narrativa
ficcional. Com a repercussáo da temática ambiental no cenário internacional, principalmente
após as Conferências da ECO-92 e Rio +20, a luta pela defesa dos recursos da floresta
amazônica brasileira proporcionaram um maior interesse interno sobre as questões regionais.
Entretanto, nada que mudasse o “olhar estrangeiro” da intelligentsia tupiniquim e da
populaçao sudestina frente aos problemas da região, que despertasse o interesse sobre o
cotidiano das populações do Norte do país.
Dispersa pelos filmes, a imagem brasileira não chega a compor um repertório sólido
de figuras de expressão (como é, por exemplo, o caso dos mexicanos, estudados em
profundidade por RIERA103, 1990), sendo o grupo mais expressivo (enquanto
volume de incidência e importância dramática nos enredos) o de indígenas da
Amazônia. De toda maneira, exceção feita à paisagem, importa pouco sua expressão
na tela em função das tramas (AMÂNCIO, 2000, p. 140)

Havendo uma predominância da imagem do sudeste como representação urbana do
Brasil, com destaque para o Rio de Janeiro e São Paulo, a mídia em geral, especialmente a
televisiva, constrói uma nova configuração do panorama brasileiro, a partir da clicherização
da diversidade regional. Deste modo, o exótico, o rústico, o pitoresco, o selvagem e o sensual
estaria no outro lado do país, em que se localizaria as principais mazelas da nação, o chamado
custo Brasil.
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Por conseguinte, inferimos que enquanto o olhar estrangeiro constroi uma imagem de
Brasil a partir de modelos pré-constituídos baseados no exótico, no pitoresco, no lúdico, no
selvagem/rústico e no sensual, movimento semelhante ocorre em relação ao olhar daqueles
que, mesmo sendo integrantes de um mesmo território, não se sentem compartilhando do
sentimento de pertencerem a uma mesma comunidade imaginada de identidade nacional
(ANDERSON, 2012), seja pelos valores, crenças, pelos preconceitos, pela distância
territorial, pela diversidade cultural ou desigualdades sócio-econômicas. Essa posição de
alteridade, de um olhar de estranhamento em relação ao diferente, ocorre em ambos os lados,
sempre partindo de um ponto de vista de seu núcleo regional. Dependendo da posição em que
se encontre, os sujeitos de determinada sociedade tendem a discriminar os demais, negando e
combatendo a existência do outro, pelo simples fato de sua existência poder vir a se tornar
uma ameaça aos seus interesses. Geralmente este movimento, parte do pólo de maior
desenvolvimento político e econômico para o menos desenvolvido, mas nada impede que não
possa ocorrer pela via inversa.
As manifestações de preconceito de sudestinos/sulistas contra nordestinos e nortistas,
posicionando-se contra o êxodo rural e as demais migrações, é um exemplo desse tipo de
movimento, pautado na discriminação e na intolerância. A grosso modo, assemelha-se a
situações de exclusão e preconceito social que brasileiros sentem ao viver em alguns países do
exterior.
Os preconceitos são processos perceptivos nos quais objetos e pessoas são julgados
antecipadamente com base em informações bastante pobres e limitadas. Quando os indivíduos
pertencem a grupos ou sociedades altamente organizadas, podem sofrer restrições na
interação com membros de outras sociedades ou subgrupos, através de hostilidades,
alimentando sentimentos e atitudes negativas, devido a manifestação de preconceitos
estereotipados (MACDAVID, 1980, p.208)
A simplificação das diferenças sociais e econômicas, a partir de uma visão
preconceituosa da população do “Norte” (Sertão nordestino/Amazônia) pelo “Sul”, pode
incorrer em discrepâncias como a intolerância étnica. Os preconceitos regionais e os conflitos
culturais advém de uma visão deturpada das diferenças regionais e das causas de
desenvolvimento/subdesenvolvimento, a partir da construção de um imaginário coletivo,
massificado pela iconografia cinematográfica e televisiva. Tal representação, constituída de
estereótipos e clichês, torna-se mais instrumento de alienação do que de emancipação
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(COMMENT104, 1993, p.83 apud AMÂNCIO, 2000, p.15).
Como objeto de estudo das ciências sociais, o estereótipo tem duas vertentes: uma
positiva, que se assenta na construção de uma identidade social; e a outra negativa, que se
assenta no preconceito e na discriminação. Tem-se a representação coletiva estigmatizada que
tenta delimitar os estereótipos étnicos e raciais, a partir de uma tripla relação em que se
distingue o componente cognitivo (por exemplo, o estereótipo do negro), afetivo (preconceito
ou hostilidade em relação a ele) e comportamental (discriminação sem relação com suas
capacidades e méritos individuais). Questiona-se, assim, a produção de sentidos propagada
pelos meios de comunicação, forjando ideias sobre grupos nacionais e minorias culturais,
reforçando a desvalorização de tais grupos e construindo uma imagem de diferença e
inferioridade. Quase sinônimos, estereótipos e clichês condensam os procedimentos de
modelo e repetição de ideias, reproduzindo pensamentos cristalizados em série, consumidos
numa sociedade de massa (AMÂNCIO, p.135; 138-139).
Simplificação, generalização, esquematização, o campo da estereotipia compreende
desde a ideia comum, de opinião corrente e banal, até o qualificativo preconceituoso
e desabonador, cristalizado nos diversos discursos por um processo de repetição.
Componentes de um mesmo núcleo semântico que designa “as unidades préfabricadas através das quais se revela o discurso do Outro, sendo o já-dito a marca
da banalidade e também da submissão à ideologia dominante” (AMOSSY 105, 1991,
p.30 apud AMÃNCIO, p.135)

Segundo Amâncio (2000, p. 143), a estereotipagem pode ser associada ao clichê nas
seguintes operações: 1º) ao nível dos códigos de operação sintática (trucagens óticas, fusões,
encadeamentos) e na construção de um discurso fílmico já cristalizado frente ao público
(desfocagem para flashback); 2º) na construção de figuras de retórica visual, metáfora ou
metonímia, remetendo a determinados significados (exemplo, folhas de calendário voando);
3º) na estruturação da narrativa e seu universo iconográfico, pela subordinação ao modelo de
gêneros, catálogos de imagens, procedimentos, expressões e eventos a ele relacionados
(exemplo, o levantar dos pés da mocinha durante o beijo).
O clichê, na terminologia específica do cinema, é pensado como “qualquer
expressão, [...] qualquer técnica ou convenção que tenha sido usada tão
frequentemente que tenha perdido seu frescor e sua efetividade (BLACKER 106,
1986, p.3 apud AMÂNCIO, p.143).

Os clichês podem ser sonoros - como o som de buzinas indicando urbanidade ou o
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apito de um navio para significar o porto; musical - da batucada representando o Brasil ou o
som do acordeon em Paris; ou visuais, como o plano de um casal tragando um cigarro após
uma noite de amor, as páginas caindo de um calendário indicando passagem de tempo. O
cartão-postal também é um clichê por excelência, universo imaginário e referencia diegética
de informação.
O clichê reforça a banalidade, mas escapa do estatuto da forma: ele é modulado
como estratégia discursiva de função e ação. Ele produz seu efeito graças ao seu
elevado grau de familiaridade. Ele sensibiliza melhor e traz mais adesão dos
espíritos na medida em que ele é conhecido, aceito, compartilhado. Ele se encontra
dilacerado entre duas exigências conflitantes: está preso entre os imperativos da
comunicação que necessita do recurso da figura usada, e as normas estéticas que
proíbem a banalidade e a repetição (AMOSSY; ROSEN, 1982, p. 139-142 apud
AMANCIO, p.142). 107

Segundo Dufays108 (1994, p.53 apud AMÂNCIO, 2000, p.137), o estereótipo do ponto
de vista da elaboração de sentidos construídos pelo leitor, apresenta os seguintes critérios de
identificação: quantitativo, considerando a frequência, dimensão repetitiva; histórico, sob o
domínio de um discurso já existente; semântico, sendo dimensão abstrata, ideia,
representação; formal, por ser construído, automatizado, cristalizado; qualitativo, desprovido
de efeito estético, banal, corriqueiro. Pode ser ainda fruto de três registros: lingúistico e
estilístico (como expressão fixa); comportamental (indicando gestualidade e modo de pensar);
tipológico (como representação coletiva).
No seriado As Brasileiras, a representação das regiões é feita através de imagens
clichês, repetindo a fórmula estereotipada da imagem brasileira que é vendida para o exterior:
o exótico edênico das riquezas naturais, o sertão, o lúdico do carnaval e do mito da igualdade
interracial, o urbano cosmopolita. No introito de cada episódio surgem os postais das cidades:
Salvador, com suas baianas, capoeiristas; Fox do Iguaçú e suas cataratas; Olinda, seus
maracatus, dançarinos de frevo e bonecos gigantes; da região Amazônica, suas matas, rios e
aldeias indígenas; do pantanal matogrossense, e seus tuiuiús; do Rio de Janeiro, do Cristo
Redendor; de São Paulo, cosmopolita; do sertão de Alagoas, do cangaço de Lampião e do
banditismo social. A musicalidade, as manifestações folclóricas, a paisagem apresentadas
através de clichês visuais, sonoros e musicais conferem uma aparência de legitimidade à
construção das narrativas ficcionais do seriado. Entretanto, o panorama exibido é apenas um
artifício, estereótipo de uma diversidade cultural não revelada.
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2.3 - Mediações culturais, produção de sentidos e a representação de identidade
Na sociedade midiatizada, sendo a mídia o local privilegiado pelos atores sociais e
políticos para negociar as representações do imaginário nacional, a luta pelo poder simbólico
é permanente. Com o desenvolvimento da internet e, posteriormente, com o surgimento das
redes sociais qualquer pessoa se tornou um potencial produtor de conteúdo. Como a demanda
pelo audiovisual ocorre de maneira acelerada, novos conteúdos migram de suporte analógico
para o digital, e o consumidor participa do processo de produção e circulação de conteúdos.
A rede se torna um novo ethos existencial de alteridades (SODRÉ, 2006),
proporcionando comunidades imaginárias (HALL, 2011) que se formam a partir de
territorialidades físicas e simbólicas, regulando identidades individuais, coletivas e culturais.
Este novo locus social virtualizado se transforma em um novo espaço de manifestação de
ideias e de interação entre as pessoas, em que vínculos são construídos a partir de territórios
existenciais. Nestes espaços, independente das geografias locais, ocorrem processos de
reconhecimento mútuo de seus membros, que compartilham gostos, valores e afetos, mas que
nem por isso perdem seus traços locais, sua identidade e sua configuração étnico-cultural.
Com o surgimento das mídias digitais e, consequentemente, das audiências criativas
em rede, que rearticulam os produtos da mídia ao seu cotidiano, surgem outros discursos,
pautados pelas experiências compartilhadas, proporcionado pela sensação de liberdade e de
“democracia eletrônica” no ambiente web. Neste novo espaço, os atores sociais também
possuem um lugar por onde podem se expressar, numa pretensa igualdade de condições.
A sociedade contemporânea vive sob a égide das tecnologias da comunicação em que
grande parte das relações interpessoais são mediadas por computador ou dispositivos
tecnológicos em rede. Os indivíduos compartilham informações e conteúdo audiovisual, além
de sentimentos, sensações e experiências de seu cotidiano num conjunto de trocas simbólicas
que representam, muitas vezes, o espaço comum entre sujeitos, em que o público e o privado
se confundem.
Segundo Zizi Papacharissi (2010109; 2002110 apud MARTINO, 2014, p.116), um dos
elementos de articulação dessas tensões entre público e privado111 nas narrativas audiovisuais
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pode ser encontrado no conteúdo audiovisual publicado em sites de compartilhamento de
vídeos, como o Youtube, que permite que assuntos controversos possam ser trabalhados com
humor e sátira. A apropriação de temas públicos na esfera particular não deixa de ser uma
maneira de engajamento nas causas e questões coletivas, tendo teor político e se tornando
espaço de resistência, tensão e dissenso. Assim, ao mesmo tempo em que as mídias digitais e
a comunicação em rede agrupam indivíduos, também os segmentam, numa exposição de si
mesmo e de engajamento político que ultrapassa as questões do cotidiano.
Como resultado das audiências criativas e da interação entre produtores e receptores
de uma mesma mensagem, os webseriados podem ser vistos como parte de um processo
cultural complexo de mediação, de negociação de sentidos, em que os receptores são agentes
ativos no processo, podendo, portanto, serem analisados através da “Teoria das Mediações” de
Jesús Martin-Barbero.
De acordo com Martin-Barbero (2009), as mediações culturais, o modelo de recepção
midiática é estabelecido como um processo de interação em que entre o emissor e o receptor
há um espaço de natureza representativa ou simbólica. Tal espaço é preenchido pela
mensagem, porém configurada com múltiplas variáveis que possibilitam uma mudança no
modo como o receptor absorve a mensagem. O autor analisa a comunicação a partir da cultura
através do processo de mediação, que seria compreendido como estratégias de comunicação
em que o homem representa a si próprio e seu entorno, proporcionando a produção e troca de
sentidos. Tais mediações se dariam nos aspectos estruturais, institucionais, conjunturais e
tecnológicos. Essa abordagem contrasta com a teoria crítica formulada pelos teóricos da
Escola de Frankfurt112, que apontavam a indústria cultural como uma ferramenta inexorável
de controle social.
Partindo do conceito de hegemonia de Antonio Gramsci, Martin-Barbero (2009, p. 98
-112) apresenta a cultura como campo hegemônico, o que permitiu pensar o processo de
dominação social não como imposição a partir de um exterior e sem sujeitos, mas como um
processo no qual a classe hegemônica e a classe subalterna podem compartilhar dos mesmos
interesses. Neste processo, portanto, a hegemonia não é permanente, mas se refaz
continuamente através da apropriação do sentido de poder, da sedução e da cumplicidade.
Enquanto o público é o lugar onde tudo é potencialmente visível, o privado é o espaço da intimidade, do
interdito. Os temas da esfera pública se caracterizam pelo engajamento que provocam ou deveriam provocar nas
pessoas, de acordo com perspectiva proposta por Habermas. (MARTINO, 2014, p. 93)
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Portanto, nem tudo que é feito ou pensado pela classe hegemônica serve ideologicamente para
a reprodução do sistema. O autor retoma, ainda, o conceito gramsciano de folclore como
cultura popular, como sendo uma “concepção do mundo e da vida” em contraposição às
concepções de mundo oficiais dos setores cultos da sociedade. A cultura popular tem,
portanto, uma tenacidade, uma espontânea capacidade de aderir às condições materias de vida
e às mudanças, apesar de ser inorgânica, degradada, fragmentária, tendo algumas vezes valor
politico progressista, de transformação.
Martin- Barbero compartilha do mesmo posicionamento de Néstor García Canclini113
(1984 apud MARTIN-BARBERO, 2009), de que partir do pressuposto de que a tarefa da
cultura hegemônica é dominar e a da classe subalterna resistir é cair num maniqueísmo,
sendo uma deformação do pensamento gramsciano. É pensar cultura subalterna e hegemônica
como exteriores entre si. Portanto, deve se prestar atenção nesta trama, ou seja, que nem
assimilação do hegemônico pelo subalterno é signo de submissão, assim como a sua mera
recusa significa uma forma de resistência. Para Martin-Barbero (2009, p. 114): “Nem tudo o
que vem ‘de cima’ são valores da classe dominante, pois há coisas que, vindo de lá,
respondem a outras lógicas que não são as da dominação.” Entretanto, segundo o próprio
Martin- Barbero, essa trama se faz estreita e contraditória na cultura de massa, e a tendência
maniqueísta de se pensar a indústria cultural será mais forte.
Deste modo, na “Teoria das Mediações”, Martin-Barbero investigou os elementos que
no dominado trabalham a favor do dominador, mesmo que inconscientemente, e o processo de
produção de significados produzido pelo receptor, num processo interior de resistência. Tal
processo permite que o dominado não reconheça certos conteúdos discursivos como seus. Ele
os interpreta conforme seus valores sociais, dotando de sentidos, pela negociação mediadora.
Ao colocar as mediações como esse espaço entre a produção e a recepção, na qual a
cultura cotidiana se realiza, Martin-Barbero sugere os lugares que interferem na recepção do
conteúdo midiático, onde temos a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a
competência cultural. A cotidianidade familiar seria o local onde os indivíduos se confrontam
como pessoas e podem manifestar suas ânsias e frustrações. Já a temporalidade social,
constituída de fragmentos, é um tempo repetitivo, constituinte da cotidianidade. A
competência cultural seria o modo de fruição dos indivíduos do conteúdo audiovisual, pela
via da educação formal, de compreensão dos formatos e dos gêneros, dos modos de ler e dos
usos.
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Segundo Martin-Barbero (2009, p.173-189) é o folhetim, o primeiro tipo de texto
escrito no formato popular de massa, a narrativa de gênero (por oposição à narrativa de autor)
que irá se tornar um novo modo de comunicação entre as classes. Entendido como fato
cultural, o folhetim se inscreve nesse outro modo de circulação que passa do popular ao
massivo sem passar pelos lugares de “culto” da cultura, em que o mundo do leitor é
incorporado. As características da narrativa e do formato: episódico, periódico, temporal,
fragmentado, de estrutura aberta, com ganchos de suspense, repetição, incorporando
elementos da memória narrativa popular ao imaginário urbano-massivo, fazem com que a
narrativa do folhetim produza sentidos que levam ao reconhecimento, a identificação do
mundo narrado com o mundo do leitor popular. Tal dispositivo de reconhecimento que se acha
no lugar da passagem para o conteúdo, para o enunciado, mas cujos efeitos remetem ao
processo de enunciação “se revela não só como problema “narrativo” – identificação de
personagem – mas também como problema de comunicação, de identificação do leitor com os
personagens”.
Umberto Eco pensa que no folhetim esse segundo sentido de reconhecimento é
efetuado com base numa degradação do primeiro, degradação esta que transforma a
força dramática da narrativa em capacidade de consolação: o leitor é posto a todo
momento frente a uma realidade dada que ele pode aceitar ou modificar
superficialmente, mas que não pode recusar. Ao mesmo tempo o folhetim se dirige
às mesmas pessoas sobre as quais discorre. Isso ocorre de modo mais claro em seus
primeiros tempos, mas não deixa de ocorrer depois. E o faz antes de mais nada
mediante a intervenção de um novo tipo de herói que já não se move no espaço do
sobrenatural, mas sim no espaço do real-possível. Um herói que é mediação também
entre o do mito e o do romance. Situado num mundo onde a fé foi substituída pelo
sentimento, o cavaleiro que vem combater as novas mazelas não padece de “crise”:
seu desajuste com a realidade é acima de tudo moral (MARTIN-BARBERO, 2009,
p.189-190).

Segundo Martin-Barbero, uma dupla narrativa opera no folhetim: “progressiva, que
nos conta o avanço da obra justiceira do herói, e outra, regressiva, que vai reconstruindo a
história dos personagens que apareceram ao longo de toda a narrativa”. Esse duplo
movimento é o mesmo que dinamiza o melodrama, em que os maus desfrutam da boa vida e
aparentam honestidade e os bons sofrem até o momento da inversão da situação, em que o
desvendamento dos verdadeiros vilões ocorre progressivamente, num longo percurso, até a
revelação do segredo da maldade: a hipocrisia social ou o vergonhoso crime familiar. “Uma
estética em continuidade com a ética, o que é um traço crucial da estética popular. E ponto a
partir do qual o reconhecimento entre narrativa e vida deslancha conectando o leitor com a
trama até alimentá-la com sua própria vida”. Como afirma Peter Brooks114 (apud MARTIN-
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BARBERO, 2009, p.190), existe uma articulação fundamental entre conflito e dramaturgia
porque as aventuras, peripécias e os golpes teatrais não são exteriores aos atos morais: “Os
efeitos dramáticos são expressão de uma exigência moral”.
Outro mecanismo identificatório do folhetim, tomado de empréstimo ao romance de
ação, “é a volta atrás da narrativa, na verdade, é uma volta para baixo, para os baixos, para
os baixos fundos da sociedade, onde se encontram “cara a cara” pobres e ricos, as duas
monstruosidades modernas: a miséria da maioria e a maldade hipócrita da minoria”
(MARTIN-BARBERO, 2009, p.191). É onde o leitor popular se reencontra com o sentimento
do medo, ao mesmo tempo como experiência de violência que ameaça a vítima da narrativa e
como esperança de revanche, como ressentimento e sede de vingança. “Território onde a
enunciação se torna enunciado e a narrativa se torna sensação do leitor”.
Martin-Barbero (2009, p.191-196), aponta ainda para as dimensões do enunciado no
folhetim: 1º) o testemunho do popular-urbano, referente a tudo aquilo ausente ou reprimido
nos discursos oficiais da cultura e da política, a denúncia do submundo do terror urbano, da
violência que povoa a cidade, da miséria operária, da condição feminina, do subúrbio, das
penitenciárias, dos hospícios e casas de prostituição; 2º) a compensação, “cilada populista”,
em que diante da verossimilhança da narrativa, enquanto acordo com o público leitor, que
“mascara a distância entre o verídico das situações, a realidade dos problemas e o fantástico
das soluções dadas aos conflitos” o consola através de um princípio moral apaziguador das
contradições e desigualdades entre as classes sociais, numa dinâmica de provocaçãopacificação, em que ao mesmo tempo que aponta e denuncia as contradições atrozes da
sociedade, trata de resolvê-las “sem deslocar o leitor”, dando a solução que ele espera e
devolvendo-lhe a paz; 3°) formato e símbolo, o folhetim sendo de massa, é também popular
pela presença de uma matriz cultural, através da “narração primitiva” (FRYE115 apud
MARTIN-BARBERO, 2009, p.195), que aparece fortemente codificada, produzindo uma
ritualização da ação, baseada em arquétipos, separando heróis e vilões, simbolizando uma
topografia da experiência retirada do contraste entre dois mundos – o que se encontra em
cima da experiência cotidiana da vida (da felicidade, da luz, da segurança e da paz) e o que se
encontra embaixo (mundo do demoníaco e do obscuro, do terror e das forças do mal) –
remetendo às experiências de sofrimentos e deleites cotidianos e de um certo modelo de
narrativa, situando o folhetim numa lógica da estrutura de gênero, tal como a redundância e o
esquematismo em sua relação com os processos de identificação e reconhecimento.
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Do folhetim tradicional para o folhetim contemporâneo, nas narrativas ficcionais
seriadas, mediadas pelo cinema, pela televisão ou internet, encontramos as mesmas
características, tanto de estrutura narrativa, quanto do modelo de construção ideológica de
controle das massas. As narrativas folhetinescas se transformam numa espécie de “ópio do
povo”, inseridas num processo complexo de negociação e inversão de sentidos, trazendo em
seu discurso elementos que proporcionam a “passagem dos dispositivos de submissão aos de
consenso”, ocorrendo um “deslocamento da legitimidade burguesa de cima para dentro”,
incorporadas pelas classes subalternas, espaço de hegemonia e intercâmbio cultural.
Por meio do folhetim o cinema recebe por herança o melodrama, e o reinventa, ou
seja: transforma-o novamente no grande espetáculo popular que mobiliza as grandes
massas, estimulando a mais forte participação do espectador. Existe uma
convergência profunda entre o cinema e o melodrama: no funcionamento narrativo e
cenográfico, nas exigências morais e nos arquétipos míticos, na eficácia ideológica.
Mais do que um gênero, durante muitos anos o melodrama foi a própria essência do
cinema, seu horizonte estético e político (MARTIN-BARBERO, 2009, p.205).

E, ainda:
Como nos velhos tempos do folhetim, agora, em sua mais nova versão e mais
latino-americana – tanto que, junto com os grandes textos do realismo mágico, a
telenovela é o outro produto cultural que a América Latina conseguiu exportar para a
Europa e os Estados Unidos -, o melodrama se acha mais próximo da narração, no
sentido que lhe deu Benjamin, que do romance, ou seja, do livro, e mais próximo da
literatura dialógica tal como Bakhtin a entende, que da monológica (MARTINBARBERO, 2009, p.308).

Segundo Martin-Barbero (2009, p. 167), a estrutura dramática do melodrama tem
como eixo quatro sentimentos básicos – medo, entusiasmo, dor e riso – que correspondem a
quatro tipos de situações que são ao mesmo tempo sensações (terríveis, excitantes, ternas,
burlescas) personificadas ou “vividas” por quatro personagens – o Traidor, o Justiceiro, a
Vítima e o Bobo – que, juntos, realizam a mistura de quatro gêneros: romance de ação,
epopéia, tragédia e comédia. Essa estrutura põe em funcionamento duas operações que
remetem a uma matriz cultural: esquematização e polarização. A primeira, “os personagens
são convertidos em signos e esvaziados do peso e da espessura das vidas humanas”, que para
Hoggart116 (apud MARTIN-BARBERO, p.168) teria a ver com os estereótipos permitindo
ainda “a relação da experiência com os arquétipos”. A segunda, “a polarização maniqueísta e
sua “redução valorativa” dos personagens a bons e maus, que acaba sendo, segundo os
analistas, uma chantagem ideológica”.
O Traidor – ou perseguidor ou Agressor – é o personagem que liga o melodrama ao
romance de ação e à narrativa de terror (século XVIII), e nos contos de medo. Sua figura é a
116

HOGGART, R. The uses of Literacy. Londres: Penguim, 1972, p.223

88

personificação do mal, do vício, mas também do mago e do sedutor, do sábio em fraudes,
dissimulações e disfarces. É o príncipe e a serpente que se move na escuridão. A Vítima é a
heroína, encarnação da inocência e da virtude, quase sempre uma figura feminina, que excita
o sentimento protetor no público. É o ethos romântico e também do mito cristão. O Justiceiro
ou Protetor é o personagem que salva a vítima e castiga o Traidor. É a figura do herói da
epopéia. Generoso e sensível, o Justiceiro é a contraface do Traidor. E, por último, o Bobo,
que está fora da tríade dos protagonistas, representa o cômico, outra vertente essencial da
matriz popular. Remete ao palhaço no circo, ao plebeu, o anti-herói torto e até grotesco, com
sua linguagem grosseira, introduzindo a ironia, com uma fala cheia de refrões e jogos de
palavras. A estrutura dinâmica do melodrama contém ainda uma “ideologia reacionária” e “a
afirmação de uma significação moral num universo dessacralizado (...) numa linguagem
duplamente anacrônica: das relações familiares, de parentesco, como estrutura das fidelidades
primordiais, e a do excesso” (MARTIN-BARBERO, 2009, p.167-171).
Martin-Barbero (2009, p.101-103), apresentou as contribuições sobre a análise da
dinâmica da cultura popular em três autores: Le Goff117, em sua dialética de permanência e
mudança, resistência e intercâmbio; M. Bakhtin118, em seus modos de expressão, com ênfase
naquilo que a cultura popular tem de estranha, paralela à oficial, de outra; e em C.
Ginzburg119, na indagação das resistências e sua capacidade de assumir o conflito ativa e
criativamente. O autor destacou ainda a investigação de Bakhtin sobre o espaço próprio da
cultura popular, que é a praça pública, e o tempo forte, que é o carnaval, um tipo particular de
comunicação em que predomina no vocabulário e nos gestos as expressões ambíguas, “ao
operar como paródia, degradação-regeneração”, contribuindo para a criação de uma
“atmosfera de liberdade”, que liberam o grotesco e o cômico, eixos expressivos da cultura
popular. Encontrou, ainda, na caracterização que fez Bakhtin do “realismo-grotesco”, um
resgate da topografia ao afirmar como realidade última e essencial o “corpo-mundo” e o
“mundo do corpo”, ou seja, “a transferência ao plano material e corporal do elevado,
espiritual, ideal e abstrato”. Segundo o autor, “O modo grotesco funciona por exageração e
degradação e não por cópia. (...) o realismo grotesco afirma um mundo em que o corpo ainda
não foi separado e fechado”. É através da grosseria que se expressa o grotesco: o realismo do
corpo.
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O carnaval é aquele tempo em que a linguagem da praça alcança o
paroxismo, ou seja, sua plenitude, a afirmação do corpo do povo, do
corpo-povo e seu humor. Que eloquente é a confusão em espanhol do
humor como líquido visceral – os secretos humores do corpo
analisados pelos médicos – e o humor como mola expressiva da
paródia e da ridicularização. Isso é, o cômico antes de ser converter
em “gênero menor”: a paródia feita corpo, Carnaval. Com seus dois
dispositivos fundamentais no riso e na máscara. O riso enquanto gesto
expressivo do divertido, da diversão, mas enquanto oposição e repto,
desafio à seriedade do mundo oficial, ao seu ascetismo diante do
pecado e sua identificação do valioso com o superior. (MARTINBARBERO, 2009, p. 103).

Nas narrativas ficcionais seriadas, o cômico, como expressão do popular, surge através
de paródias e sátiras, do humor e da ironia. A construção de tipos, ambientação, o uso da
linguagem e o riso são elementos que comunicam uma dinâmica cultural e seus modos de
expressão. Essas estratégias do cômico surgem como uma simulação do cotidiano, sendo
reconhecíveis pelos sujeitos, através do corpo, do grotesco e do ridículo, causando a
identificação e provocando o riso.
O riso popular é, segundo Bakhtin, “uma vitória sobre o medo”, já que
surge justamente por tornar risível, rídiculo, tudo o que causa medo,
especialmente o sagrado – o poder, a moral, etc. - , que é de onde
procede a censura mais forte: a interior. Enquanto a seriedade equivale
ao medo, o prolonga e o projeta, o riso relaciona-se com a
liberdade.(...) A máscara, o outro dispositivo do cômico e do Carnaval,
exprime ainda mais plenamente a negação da identidade como
univocidade. A máscara está na mesma linha de operação que os
sobrenomes e os apelidos: ocultação, violação, ridicularização da
identidade, e ao mesmo tempo realiza o movimento das metamorfoses
e as reencarnações, que são o movimento da vida. Mas a máscara joga
também sobre um outro registro de sentido, é a estratégia de
encobrimento e dissimulação, de engano de autoridade e inversão de
hierarquias (MARTIN-BARBERO, 2009, p. 103).

Segundo Bergson (1983, p.25-26), a essência do cômico identifica-se com um aspecto
da “mecanização da vida”, que se torna o objeto do riso, em que o humor advém da percepção
de um engessamento do corpo, da vida social, das condições de existência, que nos
demandam certa flexibilidade, de uma série de imagens risíveis de pessoas que nos dêem a
impressão de ser uma coisa, sendo outra; do aspecto cerimonioso da vida social que encerra
certa comicidade latente, de uma sociedade de disfarces. O uso do cômico, como estratégia
narrativa, aproxima o discurso midiático do popular, criando situações de empatia, através de
clichês e lugares-comuns. Para o autor (1983, p.66), a comicidade é muitas vezes relativa aos
costumes, ideias e preconceitos de uma sociedade.
... a comédia é intermediária entre a arte e a vida. Ela não pode ser
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despreendida como a arte pura. Ao organizar o riso, ela aceita a. vida
social como um meio natural; chega mesmo a acompanhar uma das
impulsões da vida social. E a essa altura volta as costas à arte, que é
uma ruptura com a sociedade e um retorno à simples natureza
(BERGSON,1983, p.81).

Toda sátira é uma leitura crítica sobre a realidade, crítica moral, social, tendo
identificação com o presente e pressupondo um desvio da norma, vícios sociais. É um jogo
tenso entre aparência versus essência, buscando sempre a desconstrução de uma situação ou
de um personagem, sendo marcado pela ironia. A sátira nem sempre é humorística, por vezes
chegando a ser trágica, mas em geral apela ao grotesco e a obscenidade. Já a paródia é
caricata, imita uma outra forma de arte de modo exagerado para criar um efeito cômico,
ridicularizando, geralmente o tema e o estilo da obra parodiada, sendo uma forma crítica de
recuperar e marcar sua diferença com a obra original. A paródia se torna um texto paralelo em
incessante diálogo com a obra parodiada, de modo a estabelecer a produção de sentidos
(FREIRE, 2004).
O efeito do cômico na produção audiovisual contemporânea seriada, como o gênero
das comédias de situação, segundo Picado & Neri (2014) tem a ver com a estrutura da
narrativa, definidas no modelo de análise estrutural de Roland Barthes (2013), em que “ações
menores” (catálises) são dotadas de uma funcionalidade facilitadora, sem conferir qualquer
aspecto dramaticamente resolutivo, mas apenas acenam para uma evolução sucessiva das
etapas de ações. A estrutura episódica elementar da comicidade nas formas audiovisuais,
obedece as características estruturais do folhetim, matriz da lógica de produção e consumo
das ficções seriadas, ainda vigentes. No jogo entre redundância e novidade, um mecanismo de
tensão se instaura sob a forma de pequenos “prêmios”, em que a novidade é oferecida através
de pequenas revelações sobre a principal intriga, enquanto a redundância constrói os ganchos
necessários para criar expectativa, mantendo o acompanhamento da narrativa. Entre as
estratégias da estrutura elementar do gênero: a caracterização dos personagens como tipos
com determinados desvios de sua personalidade, o estabelecimento do aspecto “mecânico”
das ações (preparatório dos jogos disjuntivos da organização dramática das ações, que
definem fortuna e a graça do gênero), o mecanismo da repetição de uma piada ou situação, a
valorização das funções puramente “cardinais” da sucessão narrativa (núcleo das situações
que compõem o universo da história contada), a pressuposição de um destinatário (o alvo do
riso), a serialização reiterativa. O efeito de comicidade é identificado por uma “dialética entre
o esquematismo dos agentes e flexibilidade das situações de sua interação com os elementos
do drama”, em que a natureza das ações se converte em elementos de disjunção ou
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incongruência, próprias ao cômico.
De acordo com o modelo proposto por Barthes (2013, p. 26-33), a estrutura da
narrativa se organiza em níveis hierárquicos, passando de um nível a outro. Ele distingue três
níveis de descrição, ligados entre si segundo um modo de integração progressiva: 1) o nível
das funções (no sentido que tem em Propp120, retomadas por Bremond121); 2) o nível das
ações (Greimas122, quando fala dos personagens como actantes); 3) o nível da narração
(discurso em Todorov123). Sendo a função uma unidade narrativa, mas não uma unidade
linguística, possuem apenas seu valor conotado, possuindo duas grandes classes:
distribucionais (que compreende as funções propriamente ditas) e integrativas (que
compreende todos os índices). As funções remetem a uma operação e correspondem a uma
funcionalidade do fazer, possuindo sanção sintagmática. Os índices remetem a um significado
e correspondendo a uma funcionalidade do ser, possuindo sanção paradigmática.
A categoria das funções conta ainda com duas subdivisões: funções “cardinais” (ou
núcleos) e as “catálises”(completivas ou ações menores). As funções cardinais são o
esqueleto da narrativa e representam seu momento de risco; enquanto as catálises preenchem
os espaços que separam os núcleos, dispondo de zonas de segurança. A categoria dos índices
também é subdividida em: “índices” propriamente ditos, remetendo a um caráter, a uma
atmosfera, filosofia; e informações, que servem para identificar, situar no tempo e no espaço,
dando autenticidade à realidade do referente. Cada unidade pode pertencer simultâneamente a
duas classes diferentes, ou seja, serem mistas. “Catálises, índices e informantes (...) são
expansões em relação aos núcleos” (BARTHES, 2013, p.34-37)
Pensando a estrutura das narrativas seriadas, Picado e Neri (2014, p.24-25) identificam
como “núcleos” os momentos de apresentação da novidade, enquanto “catálises” e os
“índices” se referem aos aspectos de redundância da narrativa. Enquanto as catálises
representam as situações nas quais os desvios dos tipos cômicos se apresentam, os índices
reforçam a caracterização destes tipos a partir destes desvios. Em muitos momentos, uma
mesma ação pode acumular as duas funções. As ações menores, aparentemente fúteis,
garantem a evolução da narrativa até sua resolução. A valorização de ações menores, nas
narrativas cômicas, é algo que varia de acordo com cada universo narrativo no âmbito das
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comédias de situação (sitcoms), como no caso da série de humor televisiva Seinfeld e da
websérie Comedians in Cars Getting Coffe.
Tanto na estrutura dramática do seriado televisivo quanto das webséries, encontramos
as personificações de - o Traidor, o Justiceiro, a Vítima e o Bobo - apontados por MartinBarbero (2009), que aparecem na narrativa. Referente ao modelo proposto por Barthes (2014)
e atualizado pela análise de Picado e Neri (2014), encontramos nas estratégias destas
narrativas, algumas das características da estrutura do gênero cômico, porém tanto o seriado
televisivo quanto as webséries não se enquadram ao formato de comédia de situação.
Alguns dos episódios das webséries inspiradas em As Brasileiras, foram anunciados
pelos próprios realizadores, quando postados na rede, como sátiras. Entretanto, seus
realizadores não abriram mão de parodiar o seriado da TV Globo, brincando com as
convenções e formatos, e reproduzindo com ironia e certo deboche a encenação da vinheta de
abertura, em que as protagonistas eram compostas por um elenco de travestis, que interpretam
os tipos femininos. A sátira, ao fazer uma leitura crítica da sociedade, também fez referência
ao contraste entre o glamour da abertura do seriado televisivo, com o star system da Rede
Globo de Televisão, e o elenco das “atrizes” da websérie independente.
Partindo do modo estrutural da narrativa ficcional e do formato escolhido, ao
confrontar os textos do seriado televisivo e da websérie, enquanto índices de práticas
discursivas, podemos identificar as articulações entre os diferentes mundos ali representados,
conduzindo a uma compreensão das diferentes perspectivas de enunciadores distintos. A
operação da construção de sentidos, efetuada através da “leitura” dos episódios, só é possível
considerando as formas utilizadas na representação de mundo dos atores sociais e na
competência cultural daqueles a quem ela se destina, se serão capazes de compreender tais
discursos. No encontro entre “mundo do texto” e o “mundo do leitor” – para retomar os
termos de Paul Ricoeur124 (apud CHARTIER, 1991, p.191) – em que os sujeitos possuem um
repertório semântico, baseado em sua história de vida e práticas sociais, é que se opera a
produção de sentidos. A compreensão ou não dos discursos, sua aceitação e apropriação ou
rejeição, pressupõe um processo de reconhecimento e interpretação dos sentidos.
Num contexto em que a globalização tende a inscrever as identidades nas lógicas dos
fluxos, que segundo Martin-Barbero (2009), traduz as diferenças culturais para a linguagem
do mundo tecnofinanceiro, a produção dos conteúdos audiovisuais e as narrativas midiáticas
cumprem um papel de reconhecimento identitário dos atores sociais frente à diversidade
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RICOUER, Paul. Temps et récit. III. Le temps raconté. Paris: Seouil, 1985.
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cultural, destacando as fronteiras culturais e territoriais e as contradições inerentes ao
processo de hibridização. Através da construção de novos universos imaginários, a pluralidade
das diferenças se faz presente, configurando a identidade das cidades, das regiões, do espaço
local, do bairro e das diferentes culturas. Essa dinâmica pode ser observada através da análise
da produção de sentidos do conteúdo audiovisual produzido para a internet e a representação
do local, do nacional e do global, através das narrativas ficcionais das webséries brasileiras.
Para Martin-Barbero, a relação da narração com as identidades é constitutiva: não há
identidade cultural que não seja contada, narrada, e o reconhecimento dessa identidade se faz
visível na polissemia castelhana do verbo contar, quando nos referimos aos direitos das
culturas, das minorias e dos povos. Para o autor, a identidade cultural é um item intrínseco a
resistência. É, portanto, no espaço cultural e local onde se articulam os sentidos subalternos e
hegemônicos. A sociedade contemporânea estaria vivendo o momento da explosão das
identidades e das tensões sobre as crises das formas de comunicação discursiva.
Dois processos estão transformando radicalmente o lugar da cultura em nossas
sociedades: a revitalização das identidades e a revolução das tecnicidades. Os
processos de globalização econômica e informacional estão reavivando a questão
das identidades culturais –étnicas, raciais, locais, regionais – até o ponto de
convertê-las em dimensão protagônica de muitos mais ferozes e complexos conflitos
internacionais dos últimos anos, ao mesmo tempo que essas mesmas identidades,
mais as de gênero e as de idade, estão reconfigurando a força e o sentido dos laços
sociais, e as possibilidades de convivência no nacional e ainda no local (MARTINBARBERO, 2006, p.54).
E, ainda:
(...) Até pouco tempo, falar de identidade era falar de raízes, isto é, de costumes e
território, de tempo longo e de memória simbolicamente densa. Disso e somente
disso estava feita a identidade. Mas falar de identidade hoje implica também – se
não quisermos condená-la ao limbo de uma tradição desconectada das mutações
perceptivas e expressivas presentes – falar de migrações e mobilidades, de redes e de
fluxos, de instantaneidade e fluidez. (...) (MARTIN- BARBERO, 2006, p.61).

Neste contexto, as narrativas audiovisuais para a internet podem ser entendidas como
um elemento constituinte dessa explosão de identidades na rede. A produção de curtas, vlogs e
webséries - ficcionais ou documentais – pelos internautas e pequenos produtores
independentes se desenha não somente como um processo de simples criação, mas também
como um processo de construção identitária, aprofundando discursos, ganhando visibilidade e
se tornando também resistência. Neste processo de negociação, através da mediação das
imagens, os indivíduos e comunidades encontram espaço e expõem suas diferenças, buscando
seu direito de reconhecimento mútuo. A imensa quantidade de narrativas seriadas encontradas
nos sites de compartilhamento gratuito de vídeos que abordam assuntos de interesse das
minorias étnicas, sexuais e religiosas, entre outros temas, reforçam tal constatação.
Segundo Roger Chartier (2002, p.17) “as representações não são discursos neutros;
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produzem estratégias e práticas tendentes a impor uma autoridade, uma deferência, e mesmo a
legitimar escolhas”. Para o autor, as representações organizam a apreensão do mundo social
como categorias de percepção do real, sendo determinadas pelos interesses de grupos que as
forjam, ou seja, o poder e a dominação estão sempre presentes. Nas lutas de representações,
cada grupo tenta impor ao outro a sua concepção de mundo social.
Para Bresciani (2005, p.24), as identidades nacionais e outras identidades socialmente
construídas podem ser consideradas um lugar-comum, “ou seja, um fundo compartilhado de
ideias, noções, teorias, crenças e preconceitos, permitindo a troca de palavras, argumentos,
opiniões sobre uma comunidade política efetiva”. Neste sentido, possibilita diálogos e
comparações, “a despeito da instabilidade e dos múltiplos deslocamentos das imagens e
representações que a constituem”.
Segundo Ortiz (2006, p.08-09), a problemática da cultura brasileira tem sido e
permanece uma questão política. A luta pela definição de uma identidade autêntica é uma
forma de delimitar as fronteiras da política que tenta se impor como legítima.
identidade nacional está profundamente ligada a uma interpretação do popular pelos
grupos sociais e à própria construção do Estado brasileiro (...) creio que é o
momento de reconhecermos que toda identidade é uma construção simbólica (a meu
ver necessária), o que elimina portanto as dúvidas sobre a veracidade ou a falsidade
do que é produzido. Dito de uma outra forma, não existe uma identidade única, mas
uma pluralidade de identidades, construídas por diferentes grupos sociais em
diferentes momentos históricos. O “pessimismo” de Nina Rodrigues, o “otimismo”
de Gylberto Freyre, “o projeto” do ISEB” são as diferentes faces de uma mesma
discussão, a da relação entre cultura e Estado (ORTIZ, 2006, p.08)

O atual discurso de identidade nacional, enquanto representação de uma comunidade
imaginada (ANDERSON, 2012) de nação brasileira, presente nas narrativas ficcionais
seriadas televisivas, foram historicamente constituídas no Brasil contemporâneo como parte
de um um projeto de integração nacional, orquestrado pelas elites políticas, econômicas e
culturais do país, principalmente durante o governo militar pós-64. As representações de
brasilidade, construídas através de elementos semânticos relacionados a características
culturais e práticas sociais, foram feitas para despertar não apenas sentimentos de
pertencimento, mas também de conformidade com o estabelecimento de determinadas
práticas políticas e econômicas.
O discurso de brasilidade midiatizado pelos meios audiovisuais, de um modo geral,
apoia-se numa série de elementos semânticos que buscam manter uma ideia de unidade na em
meio às desigualdades, sejam elas políticas, econômicas e sociais entre as diferentes regiões
brasileiras. O lugar da cultura na sociedade contemporânea vem sendo marcado por processos
de mediação e midiatização tecnológica, em que novas plataformas e formatos midiáticos vêm
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se destacando não somente como mais um elo da cadeia do capital cultural125 num mundo
globalizado, mas também como elemento de expressão simbólica de comunidades em rede.
Nas narrativas seriadas assim como no mundo real, o território comum, o locus social, as
crenças, valores e paixões dos indivíduos também definem a formação de grupos no ambiente
virtual, mobilizando sensações e sentimentos de pertencimento ou de exclusão social.

125Para Pierre Bourdieu o capital cultural serve para caracterizar subculturas de classe ou de setores de classe,
mas também é tido como um recurso de poder que se equivale aos recursos econômicos. Além do capital cultural
existem outras formas básicas de capital: o capital econômico, o capital social (os contatos) e o capital simbólico
(o prestígio) que juntos formam as classes sociais ou o espaço multidimensional das formas de poder (SILVA,
Gilda Olinto do Valle. Capital cultural, classe e gênero em Bourdieu. Informare - Cad Prog Pós-Grado CioInf.,
v.l, n.2, p.24-36, jul./dez. 1995. Disponível em: <basessibi.c3sl.ufpr.br/brapci/_.../2011/.../pdf_ 16f1f21e67_
0017413.pdf>. Acesso em julho de 2015.).
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2.4. A espetacularização do cotidiano nas narrativas ficcionais audiovisuais e as
comunidades de sentido
Segundo Debord (2003), sendo o espetáculo a relação social das pessoas mediatizada
pelas imagens, principalmente através dos meios de comunicação de massa, é discurso de
dominação de classe e da ordem estabelecida, em que representação e aparência conferem
integridade e sentido a uma sociedade esfacelada e dividida. O espetáculo, deste modo,
constitui-se numa realidade forjada pela mídia e pelo Estado e consumida pela sociedade.
No ambiente virtual, com o aumento da demanda de bens culturais, as grandes
corporações de mídia passam a incentivar a produção de conteúdo pelos próprios
consumidores. A espetacularização do cotidiano, antes restrita aos meios de comunicação de
massa, torna-se também uma prática coletiva. Com “um smartphone na mão e uma ideia na
cabeça”126 instantes do cotidiano, são captados e compartilhados na internet, assim como
inúmeras produções amadoras e semi-profissionais. Tem-se, então, uma construção coletiva,
pluralizada, em que apesar dos indivíduos estarem imersos numa cultura massificante,
reproduzindo padrões de comportamento e consumo de uma sociedade midiatizada, adotam
uma postura mais ativa, interagindo entre si, desenvolvendo relações solidárias através de
comunidades de sentido ou grupamentos urbanos127.
Basicamente, a diferenciação entre ambas é que enquanto as comunidades de sentido
remetem a práticas discursivas em que determinados valores são vivenciados e partilhados em
nível global, os grupamentos urbanos são as manifestações locais dessas práticas discursivas
(JANOTTI Jr., 2009). Deste modo, o surgimento de comunidades de fãs, nas quais indivíduos
se reúnem e operam a apropriação local dos objetos culturais veiculados mundialmente,
podem ser denominados de grupamentos urbanos. Portanto, em sentido amplo, entendemos
que grupamentos urbanos também são comunidades de sentido.
É a vivência desses sentidos, por meio do consumo de determinados objetos Comunidades de
sentido são determinadas agregações de indivíduos que partilham interesses comuns,
vivenciam determinados valores, gostos e afetos, privilegiam determinadas práticas de
consumo, enfim, manifestam-se obedecendo a determinadas produções de sentido em espaços
desterritorializados, por meio de processos midiáticos que utilizam referências globais da
cultura atual. culturais, que permite a um indivíduo reconhecer seus pares, seja um skatista, um

Faço aqui um trocadilho com a célebre frase “Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça”do cineasta
brasileiro Glauber Rocha, um dos fundadores do “Cinema Novo”, movimento cinematográfico nacional das
décadas de 50/60, inspirado na Nouvelle vague francesa e no neorealismo italiano, que tinha como um de seus
objetivos transpor para a telona a discussão da realidade política, econômica e social do país.
126

127

Segundo Janotti Jr. (2009, p.123) esses tipos de socialidade encontraram ampla ressonância no trabalho
desenvolvido por Michel Maffesoli no livro O tempo das Tribos, de 1998.
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punk, um headbanger, um clubber, independentemente do território em que esses sentidos se
manifestam (JANOTTI JR., 2009, p.119).

Os traços que caracterizam o grupamento urbano são: apropriação dos objetos
culturais veiculados globalmente em determinados contextos urbanos; as negociações
culturais específicas com as realidades locais; a alocação de um processo comunicacional
característico que envolva também a apropriação de objetos culturais.
o elemento definidor fundamental dos Grupamentos Urbanos é, ao mesmo tempo, tanto o seu
pertencimento a uma Comunidade de Sentido, quanto a sua diferenciação enquanto produção
de sentido localizada. As manifestações culturais são operadas por meio de produções de
sentido presentes nas socialidades que dão origem às cartografias das Comunidades de Sentido
e dos Grupamentos Urbanos. (JANOTTI JR, 2009, p.123)

De acordo com Janotti Jr. (2009, p.119), a partir de Maffesoli, as comunidades de
sentido se caracterizam por serem desterritorializadas, possuindo como elemento agregador
valores e objetos culturais que permitem a construção de territórios simbólicos reconhecidos
pelos seus pares, pois estão presentes na produção discursiva das culturas midiáticas. Seu
desenvolvimento ocorreu a partir do surgimento das comunidades virtuais e a posterior
transformação das relações entre os indivíduos, em virtude da nova configuração de sentido
da cultura midiática, principalmente com as redes sociais digitais.
De um modo geral, os membros das comunidades de sentido se apropriam dos bens
culturais, geralmente ressignificando-os, a partir de seu cotidiano, sua visão de mundo,
valores morais e preconceitos. E é isso que verificamos na apropriação de As Brasileiras,
conforme detalhamos ao longo da pesquisa.
Ao falarmos em cotidiano novamente nos remetemos ao conceito de Agnes Heller.
Para a autora (HELLER, 2008, p.63), pensamento cotidiano implica em comportamento,
podendo o indivíduo assumir estereótipos, analogias e esquemas já elaborados, ou perceber
com atitude crítica esses esquemas recebidos e agir de modo a se contrapor ao sistema
estereotipado tradicional.
Esta apropriação cultural se dá não somente ao nível do simples consumo, numa visão
mercadológica, mas como marca de identidade e reconhecimento do diferente. Ainda segundo
Janotti Jr. (2009, p.121-122) também confere aos integrantes dessas comunidades “um espaço
de negociação e estruturação de suas angústias”. Tais comunidades “também operam
cerceamentos, opressões simbólicas e codificações que permitem o reconhecimento entre seus
pares, mas indicam o outro, o “estranho” como “indesejado”. Neste processo de apropriação
de sentidos dos objetos culturais, os traços da diversidade e os aspectos locais continuam
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sendo importantes, como a valorização do território urbano, local de manifestação das
produções de sentido.
Segundo Heller (2008, p.91-96), um grupo ou uma comunidade está sempre articulado
e estratificado, jamais podendo ser considerado como uma “massa”, referindo-se

ao

paradigma de sociedade de massas, para descrever uma sociedade conformista, manipulada,
na qual não se pode desenvolver nem a individualidade e nem a comunidade. Para a autora,
também comparada à multidão, o interesse e a finalidade comuns não são características
necessárias na medida em que o são somente para grupos sociais estruturadores. Assim, nem
todo grupo pode ser considerado uma comunidade, embora possa chegar a ser comunidade. A
individualidade dos sujeitos “constrói” o grupo a que pertencem, convertendo-se em
comunidades. Pode se pertencer a uma comunidade em consequência de uma necessidade
exterior, casual, como no caso da pólis ou estamentos128, ou de uma necessidade interna, ou
seja, em consequência de uma escolha individual. Por outro lado, numa “sociedade de
massas” sua estruturação interna não favorece o desenvolvimento da individualidade, nem da
comunidade. A expressão seria, portanto, de caráter metafórico para descrever uma sociedade
conformista e manipulada.
Ainda de acordo com Heller (2008, p.78) muito dos preconceitos são produtos das
classes dominantes, no campo da ultrageneralização inevitável na vida cotidiana sendo juízo
provisório ou regra provisória de comportamento, criados para manipular os indivíduos
provocando o desprezo pelo “outro” e a antipatia pelo diferente. Os preconceitos de grupo
(preconceitos nacionais, raciais, étnicos) enquanto sistema e fenômeno típico só aparecem no
plano histórico com o advento da sociedade burguesa. O preconceito é categoria do
pensamento e do comportamento cotidiano e serve para consolidar e manter a estabilidade e a
coesão da integração dada.
A espetacularização do cotidiano, realizada através da produção audiovisual enquanto
prática coletiva de membros de comunidades de sentido, de grupos ou indivíduos
compartilhados em rede, como os internautas produtores de webseriados, apresenta aspectos
singulares referentes ao modo de construção do discurso enquanto produtos de sentido. O
conteúdo audiovisual criado pelos internautas e compartilhado em rede, geralmente expressa
as condições socio-culturais de seus realizadores, apresentando informações sobre seu
128

Pólis eram as cidades-Estado da Grécia antiga, com autonomia política e econômica. No sistema de governo
da Pólis grega, somente os considerados cidadãos tinham direito à participação política. Já na era medieval, a
sociedade era dividida por estamentos, ou seja, o clero, a nobreza e a burguesia, caracterizada pela pouca
mobilidade social. (REIS, Palhares Moreira. O poder político e seus elementos. 3 ed. Pernambuco: Editora
universitária UFPE, 1975)
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cotidiano e sua visão de mundo, ainda que tenham por objetivo apenas demonstrar seu grau de
envolvimento com determinado produto cultural, produzindo vídeos, com sátira, que possam
agradar seus pares e um grande número de webespectadores.
As narrativas webseriadas, ficcionais ou não ficcionais, geralmente se apresentam
como reflexo da vivência dos indivíduos em sociedade, expressando aspectos do cotidiano
juízos de valor, afetos e preconceitos. Por outro lado, dependendo do foco de seus
realizadores, tais narrativas podem apresentar reflexões sobre a sociedade, criticando ainda
que de maneira subliminar certos preconceitos e estereótipos disseminados pela mídia
tradicional, através das narrativas ficcionais televisivas. Muitas produções webseriadas
postadas nas redes sociais e nos sites de compartilhamento abordam temas polêmicos como
homofobia, racismo, preconceito regional, as diferenças sociais, a intolerância étnica e
religiosa, práticas políticas, enfim, assuntos que levam ao debate social e político129.
Nas narrativas webseriadas inspirada nos seriados televisivos As Brasileiras e As
Cariocas podemos verificar o modo como seus realizadores criaram um novo universo
ficcional tendo como base narrativa a representação de aspectos de seu cotidiano, partindo do
desejo de visibilidade e de reconhecimento de integrar um projeto de nação (HALL, 2011). A
mola propulsora de tais práticas criativas não é somente o lazer e entretenimento, mas o
sentimento de pertencimento ao Estado Brasileiro, cuja diversidade regional vem sendo
historicamente representada por uma visão estereotipada e folclorizada disseminada pelas
grandes corporações de mídia, especialmente as emissoras de televisão, sediadas na Região
Sudeste do país.
2.5. Produçao e consumo de ficçao seriada na TV e WEB
Vivemos em uma era midiática, da sociedade em rede, em que a produção e circulação
de informação e de conteúdos audiovisuais está migrando da Tv e do cinema para a
plataforma web. Surgem novos formatos que atendem a uma demanda crescente de
consumidores, desterritorializados, que interagem entre si, buscando novidades na rede. Em
tempos de convergência, os mercados midiáticos demandam cada vez mais por narrativas
ficcionais que possam alcançar públicos diferenciados, estimulando o consumo e a cultura

129

Podemos encontrar várias vídeos e webseries postados no Youtube que abordam temáticas polêmicas, entre as
quais podemos citar: a websérie “Positivos”, sobre temática gay e os portadores do vírus HIV; e “Rose, a
doméstica das bichas”. Websérie Positivos. Disponível em: <www.youtube.com/playlist? list=PLeo
ZSeERC38x3yy38m3TJrjvePavLqQc>; websérie “Rose, a doméstica das Bichas”. Disponível em:
<www.youtube.com/watch?v=Uz4RmwParx8&list=RDUz4RmwParx8#t=3>. Acesso em janeiro de 2015.
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participativa.
Segundo LOPES (2013), o fenômeno da transmidiação das narrativas, que envolve a
criação de universos ficcionais compartilhados em diferentes meios e plataformas,
desenvolvendo narrativas articuladas e complementares, caracterizam-se por uma nova
estética, que depende de uma participação ativa das comunidades de conhecimento. O modelo
tradicional de emissor-mensagem-receptor se torna ultrapassado para atender a essa nova
demanda. O que se tem agora é uma audiência criativa e um consumo produtivo
(CASTELLS, 1999).
Entendemos transmidiação na concepção de Yvana Fechine como um:
modelo de produção orientado pela distribuição em distintas mídias e plataformas tecnológicas
de conteúdo associado entre si e cuja articulação esteja ancorada em estratégias e práticas
interacionais propiciadas pela cultura participativa estimulada pelo ambiente de convergência.
Por envolver uma cadeia criativa multiplataforma, esse modelo de produção é adotado mais
frequentemente por corporações que atuam em distintas mídias (FECHINE, 2013, p.26-27).

Conforme observa Fechine (2013, p.31-33), no caso da produção de conteúdos
televisivos transmídia, as estratégias e práticas adotadas pela instância produtora tem por
objetivo estimular o engajamento dos consumidores para atuarem nos espaços autorizados
pelo projeto transmídia. Entretanto, os conteúdos produzidos pelos consumidores em espaços
livres, em plataformas de compartilhamento de vídeos, como o Youtube ou Vimeo, por
exemplo, são caracterizados como “não autorizados” e de apropriação informal pela
audiência. Considerando que os conteúdos transmídia são aqueles que resultam de estratégias
de uma instância produtora interessada em promover o engajamento do consumidor com seu
produto, para a autora não cabe incluir os conteúdos “não autorizados” dentro do universo
transmídia. apesar, tais conteúdos podem manter “uma estreita relação dialógica com esse
universo, seja ela contratual ou polêmica, consonante ou dissonante”. Muitos fandoms130, por
exemplo, podem ser facilmente incorporados pela instância produtora em seus espaços
oficiais. Contudo, não podem ser considerados como pertencentes ao universo transmídia,
quando não estão sujeitos às regras e condições estabelecidas pela instância produtora.
Deste modo, muitos vídeos ou webséries produzidos pelos internautas, inspiradas em
filmes ou narrativas seriadas televisivas, e compartilhadas em plataformas livres como o
Youtube, por exemplo, não podem ser considerados como produtos transmidiáticos, apesar de

Fandom, do inglês “fan Kingdom” é um conjunto de fãs de um determinado produto da mídia. Eles trocam
informações com outros fãs, participam de encontros e eventos, dividindo novidades e materiais, afim de manter
contato e fazer crescer o grupo (MARTINO, 2014, p. 158).
130
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pertencerem a um mesmo universo discursivo, por não estarem integrados aos espaços
oficiais.
Neste processo de adaptação, os produtos audiovisuais são apresentados em novos
formatos, para serem compartilhados em plataformas que proporcionem mais interatividade.
A mudança também interfere na construção das narrativas ficcionais, com um tempo
dramático131 mais ágil, para atender a uma demanda de receptores com novo perfil de
consumo e audiência criativa em constante fluxo.
De acordo com Castells (1999), na sociedade em rede, a realidade do mundo, ou suas
representações e narrativas, é capturada e reorganizada nas mídias digitais, tornando-se parte
de um imenso universo de conexões, denominado de “cultura da virtualidade real”. A
audiência criativa desafia a separação entre “indústria cultural” e “público”, ou entre
“corporações de mídia” e “audiência”, sendo ao mesmo tempo parte de uma lógica comercial,
vinculada às grandes corporações da indústria cultural, e parte de uma lógica criativa do
público, entendido como unidade do binômio emissor-receptor. As três formas de
comunicação – interpessoal, de massa e pessoal de massa- coexistem, interagem e
complementam-se mutuamente. Sendo intersecções contínuas na rede, as divisões entre
público e produtor são parcialmente apagadas. A flexibilidade do capitalismo informacional
adapta os ambientes virtuais às lógicas de mercado, abrindo fronteiras de criação e
distribuição de bens culturais, permitindo espaço para resistências criativas.
No ambiente midiático, a reprodução da realidade é modificada constantemente pelas
mídias. Esse é o paradoxo chamado de “remediação” (remediation) de Bolter e Grusin (2000).
Enquanto a “mediação” pode ser entendida como “ação da mídia” ao transformar a realidade
em uma apresentação, a “remediação” está ligada a essa dupla lógica da ambivalência da
mídia contemporânea. A transparência na representação da realidade desejada pela mídia
ocorre quando elementos característicos de uma mídia se articulam em outro, tornando-se um
paradoxo entre a onipresença e a invisibilidade das mídias contemporâneas. A realidade em si
é mediada duas vezes: é a representação da representação, mas refere-se ao suporte.
Atualmente, de modo inverso, é a narrativa televisual que tenta se adaptar ao formato
webseriado para atender às demandas dos consumidores da era da convergência digital. As
emissoras de TV começam a apostar em produções seriadas no formato web, ainda que de
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modo experimental, com o objetivo de seduzir o público jovem, cativo das redes sociais,
geralmente peças humorísticas, utilizando a sátira e a paródia. Um exemplo deste tipo de
produção, foi a produção de sátiras e paródias do seriado As Brasileiras por algumas
emissoras de televisão, inclusive de afiliadas da Rede Globo de Televisão, que posteriormente
foram postadas em redes de compartilhamento de vídeos gratuitos, como o Youtube, com um
grande número de visualizações. Entre as vantagens desse tipo de produção, o barateamento
de custos de produção e pós-produção.
Por outro lado, muitas produções independentes fizeram o movimento contrário,
migrado da internet para a TV. O espaço para a experimentação do novo formato ocorreu,
primeiramente, nos canais por assinatura, com uma grade de programação mais flexível. Em
2010, Felipe Neto fez sucesso ao postar no Youtube a série “Será que faz sentido?” e “Até que
faz sentido”, estreando no Canal Multishow. No mesmo ano, a websérie “O improvável” da
Cia. Barbixas de Humor, que chegou a ter 4 milhões de visualizações mensais, estreou na TV
Bandeirantes como a série “É tudo improviso”, com quatro temporadas. O Canal TBS
comprou os direitos de exibição da série e este ano (2015) exibe os episódios inéditos, no
horário nobre, e os episódios antigos nos horários da manhã e da madrugada132.
Em 2013, o projeto transmídia “Latitudes”133, rodado em oito cidades de diferentes
países, como um longa-metragem, foi exibido em oito episódios no canal TNT, como série, e
simultâneamente na internet, como websérie. “Latitudes” narra a história de amor de uma
editora de moda (Alice Braga) e um fotógrafo (Daniel de Oliveira). A proposta do projeto era
exibir o conteúdo premium primeiro na internet, com episódios (de 10 a 12 minutos de
duração), sempre às quarta-feira, às 22hs. Na TV, os episódios (20 min.) ganharam uma
versão estendida, em que foram intercaladas leituras e ensaio dos atores, com as cenas
prontas. O projeto confirmou a viabilidade de produções no formato webseriado para a TV,
que será detalhado no próximo capítulo.
O Canal Multishow possui em sua grade de programação séries televisivas e
minisséries, com uma linguagem voltada para o público jovem, que são disponibilizadas em
sua homepage para assinantes das operadoras Multiplay, Net, Oi, GVT, Algar, Vivo e Sky134.
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O canal também lança webséries135, que podem ser acessadas gratuitamente na rede pelo site,
ou em dispositivos móveis, através de aplicativos para smartphones e tablets136.
Os webseriados, narrativas ficcionais ou documentais, oriundas da migração e
adaptação das narrativas seriadas da TV para o ambiente web, estão sendo desenvolvidos
tanto pelas grandes corporações de mídia como pelos produtores/consumidores e
disponibilizadas na rede. Seus produtores, geralmente, possuem além do canal próprio no
Youtube, sites, blogs, e perfis para divulgação no Facebook, Twitter, ou ask.fm137 em que
reúnem notícias sobre a obra e interagem com os espectadores, respondendo às perguntas dos
fãs.
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CAPÍTULO 3. O BRASIL DAS WEBSÉRIES
O sucesso de um produto audiovisual seriado é resultado de inúmeros fatores que não
se restringem a uma boa estória, mas que requerem planejamento. Deste modo, deve ser
pensado como modelo de negócio a ser desenvolvido por seus realizadores, desde a escolha
do formato e desenvolvimento do roteiro, passando pelas etapas de produção,
distribuição/comercialização do produto, de acordo com as diferentes mídias e plataformas de
exibição, seja em cinema, televisão ou ambiente web.
Entretanto, muitas produções postadas na internet não são pensadas de modo
profissional, como negócio do audiovisual, mas apenas como experimentações criativas que,
no entanto, chegam a ter alguma repercussão nas redes sociais. No caso das webséries, as
características do formato, a diminuição de custos de produção e distribuição – se comparados
com as produções televisivas – permitiu que pequenos produtores independentes e fãs fossem
capazes de se transformar em novos realizadores. Algumas produções são bastante originais e
outras inspiradas em narrativas já existentes, como no caso das webséries inspiradas em As
Brasileiras. Esses consumidores criativos não possuem necessariamente objetivos financeiros
e mercadológicos, se comparados com profissionais do mercado, pequenas, médias produtoras
e grandes corporações de mídia. Possuem interesses outros que podem ser desde participar
ativamente da produção cultural - mostrando suas habilidades, criatividade e narrativas
próprias - ou simplesmente um desejo de se opor à narrativa base de outros produtos
ficcionais, por estar decepcionado com algum aspecto desse produto, ou apenas como forma
jocosa, satirizando a produção televisiva e o modo estereotipado de representação regional e
do popular brasileiro. O sucesso do formato, mensurado através do número de visualizações
nas redes sociais e da troca de experiência e opiniões com outros consumidores, potencializa o
desenvolvimento de novas webséries.
De acordo com Aynur Akpinar e Martin Wennerström138 (apud CURI, 2010), os
pesquisadores geralmente entendem que os fãs ao criarem novos textos contra a narrativa
original o fazem como forma de resistência. Entretanto, as webséries selecionadas para esta
análise não podem ser consideradas de modo estrito como fan films, mas apenas como
narrativas inspiradas num modelo standard, no caso em questão o seriado televisivo As
Brasileiras. O modo como a narrativa original foi reapropriada pelos webrealizadores e
ressignificada pode ser considerada também como forma de resistência a uma dada
representação de brasilidade - através de um ponto de vista do “popular” e do regional - em
138
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oposição ao discurso hegemônico de brasilidade, historicamente propagado pelas grandes
organizações de mídia do país. Por outro lado, conforme vimos em Martin-Barbero (2009), tal
“resistência” pode ser questionada, já que os estereótipos e clichês advindos desse discurso
homogeneizante muitas vezes são incorporados de forma orgânica nas narrativas derivadas,
ainda que seus realizadores não tenham total consciência desse processo.
Para podermos identificar como se dão esses processos de incorporação ou resistência
desses discursos homogeneizantes nas narrativas webseriadas selecionadas, precisamos
entender as características do formato e da estrutura narrativa seriada, além de desenvolver
uma metodologia que se adeque a realização da análise em questão.
3.1. Por uma metodologia de análise
Para realização da metodologia de análise desta pesquisa exploratória, utilizamos
como base para o instrumental metodológico o seguinte referencial teórico: Gaudreault e Jost
(2009), Rodrigues (2014), Aeraphe (2013), Borelli et al (2009), Duarte & Castro (2009),
Barthes (2014), Allen (2011), Bolter e Grusin (2000), Martino (2014), Chartier (2002) e
Martin-Barbero (2009). A partir da leitura destes autores, foi possível construir categorias de
análise, buscando nos elementos e nas estratégias da narrativa as ferramentas de interpretação
do discurso audiovisual adaptadas para o formato webseriado.
Um dos objetivos desta pesquisa é identificar as marcas de representação do cotidiano
das populações das localidades do interior do Brasil, o olhar do internauta e pequeno produtor
de conteúdo audiovisual, como ele se vê inserido no contexto nacional, se ele se sente
excluído ou pertencente desta comunidade imaginada de identidade nacional, ouvido e
representado nos meios de comunicação e nas representações do regional/nacional. Isto
permite que identifiquemos nos episódios selecionados construções narrativas que nos levam
a produção de sentidos sobre a visão de mundo de uma dado agrupamento social e cultural, a
discussão de temas de interesse daquela comunidade e a valoração de aspectos relacionados a
questão do nacional/regional.
A ideia inicial desta pesquisa era realizar uma cartografia das produções webseriadas
em todo o territorio nacional para analisar de que modo o discurso de identidade regional e
nacional moldava as narrativas ficcionais publicadas na rede mundial de computadores.
Posteriormente, decidiu-se por um recorte das webséries inspiradas nos seriados As
Brasileiras e As Cariocas, postados na rede, entre os anos de 2010 e 2013.
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Para desenvolver a análise propriamente dita, a primeira etapa foi a escolha dos sites
de compartilhamento de vídeos gratuitos a serem pesquisados para a realização de uma
pesquisa quantitativa, utilizando como critérios: a facilidade da busca, a popularidade da
plataforma (mensurada pelas informações e referências em outros sites, periódicos e demais
bibliografias), o volume de uploads, downloads e o número de acessos. Nesta primeira
triagem, nos sites Youtube, Vimeo, Facebook e Twitter, foi utilizada a inserção das palavraschaves “webseries brasileiras”. Posteriormente, a pesquisa se concentrou apenas nos sites
Youtube e Facebook, utilizando também as seguintes palavras-chaves: As Brasileiras, As
Cariocas, webséries brasileiras. Com a localização das webséries, inspiradas nos respectivos
seriados televisivos, verificou-se que alguns episódios possuiam publicações em diferentes
canais do Youtube, espalhados pela internet. Para encontrar esses websódios foi necessário
uma mudança das palavras-chaves, investigando através dos títulos das webséries. Uma
varredura no Facebook também foi feita para encontrar informações adicionais do elenco e do
perfil dos realizadores das referidas webséries.
Após o primeiro trabalho de busca, sendo encontrado outros tipos de material
audiovisual relacionado aos seriados As Brasileiras e As Cariocas foi feita uma triagem para
identificar entre os vídeos baixados, aqueles que mereciam uma análise mais aprofundada: os
que seriam classificado como webséries ou não, o número de episódios e outro tipo de
material promocional, a duração dos vídeos, de qual região ou localidade eles se referiam, a
origem do material (se eram produto independente ou de alguma empresa de comunicação
postado na rede)
A seleção das webséries encontradas no Youtube, inspiradas nas minisséries As
Brasileiras e As Cariocas, foi realizada em conformidade com a divisão territorial do país,
destacando-se a localidade onde a websérie foi efetivamente produzida. Num segundo
momento da amostragem, devido a critérios relacionados a análise da tese dos “dois Brasis”
(LIMA, 2013; ORTIZ, 2006; ELHAJJI; ZANFORLIN, 2008), selecionamos episódios de
webséries referentes as regiões nordeste/sudeste, por serem as mais populosas do país,
representadas de modo recorrente pela teledramartugia nacional e encontradas em maior
número na pesquisa quantitativa.
Numa segunda etapa, partimos para a análise qualitativa. Neste processo, foi feita a
decupagem do material, destacando-se as temáticas centrais abordadas nas webséries. A partir
desta visão geral, foi selecionado um episódio de cada websérie, levando-se em consideração
a temática, a visão periferia/centro, os territórios de ficcionalidade e o modo de abordagem
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das estórias, totalizando quatro episódios referentes à Região Nordeste e quatro episódios
referentes à Região Sudeste, observando-se as semelhanças estruturais e as diferenças com o
formato da minissérie As Brasileiras, a saber: introdução, logo, recursos visuais, abertura,
efeitos sonoros, trilha musical, subgênero, modos de enunciação e narração, tipologia de
personagens, intertextualidade, e recorrência temáticas. Também foi realizado um exame das
estratégias

discursivas

–

temporalização/espacialização,

figurativização/configuração,

actorialização, expressão verbal, crítica social, representações e oposição nacional/regional.
O desenvolvimento de categorias de análise tiveram como referência os trabalhos de
Borelli et all (2009), sobre o estudo da produção de sentidos das narrativas de telenovelas, a
partir da identificação de cenas juvenis, territórios de ficcionalidade e matrizes culturais,
relacionados com a experiência do cotidiano.
Analisar territórios de ficcionalidade (Calvino, 1993)139 – melodrama, comicidade,
erotismo, fantástico – no interior das tramas das telenovelas é supor a presença de
narrativas e territórios entrelaçados e em fluxos permanentes. Compreendidos como
formas e matrizes culturais (Williams, 1997140; Martin-Barbero, 1997141), os
territórios podem ser ainda concebidos como elementos de mediação entre
receptores e agentes de produção. Mantém traços residuais persistentes, desde a
origem, assim como as marcas emergentes acrescidas ao modelo, no decorrer dos
processos de transformações históricas a que são submetidos (BORELLI ET ALL,
2009, p.65-66).

Outra referência foi a metodologia adotada por Duarte & Castro (2009a; 2009b) para
análise de seriados. As autoras utilizaram instrumental metodológico fundado na semiótica
europeia em Greimas (1979142; 1989143) e Hjelmslev (1975)144, adaptado para a análise
discursiva do televisual, partindo dos trabalhos de Jost (2001145; 2004146) e Charadeau
(2006)147, entre outros autores, através do exame das propostas em geral, utilização de
categorias temáticas, estruturação narrativa e estratégias discursivas – temporalização,
espacialização, figuritivização, actorialização, tonalização do discurso e expressão verbal.
Tendo em vista os objetivos de nossa análise, partimos para a construção de novas
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categorias que pudessem atender as necessidades de nossa investigação acadêmica:
enunciação, imagem-síntese, estereótipos e clichês, intertextualidade/remediação, crítica
social, pensata/visão de mundo, mundo inconfundível, trilha sonora, introito, abertura,
desenvolvimento/enredo/estrutura dramática e edição/efeitos visuais.
As categorias de análise das webséries foram criadas a partir da identificação de
seguintes estratégias no processo de discursivização e expressão das referidas narrativas.
CATEGORIAS
Enunciação
Actorialização/ perfil
Imagem-síntese, clichês
estereótipos, lugar-comum
Territórios ficcionais

DESCRIÇÃO
Modo de enunciação, tipo de narrador, ponto de vista.
Personagens principais e secundários na trama, perfis.
e Clichês sonoros e visuais, estereótipos, convenções, lugarcomum, imagem-sintese.
O melodrama, o cômico, o suspense, o erótico, o fantástico,
no interior da narrativa, concebidos como elementos de
mediação entre receptores e agentes de produção.
Intertextualidade/remediação
Relação com outros textos, contextos, reapropriação,
representação
da
realidade,
do
cotidiano
local,
intertextualidade, influência da cultura de massa, dupla
mediação atrávés das mídias digitais.
Crítica social
O modo como é apresentada a crítica social, através do
melodrama, da sátira, da paródia. Temática central.
Pensata/ Visão de mundo
O princípio moral da estória. Visão de mundo
Mundo inconfundível
Características do universo ficcional – ambiente, contexto
social, o fantástico, maravilhoso, o cotidiano.
Expressão verbal
Gírias, sotaques, lugares-comuns, especificidades locais.
Temporalização/
Indicação de passagem de tempo, mudança de ambiente;
Espacialização
efeitos de transição (edição).
Trilha sonora
Trilha sonora original e adaptada, efeitos sonoros.;
Introito: representação do Narrativa sonora e visual, análise do discurso do local/
regional/nacional
regional onde se passa a história.
Abertura:
Apresentação das personagens, ambiente, música,
movimentação dos atores.
Desenvolvimento/
enredo/ O tema e como é narrada a estória., tipos, estrutura dramática,
estrutura dramática
estratégia da narrativa, dramatizações e referenciais.
Edição/ efeitos visuais
Recursos de edição, qualidade da produção audiovisual.
Tabela 4 – Quadro de categorias de análise

Conforme supracitado, assim como o seriado As Brasileiras, os websódios possuem
geralmente a seguinte estrutura: um introito que localiza o tempo/espaço com informações
sobre a região, introduzindo a personagem central; a vinheta de abertura; a narrativa ficcional
propriamente dita; e a vinheta de encerramento.
A partir da seleção das webséries e os episódios a serem analisados, o passo seguinte
foi partir para a observação da estrutura do formato, a estória a ser narrada e como foi
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desenvolvido o roteiro de cada episódio. Utilizando conceitos como territórios ficcionais,
intertextualidade e remediação, contextualizados com a ocorrência das marcas de
representação identitária nas narrativas webseriadas. Também foram investigadas as
ocorrências das formas de re-apropriação das narrativas seriadas pelos webrealizadores.
Entendemos que a produção webseriada também faz parte de uma manifestação popular, de
dimensão simbólica, de mediação cultural, território de livre expressão de uma materialidade
social e de um discurso de identidade e de pertencimento. Podendo ser caracterizado também
como espaço de resistência ou consenso frente a uma cultura homogeneizante que
homogeniza a diversidade cultural, os usos e costumes do homem cotidiano.
3.1.1. Elementos e estratégias da narrativa ficcional seriada
Narrativas seriadas televisivas e/ou webseriadas são desenvolvidas a partir de uma
estrutura básica composta essencialmente de estória e enredo, articulados a partir de
elementos e estratégias narrativas, adaptadas para os diferentes formatos. De acordo com
Rodrigues (2014, p.15), “os elementos da narrativa fazem parte do conjunto de decisões
autorais que vai estabelecer um enredo, um plot”. A correta combinação desses elementos
permite a verossimilhança que, segundo define Aristóteles, na Poética, é o mundo crível.
Segundo Comparato (2000, p.161-192) foi com os gregos, mais precisamente com
Aristóteles, que surge o conceito moderno de ação dramática, como “a imitação de uma ação
nobre e eminente que tem certa extensão, em linguagem adequada [...] cujas personagens
atuam [...]”. O dramático seria “uma relação de fatos e acontecimentos, entre causa e efeito,
encadeados segundo uma ordem criada pelo autor”. O núcleo central da ação dramática seria
o plot – onde todas as personagens estão interligadas por problemas, conflitos, temas, etc., o
motor da mudança dramática – ou seja, as ações coordenadas de maneira complexa, que tem
por princípio a totalidade e a unidade, com princípio, meio e fim. Na Poética, Aristóteles fala
dessa totalidade e unidade, que possui uma lógica intrínseca, assim como o plot, que é um
continuum dramático. Quebrar essa lógica seria retirar-lhe a credibilidade, a verossimilhança.
A estrutura clássica de uma ação dramática se divide em três movimentos ou três atos,
onde temos no primeiro ato o conflito, no segundo a crise, e no terceiro a resolução. A cada
movimento, apresenta uma curva de suspense, que equivale a um crescendo emocional. Os
seriados televisivos são estruturados em blocos, divididos em atos que correspondem mais ou
menos ao padrão clássico, com algumas variações, dependendo da complexidade do roteiro,
subdivididos em cenas ou unidades dramáticas. A maioria das séries possui ganchos ao final
de cada ato ou em final de cada episódio, criando suspense e mantendo o interesse do
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espectador para o próximo episódio, intercalando cenas de tensão e distensão ou respiração.
As séries são em geral antologias de estórias. Sejam dramas ou comédias possuem
elementos da narrativa como a estória base ou storyline, pensata, mundo inconfundível e
personagens. Storyline é o conflito matriz, os fundamentos da trama principal e se estabelece
com um protagonista, um objetivo e um obstáculo entre o personagem e o que ele deseja
alcançar. A pensata é o princípio moral embutido. O mundo inconfundível é o mundo próprio
daquela narrativa, coeso e único, criado a partir do local, época, cenários e dos próprios
personagens, com suas motivações, fraquezas e objetivos. Sobre o personagem central, a
jornada do herói ou protagonista se estabelece através de movimentos entre o objetivo e o
obstáculo que ele precisa ou pretende superar. As estórias podem ter enredos distintos e
complexos, com multipersonagens e várias tramas entrelaçadas ou com estrutura mais
simples, com uma única trama, um protagonista e um pequeno núcleo (RODRIGUES, 2014;
COMPARATO, 2000).
No seriado televisivo As Brasileiras as estórias são em geral dramédias
(dramas+comédias), em que as personagens vivem situações entre o drama, o sonho, o
cômico e o ridículo. O mundo inconfundível é a representação do regional brasileiro, os ¨dois
Brasis¨, norte e sul, com o estereótipos do popular e do sofisticado, do interior rural e do
urbano cosmopolita. As personagens são mulheres, em geral adjetivadas de acordo com uma
dada imagem-clichê das regiões brasileiras, que é frequentemente reforçada pela mídia
televisiva: o selvagem e o exótico na Região Norte; o rústico, espécie de “faroeste” brasileiro
e terra de ninguém na Região Nordeste; a politicagem, o preconceito e o tradicionalismo na
Região Centro Oeste; a modernidade, o cosmopolitismo, a paixão, o gingado e a imagem de
¨Brasil exportação” na Região Sudeste; a fronteira e a tradição da Região Sul. As estórias
possuem uma estrutura simples, com uma única trama e poucos personagens por episódio.
As webséries selecionadas para esta pesquisa seguem o mesmo formato de antologia
de estórias. O mundo inconfundível é a representação de um regional a partir de uma visão
local, cotidiana, em geral a partir de um interior urbano. O cômico, o ridículo e o drama estão
presentes, muitas vezes através da paródia e da sátira. Os personagens são motivados pelo
desejo de evasão, pela luta por seus sonhos, paixões, erotismo, por motivos religiosos, por
questões morais, amorais e financeiras.
O desenvolvimento da narrativa se dá através das ações dos personagens que segundo
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Vladimir Propp148 (PROPP, 1984 apud RODRIGUES, 2014), se combinam, com algumas
variações, e podem ser reduzidas nas seguintes etapas: início, ruptura ou perda, obstáculo,
divisão, auxílio, decisão, conclusão. Nas narrativas seriadas modernas, que mais se
assemelham às narrativas seriadas dos romances de folhetins, temos um núcleo narrativo e
tramas paralelas que funcionam como elementos de suspense e ganchos, aguçando a
curiosidade sobre as relações entre o enredo principal e os secundários.
Segundo Rodrigues (2014, p.71-88), o início é a etapa em que ocorre a apresentação
dos personagens, seu mundo inconfundível e da storyline. Na perda ou ruptura ocorre o
desequilíbrio, o conflito central do episódio ou da temporada, muitas vezes mobilizando os
aspectos mais sombrios dos personagens. O obstáculo é a intensificação da ruptura, um
beat149, uma virada, um movimento, não é um evento que muda tudo. A divisão é o momento
em que ocorre a revelação dos personagens, bons e ruins, é quando surge o herói, sempre
acontecendo em função da ruptura. O auxílio é o momento em que ocorre ajuda para um ou
mais personagens, geralmente atrapalhando a vida de outros, possibilitando várias viradas. A
decisão é o clímax da narrativa, da resolução do conflito, da ruptura, podendo ocorrer em
narrativas separadas em estórias A, B, C. Conclusão é o fim de um ciclo ou novo começo. No
caso das séries, a conclusão da narrativa no final de cada episódio pode vir com gancho para o
próximo ou não, como ocorre no final do primeiro episódio de The Newsroom, um seriado
norte-americano que aborda os bastidores de um programa de notícias, em que não há gancho
para o episódio seguinte. A revelação do primeiro episódio entre os personagens Mackenzie e
Macvoy só vai ocorrer no meio da temporada.
O formato seriado geralmente tem três estórias A, B, C, podendo apenas uma ou
ambas se estenderem por vários episódios. Alguns seriados possuem mais tramas, sendo
narrativamente mais complexos. A estória A, sendo a trama principal, costuma ter mais cenas
por ato. Algumas séries tem cinco ou seis atos, além do teaser150. O primeiro ato representa a
etapa do início, podendo mostrar o início das estórias B e C. O segundo ato, o momento de
ruptura, decepção, do conflito na estória A. O terceiro ato corresponde ao momento de crise,
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em que os personagens se dividem em relação ao conflito central de cada uma das estórias A,
B e C. No quarto ato, os personagens são testados em seus limites. No quinto e último ato
ocorre a resolução daquele episódio, até a próxima batalha dos personagens, que pode muitas
vezes provocar uma angústia, deixar uma pergunta no ar ou um indicador de que as coisas
podem piorar (RODRIGUES, 2014, p.90-92).
As estórias no seriado As Brasileiras, apresentam em geral cinco atos, com uma única
trama, sem necessidade de teaser. Os conflitos são resolvidos naquele único episódio, nem
sempre com um final feliz para o personagem central. No episódio O anjo de Alagoas, por
exemplo, narra a estória de Ana, uma matadora de aluguel, que percorre o sertão nordestino
tentando fazer justiça com as próprias mãos. A estoria é contada em cinco atos: No primeiro
ato identificamos os personagens centrais (Ana, a tia Clotilde, Zé Sereno, o empregado Alma
Penada, o Coronel José Honório), o que fazem, o local onde se passa a estória (no interior do
Estado de Alagoas). No segundo ato, temos o conflito, quando as coisas começam a se
complicar, Ana e a tia são convidadas por Zé Sereno para irem morar e trabalhar na fazenda
Carcará. No terceiro ato, as coisas pioram e os personagens se dividem em relação ao conflito
central, o empregado Alma Penada desconfia que Ana é o anjo e tenta desmascará-la. No
quarto ato, os personagens são testados em seus limites, o gancho desse ato coloca a decisão
no tudo ou nada, Ana e Zé Sereno revelam seus sentimentos, mas Ana rejeita o rapaz porque
sua missão é matar o tio fazendeiro e o rapaz não sabe que ela é o anjo. No quinto e último ato
é o momento da decisão final, quando Ana mata o coronel e Zé Sereno descobre que ela é o
anjo. Os dois se enfrentam e ocorre o desfecho da trama.
As estratégias da narrativa são o modo pelo qual o roteirista irá apresentar a trama, a
ordem em que acontecimentos e personagens são mostrados. Tem a ver também com a
estrutura do formato, tipo de narrativa e modo de enunciação. No caso das séries ficcionais, o
ponto de vista do narrador, o narrador/câmera, o personagem comentador, o modo de
enunciação se linear ou não linear (de encaixe, de alternância, labirinto, etc.), a utilização de
entrevistas ¨reais¨, a construção dos ganchos, a quebra da quarta parede, flashback, flash
forward, ritmo, fantasias, dialogismo, fidelidade às próprias escolhas, personagens
complementares, adaptação, etc.
No seriado As Brasileiras a estratégia narrativa foi apresentar a estória de modo linear,
do ponto de vista de um narrador em voz over, uma transposição da figura do cronista
Stanislaw Ponte Preta/Sérgio Porto, que se faz personagem com seus comentários irônicos e
sagazes, criando um clima de envolvimento do espectador com a estória e marcando as
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características dos personagens e daquele universo ficcional que se pretende transpor para a
tela. A narrativa apresenta poucos flashbacks, sem teaser, com um ritmo próprio, às vezes
utilizando-se de elementos da narrativa fantástica, com devaneios, fantasisas e sonhos dos
personagens, ocorrendo uma constante movimentação do ponto de vista, ora do narrador
principal, ora do personagem principal, ora do personagem secundário, como ocorre no
episódio A noiva do Catete, em As Cariocas, e em A Vidente de Diamantina em As
Brasileiras. As novas estórias do spin of tinham como desafio manter o espírito das crônicas
de Stanislaw, com uma crítica sagaz da sociedade e com um humor irônico presentes na figura
desse narrador.
Muitos roteiros de webséries feitos por consumidores criativos são estruturados de
modo mais simples, sem tantas variações e poucos plots, diferente do formato seriado para um
público mainstream151, feito por uma equipe de roteiristas profissionais. Guto Aeraphe (2013,
p.50) desenvolveu um método de desenvolvimento de roteiros para webséries (Método SDR –
Simpatia, Desafios e Resolução) baseado em dois princípios fundamentais: dramatização e
referenciais. O primeiro remete ao cerne das ações dramáticas, ou seja, o conflito tanto interno
quanto externo do personagem. O segundo, referencial, possibilita a identificação do
webespectador com seu mundo pessoal e com o mundo imaginário, sendo fundamental para
provocar o engajamento.
Na primeira etapa do Método “SDR”, “Simpatia”, é o momento inicial, onde são
desenvolvidos os conflitos que gerem identificação e simpatia do webespectador com o
personagem; a segunda etapa, “Desafios”, ocorre os desmembramentos dos conflitos em
ações efetivas e confrotamento com outros personagens; a terceira etapa, “Resolução”, é
também onde ocorre a recompensa, o ponto final do conflito, que não deve deixar brechas ou
lacunas, sob pena de gerar decepção no público.
Esta lógica de estrutura dramática se aplica tanto para a temporada inteira como para
os episódios, provocando ganchos para prender a audiência. Assim, numa temporada de cinco
episódios, o primeiro apresenta o conflito interno, a provocação; o segundo episódio, o
conflito externo, sendo o primeiro ponto de virada; no terceiro episódio há uma mudança
radical na curva da ação dramática, com novas situações, desafios e/ou surgimento de novos
personagens, gerando o sentimento de curiosidade sobre o futuro do personagem central,
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sendo o segundo ponto de virada; no quarto episódio, a jornada do personagem continua e ele
passa por uma grande provação, se recupera e volta com mais força para atingir seus
objetivos, sendo o início da virada final; no quinto e último episódio ocorre o embate final
com o antagonista, o personagem vai resgatar seus aliados, enfrentar seus medos e superar as
dificuldades. É quando ocorre a superação dos conflitos e a recompensa final.
Nas webséries selecionadas, as estórias não possuem um arco de personagem sem fim,
pois suas trajetórias se fecham em um único episódio, como citado anteriormente. Cada
temporada possui estórias distintas, ainda que em algumas webséries, como em As
Aracienses, ocorra um dialogismo entre as narrativas, em que as personagens possuem seus
próprios episódios, mas eventualmente podem surgir em outros episódios numa pequena
participação ou num papel coadjuvante. A construção do roteiro nem sempre segue os padrões
da dramaturgia clássica de divisão em atos que obedecem a uma estrutura lógica. Algumas
estórias são esquetes de humor, com personagens tipos, sem arco152 e, portanto, sem camadas
psicológicas a desvendar, vivendo situações arquetípicas. O roteiro é desenvolvido para
provocar o riso fácil, sem desenvolvimento da trama em todas as suas etapas, como pode se
observar no caso dos episódios A ladra da Boa Vista e A destruidora de lares da Imbiribeira,
na sátira As Pernambucanas produzida pelo programa “Papeiro da Cinderela” da TV Jornal
Recife/PE. Outras estórias tem roteiros mais desenvolvidos, geralmente com três atos,
apresentando no primeiro ato um problema, no segundo a escolha e o desenvolvimento da
ação, e no terceiro ato o desenlace, como os episódios A indecisa da Ponte, de As
Cachoeiranas e A Loira Virgem de Messejana de As Bregueiras.
Se em geral temos a figura do narrador em voz over, com um ponto de vista onisciente
e acima da massa da estória, anônimo e extradiegético, em algumas estórias pode haver uma
movimentação desse narrador, em que ele deixa de ser anônimo e passa a ser inserido dentro
da diegese. Ainda que por um momento, o narrador deixa de estar acima da massa da estória
para se posicionar ao lado do personagem principal, sendo reconhecido por este, com quem
interage. O narrador deixa de ser implícito e passa a ser explicito. É o que ocorre no episódio
A indecisa da Ponte, da websérie As Cachoeiranas, em que a indecisa ouve os comentários do
narrador e diz que não quer ouvi-lo, situação em que o narrador reage parando momentamente
com uma pequena interjeição e logo em seguida prossegue a narrativa.

“Arco é a storyline desenvolvida através dos episódios. Estamos aqui falando da história A numa trama
seriada. Tramas que se esgotam num só episódio são, por definição, séries sem arco. Um semiarco poderá contar
a história do protagonista ou um episódio na vida do protagonista.” (RODRIGUES, 2014, p.101).
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3.1.2. Territórios ficcionais, intertextualidade e remediação
De acordo com Borreli et all (2009, p. 65-75) os territórios ficcionais podem ser
concebidos como elementos de mediação entre produtores, produtos e receptores,
compreendidos como matrizes culturais, fatos culturais (MARTIN-BARBERO, 2009), que
estão presentes em inúmeras manifestações da cultura popular de massa, entrelaçados em
permanente processo de redefinição e hibridização, dialogando com diversos tipos de
narrativa, seja o drama, o melodrama, o fantástico, o erótico, o cômico, e assim por diante.
Tais territórios ficcionais são articulados dentro das narrativas ficcionais para atender
aos anseios de determinado público, partindo de determinado contexto social, expressando as
contradições de classe, os usos culturais, de gênero, faixa etária, etnia, laços de pertença ou
segregação, entre outras variáveis possíveis. No caso do seriado As Brasileiras e das
webséries selecionadas nesta pesquisa, podemos verificar que as narrativas partiram de um
repertório melodramático e cômico, através da construção de temáticas e personagens
arquetípicos – heróis/vilões, bem/mal, amor/ódio, inocência/esperteza, pobreza/riqueza,
norte/sul, sertão/urbano – entre outros.
A construção da imagem do feminino, do papel social das personagens centrais e da
representação do nacional/local no seriado televisivo partiu de uma simbologia de brasilidade
e regionalismo consolidados na teledramaturgia nacional produzidos no centro-sul do país, de
um repertório compartilhado e difundido principalmente através das telenovelas brasileiras.
Nas webséries, apesar da força da realidade local e do cotidiano, muitos estereótipos já
assimilados foram apenas reproduzidos, o que demonstra a influência de produção cultural
num modelo vertical de programação retransmitida para o resto do país, impedindo que a
diversidade de uma programação regional circule em todo o território nacional.
Ao trabalhar com a narrativa fílmica, Christian Metz (1972, p.34-42) a caracteriza
como um “discurso fechado que irrealiza uma sequência temporal de acontecimentos” que,
portanto, se opõe ao mundo “real”, proferido por alguém. Seria um enunciado ou uma
sequência de enunciados em termos jakobsonianos, implicando num sujeito da enunciação,
não necessariamente identificado como o autor, ao que ele prefere chamar de “instância
narradora”, equivalente ao “grande imagista” de Laffay. Conforme Gauldreault & Jost (2009),
“a percepção da enunciação varia tanto em função do contexto audiovisual em que está
inserida quanto em função da sensibilidade do espectador”. A percepção desta enunciação, e
consequentemente do discurso, pode ocorrer de uma forma explícita ou implícita. Segundo
Metz (1972, p. 130-131), a significação cinematográfica é sempre motivada em dois níveis na
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relação entre os significantes e os significados: da denotação, possibilitada pela analogia
visual e auditiva; e da conotação, sempre de natureza simbólica, codificada ou convencional.
Entendendo a narrativa audiovisual como discurso, nos remetemos a concepção
dialógica de Bakthin, ou seja, as relações de sentido que se estabelecem entre dois
enunciados. Deste modo, pode haver relações entre enunciados (interdiscursividade) e
relações dialógicas entre textos e dentro de textos (intertextualidade), onde podemos
identificar vozes, ou seja, a polifonia. Entretanto, o termo intertextualidade não aparece na
obra de Bakthin, sendo introduzido por Júlia Kristeva, que vai chamar de “texto” o que
Bakhtin denominou de “enunciado”, designando a este a noção de dialogismo. Roland
Barthes, por conseguinte, difunde o pensamento de Kristeva, em que qualquer relação
dialógica vai ser denominada de intertextualidade (FIORIN, 2011).
O processo de intertextualidade e interdiscursividade nas narrativas ficcionais
audiovisuais webseriadas possibilita um movimento de produção de sentidos dinâmico,
polifônico, presente na construção de mundos, no dialogismo com outras obras ficcionais e
demais referências culturais. No caso em tela, das webséries selecionadas nesta pesquisa e
inspiradas nos seriados As Brasileiras e As Cariocas, tais referências surgem no
desenvolvimento do roteiro, na analogia visual e sonora, na conotação fílmica de natureza
simbólica e até no intercâmbio entre os formatos. Como exemplo, podemos citar os episódios
A dançarina do Sisal e A Tabaroa da Br 116 de As Aracienses, com roteiros construídos a
partir da estória base das fábulas: a Gata Borralheira e Cinderela. Podemos, ainda, identificar
elementos da cultura pop musical hegemônica e do universo adolescente no episódio “A
novinha da 9 de Julho de As Joseenses incorporando marcas da linguagem do videoclipe,
presentes em seriados como Glee, Smash e no webseriado East Los High.
De acordo com Allen (2011, p.204-215), em tempos de cultura digital, a
intertextualidade ocorre de modo acelerado não somente entre as narrativas, nas adaptações
textuais, nos significados, como na transposição dos formatos, remakes de filmes, jogos,
músicas sampleadas e nas mais diversas práticas culturais. Segundo o autor, o termo indústria
cultural tornado popular por Theodor Adorno nunca foi mais apropriado para revelar o cenário
contemporâneo. A internet vem revolucionando o modo de se pensar sobre significados,
textualidade, o que queremos ler, escrever, assistir. A remediação (BOLTER; GRUSIN, 2000)
enquanto processo envolve o futuro do conceito de intertextualidade, aparecendo como
transposição para o nível de análise e design de mídia. Os processos de apropriação,
mixagem, transposição de estilos e funções dominam as relações entre velhas e novas mídias.
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One example of such a process comes in Jay David Bolter’s and Richard Grusin’s
much-cited and deployed concept of remediation. Essentially remediation takes us
from Manovich’s transcoding and reformatting figures and lifts us into the realm of
media analysis, in particular a much needed analysis of how new and old media interact. Remediation, in the context of this book, appears like a transposition of the
concept of intertextuality onto the level of media design and analysis (…)
As they go on to remind us, however, the myth of transparency is a myth, and a
thoroughly intertextual process of bricolage, of apropriating, mixing and transposing
styles and functions dominates the relationship between older and newer media. In
order to make themselves look ‘new’ television news channels borrow the designs
and formats of internet news sites, thereby helping viewers to recognize and to generate a sense of authenticity. These terrestrial news channels, in turn, borrow and
adapt previously incorporated elements from print newspaper. As Bolter and Grusin
say: ‘When artists or technicians create the apparatus for a new medium, they do so
with reference to previous media, borrowing and adapting materials and techniques
whenever possible’ (Bolter and Grusin, 1999:68). This process of remediation seems
to have reached a peak with the rise to dominance of computer technology (….)
(ALLEN, ibid, p.214-215).

De acordo com Martino (2014, p. 221-225), a ideia de remediação de Bolter e Grusin
(2000) está ligada a uma dupla lógica ou ambivalência em que as mídias representam tão bem
a realidade a ponto de não serem notadas, tornando-se quase transparentes, quase um
paradoxo entre a onipresença e a invisibilidade das mídias contemporâneas. A remediação
ocorre quando elementos característicos de uma mídia se articulam em outro, em que a
realidade em si é mediada duas vezes. Como exemplo, Martino cita o quadro da Monalisa. A
imagem em uma mídia, o quadro, é representado na tela do computador, ou seja, num meio
digital.
Uma das características das mídias digitais, segundo os autores, é sua capacidade de
“remediar” praticamente todos os elementos de mídias anteriores, transformando
igualmente a experiência que se tem dessas mídias a partir de um duplo processo de
aproximação e distanciamento. (...) A remediação ocorre quando, na tentativa de
aproximar os indivíduos da realidade, uma mídia faz uso de várias outras. No caso
específico da mídia digital, a dupla mediação está na possibilidade de aglutinar
imagens, fotos, filmes, textos, sons e outras linguagens em uma outra mídia. É uma
representação da representação, de onde o conceito de “re-mediação” (MARTINO,
2014, p.223-224)

O interessante é que o conceito que originalmente refere-se mais ao suporte passa a ser
apropriado por Graham Allen dentro do contexto de intertextualidade, nas reapropriações de
sentidos, de linguagem e de formato. Para o autor, entre as razões porque o termo remediação
parece melhor que intertextualidade é que enquanto as teorias pós estruturalistas incorporam
todos os significados de códigos e discursos, da literatura e para além do sistema da moda, a
intensidade da dimensão visual das novas mídias parece encorajar uma mudança de termos
linguísticos e textuais. Allen se refere ao pensamento de Manovich153, de que nas sociedades
atuais, a busca por cada vez mais informação tem como tempo-base o movimento de
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sequencia de imagens audiovisuais ao invés do texto. O autor também cita argumento de Kelli
Fuery154 de que é através da imagem que os sujeitos da nova mídia entendem e interpretam a
cultura digital. Allen enfatiza que a remediação é também um processo de recuperação de
outras formas, que permite uma intensa leitura intertextual e intratextual da arte
contemporânea.
Digital media will not replace earlier arts forms, but will remediate them in complex
ways which may ultimately bring us back to a new media version of the theories of
adaptation with which we began this chapter. Perpetually remodeled and renamed,
intertextuality continues to lay its core role in the production and reception of meaning (ALLEN, 2011, p. 216).

3.2. Webséries inspiradas em As Brasileiras
3.2.1. Região Nordeste
As webséries selecionadas para análise da Região Nordeste foram: As Cachoeiranas,
As Baianas, As Aracienses e As Pernambucanas (O Farol), sendo que as duas primeiras
foram idealizadas por Eudes Freire155, enquanto que As Aracienses foram criadas pela
Associação Grupos dos Amigos de Araci-Ba. As Pernambucanas são um projeto de O Farol,
ministério evangélico, ligada a Igreja Batista de Recife-PE.
Produzidas por alunos do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia (UFRB), As Cachoeiranas e As Baianas são “webséries de humor
escrachado”, como o próprio Eudes Freire anuncia em seu canal no Youtube156. Uma sátira de
As Brasileiras e As Brasileiras, em que todos as personagens são homens travestidos,
passando por diferente situações do universo feminino. Eudes Freire, que dirigiu os episódios
das duas webséries também participou da revisão de textos e como ator, interpretando a
personagem principal do episódio A Branquinha da Boa Morte (As Cachoeiranas). As duas
webséries possuem histórias localizadas em 12 cidades da Bahia, produzidas e postadas entre
os anos de 2010 e 2012.
As webséries tiveram direito a teaser promocional e a making of com erros de
gravações, que foram postados pelo seu idealizador na internet. A websérie “As Baianas”
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de 2015.
156
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também ganhou uma fan page no facebook157, que atualmente está desativada. Os episódios
selecionados para a análise saõ “A indecisa da Ponte” (As Cachoeiranas) e “A desbravadora
de Porto Seguro” (As Baianas).

157

Fanpage de As Baianas. Disponível em: <https://www.facebook.com/pages/As-Baianas/198659053567003>.
Acesso em janeiro de 2015.
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1) “As Cachoeiranas” – “A indecisa da Ponte” (1º episódio)
“As Cachoeiranas”, produzida em 2010, é uma sátira de As Cariocas, com oito
episódios, cada um com aproximadamente 10 minutos de duração, apresentando estórias que
se passam em diferentes pontos da cidade de Cachoeiras, no interior da Bahia: “A indecisa da
Ponte” (1º episódio); “A santinha de Cabeluda” (2º episódio); “A branquinha da Boa Morte”
(3º episódio); “A barraqueira da Feira” (4º episódio); “A viciada da vinte cinco” (5º
episódio); “A assassina do Beco da Morte” (6º episódio); “A riquinha do Caquende” (7º
episódio); e “Afinal, o que querem as Cachoeiranas? “ (8º episódio).
No introito, o texto de abertura apresenta as personagens principais: a ponte “Dom
Pedro II” e a indecisa, já dando o tom cômico do episódio e pistas sobre o desenvolvimento
da narrativa. Localiza onde ocorre a estória, na região do Recôncavo Baiano, entre as cidades
de Cachoeira e São Félix. O narrador em voz over (V.O.) faz uma breve contextualização
histórica da construção da ponte158, monumento histórico e símbolo da cidade de Cachoeira,
inaugurada pelo imperador brasileiro, sugerindo que ele e a princesa Isabel teriam frequentado
uma tradicional rua de prostituição do Recôncavo, conhecida como o “Brega do Cabeluda”:
Cachoeira, terra de todos os santos e santas. Macumba, terreiro, sapatão, viado. De
tudo você encontra em Cachoeira. Ao lado de Cachoeira, São Félix. De noite,
iluminada. Dita por seus moradores, cidade presépio. De dia, a mais perfeita
presepada. Entre Cachoeira e São Félix, sob o rio Paraguassu, a ponte Dom Pedro II.
Dom Pedro II, por exemplo, veio inaugurar essa ponte.Dizem por aí que ele dormiu
no “Brega de Cabeluda” e até a princesa Isabel, aquela “branquelinha” metida a
abolicionista já passou por ela. A ponte agora mais do que nunca serve de ligação
para as duas cidades e para a passagem de muitas pessoas que vivem para lá e para
cá, todos os dias. È aí que mora o problema de nossa heróina de hoje, a indecisa da
ponte (V.O.).

Na edição do introito há uma mistura de imagens captadas na internet, com outras
filmadas pelos próprios realizadores da websérie, da ponte que separa as cidades de Cachoeira
e São Félix, ilustrações de imagens católicas e de entidades do candomblé e umbanda, fotos
das mães-de-santo em procissão, do terreiro de macumba, de Dom Pedro II e da princesa
Isabel. As diferenças de orientação sexual são enfatizadas através de metáforas visuais: o
sapato grande, o veado, a gata. A logo de passagem do introito para a abertura propriamente
dita é um painel da ponte imperial, símbolo da cidade de Cachoeiras, com o letreiro As
Cachoeiranas.
Abertura/encerramento é uma simulação da vinheta de abertura original de As
Brasileiras em que as personagens de cada episódio circulam num estúdio branco. Em As
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Cachoeiranas as personagens simulam a mesma coreografia numa sala branca. A cenografia
inclui a escada, um banquinho, um puff e um descanso para o pé. A música de abertura é a
canção Bela Fera, composta e interpretada pelo diretor musical Pedro Luís.
O narrador vai dando o tom de comédia ao episódio, com comentários carregados de
ironia e, em alguns momentos, de desaprovação, remetendo ao estilo da narrativa da série As
Cariocas e ao humor ácido do jornalista Sérgio Porto/Stanislaw Ponte Preta. No websódio A
indecisa da Ponte a personagem título é uma figura feminina, casada, que mantinha uma vida
dupla, exercendo diferentes papeis sociais em cada lado da ponte, que dividia as duas cidades:
em Cachoeiras era a boa esposa; em São Félix, tinha vários amantes.
Nossa protagonista tinha mais nome que Dom Pedro I: Carlotina, Mirílides, Joana,
Kate Lucia, Aparecida, Auriclécia, Adelaide, Marizete, Cibele...não tem nome que
ela não tinha se apresentado ainda. Em cada esquina que passa, em cada bar que
frequenta, para cada homem que encontra, seja lá para enganar ou porque ela nem
mesmo lembra, ela dá um nome diferente. A sua vida era uma maravilha até
descobrir que o seu marido estava lhe colocando uns acessórios nada, nada legais na
sua cabeça. (V.O.)

Certo dia, ao chegar em casa encontra seu marido Edmilson com outra mulher em sua
cama. A traição fez com que ela termine o relacionamento, saindo de casa e perambulando
pelas ruas da cidade de Cachoeira com uma garrafa de cachaça na mão. A personagem
“indecisa” não gostava que a chamassem pelo nome verdadeiro, repetindo o bordão “Não fala
meu nome não, que eu não quero ouvir”. Bêbada, sem destino certo, frequenta bares e os
bordéis da cidade de Cachoeira, virando alvo dos comentários dos moradores da região.
Foi aí que começou a desgraça da nossa “heroína”. Depois de encontrar seu marido
com outra, ela cerrou suas pontas e fez de copo. E caiu na bagaceira. Andava mais
rodada que carrocel em parquinho de criança. Saiu de bar em bar, de brega em
brega, virou atração turística do “pequetê relevê”, bebendo de sua amargura e
alimentando-se do seu ódio. (V.O.)
E quanto mais o tempo passava, mas as coisas pioravam para ...[- Não fala meu
nome não, que eu não quero ouvir!] humm.... ....enfim, foi então que em todo o lugar
que se passava, ouvia-se um comentário diferente sobre a amargura da indecisa. Seu
nome parecia osso na boca de cachorro. Nos quatro cantos da cidade falava-se da
indecisão da indecisa (V.O.)

Finalmente, a personagem vai até a ponte “Dom Pedro II”, sobre o Rio Paraguassú,
que liga as cidades de Cachoeira e São Félix, e não sabe que rumo tomar: se fica ou vai
embora da cidade de Cachoeira, abandonando o seu “grande” amor. Por ficar vários dias nesta
situação virou atração da ponte.
A estória refere-se ao orgulho ferido da personagem central, que não aceita ter sido
traída pelo marido, ainda que tivesse vários amantes. A personagem não quer jamais ser
identificada, recusando a nominação até pelo narrador, com quem dialoga, revelando o desejo
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pela ocultação de sua verdadeira identidade. Possivelmente uma metáfora para o uso de
máscaras, de uma sociedade de aparências e de hipocrisia.
O processo de discursividade e expressão da narrativa contém as seguintes estratégias:
a) Enunciação/ Ponto de Vista: Modo de enunciação linear. Narrador em terceira
pessoa, em voz over, onipresente, mas não onisciente. Não é narrador anônimo,
extradiegético, já que personagem central ouve o comentário do narrador e suas
inflexões, com quem interage.: “Não fala meu nome não, que eu não quero ouvir”.
Movimentação do ponto de vista, ora do narrador/ “grande imagista”, ora da
personagem - a “indecisa da ponte”.
b) Actorialização/ perfil: Os personagens principais do episódio são – a “indecisa”,
mulher infiel que não aceita ter sido traída pelo marido e cujo nome real não é
revelado no episódio; o marido Edmilson; a amante de Edmilson; a ponte imperial
Dom Pedro II.
c) Imagem-síntese, clichês, estereótipos e lugar-comum: imagem da ponte, Rua
“Brega de Cabeluda”, a personagem com a garrafa de bebida .
d) Figurativização/configuração: os vizinhos, moradores de Cachoeiras, que olham
com reprovação o comportamento da personagem, que perambula pelas ruas da
cidade bêbada, com uma garrafa de cachaça na mão.
e) Territórios ficcionais: Existência de territórios ficcionais entrelaçados - o
melodrama, a comicidade e o erotismo - no interior da narrativa. Temática
arquetípica: amor e ódio. A personagem principal da estória tem tripla faceta:
vítima, traidor e o bobo159. Sofre excessivamente, estando em conflito interior, mas
é também a personificação do vício, representando a presença ativa do cômico,
com linguagem grosseira, humor irônico e erótico, expondo em sua fala os
prazeres sexuais que permeiam a relação do casal.
f) Intertextualidade/remediação: A narrativa apresenta imagens clichês do que se
convencionou como características da cultura baiana: sincretismo religioso com a
imagem das “baianas” em procissão, do terreiro de macumba; de metáforas visuais
(sapatão, viado); referência com a abertura da série As Brasileiras, em que ao
invés de mulheres, travestis desfilam pelo cenário branco. A ponte como metáfora,
de transição entre dois mundos, de dualidade da personagem, entre o ir e o ficar, e
do comportamento dúbio. Transição entre masculino/feminino.

159

MARTIN-BARBERO, 2009,p.167 a 172.
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g) Crítica social: hipocrisia da sociedade; julgamento social; preconceito;
promiscuidade.
h) Pensata: “Quem trai um dia será traído”.
i) Mundo Inconfundível: subúrbio de Cachoeira e ponte imperial, região do
Recôncavo Baiano, interior da Bahia.
j) Expressão verbal: termos utilizados localmente - “estrovenga”, “estrupício”, “pé
do cão”, “painho”, “mainha”, “bagaceira”, “brega”, “pequetê relevê”.
k) Modelos,

eixos,

tipos

narrativos:

A

recontextualização

do

espaço

ficcional/geográfico na região do Recôncavo Baiano; erotismo; utiliza melodrama
cômico, paródia; narrativa ficcional completa.
l) Temporalização: tratamento cronológico, com indicação implicita de passagem de
tempo, representada pela imagem de Carlotina em diferentes lugares (no bar, caida
nas esquinas das ruas, na escadaria à beira do rio Paraguassu, na ponte) com corte
seco e fade out. Não há uma noção exata de decorrência de tempo, se dias ou
semanas, pois prolonga-se indefinidamente, já que o narrador revela que a estória
da indecisa virou atração da ponte, percorrendo os becos e as ruas da cidade da
Cachoeira. Outra estratégia utilizada para demarcar temporalidade é a trilha
musical.
m) Espacialização: Interior da casa da personagem, interior do bar, externas das ruas
de Cachoeira, externa da ponte imperial.
n) Trilha musical: Marvada Pinga (Inesita Barroso); Eu tô carente (Silvano Salles);
Reconvexo (Caetano Veloso); Bela Fera (Pedro Luís e a Parede).
O episódio possui enredo simples, com arco em três atos, a partir do método “SDR”
(Simpatia, desafios, resolução): No primeiro ato [simpatia], temos a apresentação da
personagem, na ponte, a exposição do problema (a infidelidade da esposa) até o momento em
que o conflito emerge, a traição do marido (primeiro ponto de virada); no segundo ato
[desafio], ocorre a crise, com o rompimento do casal e a entrega da personagem ao alcoolismo
(segundo ponto de virada); no terceiro ato [resolução], o retorno à ponte, o clímax - em que a
personagem não sabe se vai para São Felix ou se fica em Cachoeira, mas sem resolução, já
que a personagem não consegue tomar uma decisão sobre seu destino (ponto final).
A trajetória da personagem é descendente. O conflito central surge a partir da
infidelidade do marido, onde ocorre um movimento de ruptura. O cinismo da esposa que traía
reiteradamente o marido se transforma em desalento e num comportamento autodestrutivo, de
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bebedeiras e farras, condenado pelos demais moradores, que olham a personagem com
desaprovação. Trata-se de um humor trágico, em que a desgraça da personagem devido a
desilusão amorosa e a sua opção pela entrega ao alcoolismo é só uma consequência de um
comportamento de infidelidade, já reiterado por ela. O clímax da narrativa é o conflito da
personagem em ficar ou ir embora de Cachoeira, sem resolução. Não há conclusão do drama,
pois a personagem não retorna ao marido, e não sabe que atitude tomar, tornando-se objeto de
escárnio e de piada. A narrativa de A indecisa da ponte é construída a partir de tipos, e nossa
personagem se enquadra no arquétipo da heroína pícara (VOGLER, 2006), apontando as
hipocrisias da sociedade.
A “indecisa da ponte” é uma personagem, que excluída socialmente, vive o dilema de
estar no limítrofe entre dois mundos, duas realidades, duas escolhas. Entre ser cachoeirana,
local de suas raízes, e ir para São Félix, caracterizada como a outra fronteira cultural e
territorial. Metaforicamente, poderíamos interpretar que a personagem vive o conflito do
descentramento, entre o nacional e o local. A negação da personagem em se fazer identificar
pode ser entendida como uma metáfora da questão da identidade cultural na pós-modernidade
(HALL, 2011), índice de resistência do popular às mudanças culturais, a fragmentação do
indivíduo moderno, a “crise de identidade” na modernidade tardia. Uma representação da
crise de identidade desse sujeito, do homem do cotidiano, que surge do “pertencimento” a
culturas étnicas, raciais, linguísticas, religiosas, do regional e do nacional.
O episódio apresenta alguns aspectos do cotidiano dos moradores de Cachoeiras e São
Félix, no interior da Bahia. que diariamente atravessam a ponte para irem trabalhar. O mundo
inconfundível da personagem é restrito ao ambiente das duas cidades, em uma temporalidade
mais lenta, diferente do fluxo contínuo e acelerado das grandes metrópoles. A narrativa
histórica da “Ponte Dom Pedro II” traz um discurso de recuperação da importância que a
região possuía ao tempo do império brasileiro, mas que perdeu ao longo dos anos. A
localidade de Cachoeira atualmente se tornou mais conhecida pela famosa zona de
prostituição do recôncavo baiano, “O Brega de Cabeluda”.
As músicas, as imagens de santos, de terreiros e das “baianas”são elementos da
narrativa audiovisual baseados em simplificações sócio-culturais, imagens-sínteses, clichês
construídos pelos meios de comunicação social e tradicionalmente relacionados com o
sincretismo religioso que ocorre em todo o país, mas que se tornou característico da cultura
afro na Bahia. Justapostos na edição, essa representação visual possibilita ao webespectador
uma rápida associação geográfica das cidades de Cachoeira e de São Félix com o Estado da

Bahia.
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O texto da narrativa evidencia as características étnicas da população local, miscigenada, ao
enfatizar a origem portuguesa dos membros da família imperial, principalmente quando cita a
princesa Isabel com a expressão “aquela branquelinha”, no texto em voz over, no introito da
websérie.
A narrativa é uma sátira, um humor trágico que mostra os vícios morais e a hipocrisia
da sociedade, em que o cômico surge como expressão do popular, no linguajar e na
caracterização das personagens. Utilizando situações clichês, o episódio A indecisa da ponte
faz uma crítica à sociedade, através da construção de situações que expõem o ridículo, o
preconceito e a ocultação dos comportamentos desregrados. Parodia o seriado As Cariocas,
através da reprodução do formato, da caracterização das personagens femininas – todos
travestis – que mostram situações do cotidiano, sem o glamour e a pompa das representações
do feminino apresentadas no seriado televisivo.

Fig.09 – Frame de abertura de As Cachoeiranas.

Fig.10 – Frame do episódio A indecisa da Ponte (As
Cachoeiranas).

Fig.11 – Frame do episódio A indecisa da Ponte (As
Cachoeiranas).

Fig.12 – Frame do episódio A indecisa da Ponte (As
Cachoeiranas).
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2) As Baianas”- A desbravadora de Porto Seguro” (1º episódio)
“As Baianas”, produzida em 2012, é uma sátira de As Brasileiras. Com dez
episódios, apresentam histórias ambientadas na capital baiana, na chapada diamantina,
Recôncavo e nas cidades de Valença, Porto Seguro, Juazeiro, Santo Amaro, Senhor do
Bonfim, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Assim como em “As Cachoeiranas” todos as
personagens são homens travestidos, representando situações não somente do universo
feminino, mas também de personagens homossexuais. Os episódios são: “A desbravadora de
Porto Seguro” (1º episódio); “A perigosa do Recôncavo” (2º episódio); “A esquizofrênica de
Juazeiro” (3º episódio); “A azarada da Chapada Diamantina” (4º episódio); “A fingida de
Senhor do Bonfim” (5º episódio); “A turista de Salvador” (6º episódio); “A saqueadora de
Feira de Santana” (7º episódio); “A derrotada de Vitória da Conquista” (8º episódio); “A
devota de Santo Amaro” (9º episódio); e “A desprevenida de Valença” (10º episódio).
No introito de “A desbravadora de Porto Seguro”, o texto de abertura dá ênfase a
informações históricas e geográficas da cidade, enfatizando sua vocação turística e as
controvérsias em torno da intencionalidade ou causalidade do descobrimento do Brasil por
Pedro Álvares Cabral. O tom cômico do episódio e as pistas sobre o desenvolvimento da
narrativa é dado desde o começo quando diz que a personagem central “a desbravadora”
trabalha no ramo do turismo.
Bahia, Porto Seguro, terra do descobrimento. Na verdade, é terra que Cabral diz ter
descoberto, que cá pra nós, ele bem que já sabia pra onde estava indo. Porto Seguro
fica localizada no extremo sul da Bahia, a 713 km de Salvador. Com seu clima
quente e seus 85 km de praia, a cidade é monumento nacional do Brasil. Um dos
mais importantes pontos turísticos do país. Porto Seguro recebe turistas de vários
lugares do mundo. Falando em turismo é nesse ramo que trabalha a nossa
protagonista de hoje: a desbravadora de Porto Seguro.

Na edição, a primeira imagem utilizada é a do globo terrestre com destaque para o
território brasileiro, assim como no introito de As Brasileiras. A seguir paisagens aéreas
(stock-shots) da Bahia, ilustrações de caravelas, de Pedro Álvares Cabral, animações em flash
da localização geográfica de Porto Seguro e sua distância em relação a capital Salvador, com
destaque para informações turísticas da cidade, imagens de índios, típicas baianas e da
população nas ruas, com alternância de imagens captadas pela produção da websérie. Em
seguida, a formação da logo de “As Baianas”, assim como em As Brasileiras, a partir de
traços de uma silhueta feminina, que neste caso se transforma em um berimbau, símbolo da
cultura afro e da capoeira, que contrasta com a logo do seriado televisivo, um violão, símbolo
do samba carioca, em frente ao pão de açúcar, imagem-síntese do Rio de Janeiro.
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Abertura/encerramento de As Baianas é uma simulação da vinheta de abertura original
de As Brasileiras em que as personagens de cada episódio circulam num estúdio branco. A
cenografia inclui a escada, banquinho, canapé, puff, descanso para os pés. A música de
abertura é a versão nacional da canção Bela Fera, composta e interpretada pelo diretor
musical Pedro Luís.
A narrativa apresenta Aikanã, descendente de índios da tribo aikanã, um travesti que se
caracteriza como índia para se prostituir. Moradora do Arraial D’ajuda, uma vilarejo de Porto
Seguro, disputa o ponto das esquinas com as prostitutas da área. Segundo o narrador, Aikanã
era especialista em “desbravar” corpos masculinos: “com sua pele bronzeada a pseudo índia
do sul da Bahia era a reencarnação de Pero Vaz de Caminha, a diferença é que ao invés de
escrever a carta, Aikanã oferecia o correio inteiro”. A rotina de Aikanã era fazer sexo com
turistas brasileiros e estrangeiros, causando inveja sobre a vizinhança. Muitas vezes, com
alguns clientes, Aikanã tinha que ser o homem da relação: “Só que nem sempre as coisas
saiam como esperado. Uma vez ou outra sempre aparecia um bom e velho português,
daqueles que ainda estavam interessados no nosso Pau-Brasil”.
Ao final da websérie, seus produtores colocaram uma cartela com a seguinte
mensagem: “Toda a web serie é uma sátira de cidades da Bahia e de AS BRASILEIRAS da
Rede Globo. Em momento nenhum temos intenção de ofender ou discriminar ninguém.
Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência”.
O processo de discursividade e expressão da narrativa contém as seguintes estratégias:
a) Enunciação/ Ponto de Vista: Modo de enunciação linear. Narrador em terceira
pessoa, em voz over, onipresente, mas não onisciente, ponto de vista do narrador/
“grande imagista”.
b) Actorialização: A personagem principal do episódio é Aikanã, um travesti
descendente de indígenas que se fantasiava de índia para trabalhar como prostituta
nas noites de Porto Seguro.
c) Figurativização/configuração: os clientes, turistas de Porto Seguro, que buscam
sexo nas noites bahianas e a prostituta, com quem Aikanã disputa o ponto das
esquinas de Porto Seguro.
d) Imagem-síntese, clichês, estereótipos e lugar-comum: As imagens das paisagens
naturais da região, com praias e a cruz onde foi rezada a “Primeira Missa” em
terrAs Brasileiras. Caracterização do índio, com pinturas, penas de aves e
vocabulário. As esquinas das ruas de Porto Seguro. Entre os clientes, o português e
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o norte-americano, que chegam para “espoliar” o indígena.
e) Territórios ficcionais: Existência de territórios ficcionais entrelaçados - o
melodrama, a comicidade e o erotismo - no interior da narrativa. Sátira sobre
falsos moralismos e a inversão de papeis no relacionamento sexual. Temática da
prostituição e do turismo sexual.
f) Intertextualidade/remediação: A narrativa apresenta imagens clichês e símbolo da
Bahia: o litoral de praias, o farol, o edifício Lacerda, a bandeira, o berimbau, as
tradicionais baianas. Abertura simula a abertura de As Brasileiras. A estória faz
referências explicitas à história do descobrimento do Brasil e do interesse dos
portugueses nas riquezas nacionais e na exploração dos indígenas.
g) Crítica social: turismo sexual e prostituição.
h) Pensata/Visão de mundo: “No mundo da prostituição vale tudo”. Perspectiva do
profissional do sexo. Homossexualidade. Turismo sexual.
i) Mundo Inconfundível: o cotidiano de prostituição nas noites do subúrbio de Porto
Seguro, no sul da Bahia.
j) Expressão verbal: termos utilizados localmente - “rapa”, “cunhatora”, “tabaque”,
“anuri”, “amanari”.
k) Temporalização: tratamento cronológico, com indicação implicita de passagem de
tempo, representada pela imagem de Aikanã em diferentes lugares (no quarto de
hotel, nas esquinas das ruas, na moto, no carro) com fade out e sobreposição de
imagens em dissolve e slow motion. Não há uma noção exata de decorrência de
tempo, se dias ou semanas, pois prolonga-se indefinidamente. Outra estratégia
utilizada para demarcar temporalidade é a mudança da trilha musical.
l) Espacialização: Interior da casa da personagem, quarto de hotel, externas das
esquinas do subúrbio de Porto Seguro.
m) Trilha musical: Índia (Roberto Carlos); Luxúria (Isabella Taviane); Tribo Tchan (É
o Tchan); Terra de Luz (Ítalo e Renno); Porto Seguro (Ásia de Águia).

Fig.13 – Frame de abertura de As Baianas.

Fig.14 – Frame do episódio A desbravadora de Porto
Seguro (As Baianas).

Fig.15 – Frame do episódio A desbravadora de Porto
Seguro (As Baianas).

Fig.16 – Frame do episódio A desbravadora de Porto
Seguro (As Baianas).
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O episódio possui enredo simples, com arco em três atos, a partir do método “SDR”
(Simpatia, desafios, resolução): No primeiro ato [simpatia], temos a apresentação da
personagem e a exposição do problema (prostituição) até o momento em que o conflito
emerge, a disputa pelo ponto entre mulheres e homens prostituídos (primeiro ponto de
virada); no segundo ato [desafio], o relacionamento sexual com os clientes, como agente
passivo (segundo ponto de virada); no terceiro ato [resolução], relacionamento com clientes
como agente ativo (ponto final).
O tema do episódio “A desbravadora de Porto Seguro” é uma crítica social sobre a
prostituição e o turismo sexual, abordando o homossexualismo, através do humor. O discurso
subjacente da exploração do indígena pelos estrangeiros europeus, norte-americanos e pelo
próprio brasileiro, antes como trabalhador escravo e agora como escravo sexual, prostituído,
na marginalidade da sociedade. Denúncia da condição do feminino e do masculino prostituído
nos subúrbios das pequenas cidades brasileiras e das desigualdades sociais. Entretanto, a
condição do prostituído não é questionada enquanto violência sexual, mas apresentada de
modo anedótico como prática aceitável pela busca do prazer e do erotismo, dentro de uma
relação comercial entre clientes e profissionais do sexo.
A representação do regional e do nacional se faz pelo discurso de contextualização
histórica e geográfica da cidade de Porto Seguro, “terra do descobrimento”, no introito da
websérie. A identificação da localidade, tendo como referência a capital baiana, situa a cidade
de Porto Seguro como integrada ao contexto nacional. A discutível “herança indígena” da
personagem, utilizada como recurso para atrair clientes, apresenta o fator étnico no discurso
narrativo, de caracterização do ser nacional, baseado na mitologia da formação do povo
brasileiro a partir das três raças (o branco, o negro e o índio). O narrador faz uma crítica a
exploração portuguesa e aos anos de espoliação das riquezas do país: “Não é de hoje que os
portugueses queriam tirar uma casquinha do que é nosso. Começou pelo pau-brasil, depois foi
a cana e agora... [- aikanã!!]”. A representação ficcional do cotidiano noturno das ruas de
Porto Seguro, de uma vida marginal dos profissionais do sexo, contrastam com as belas
paisagens, imagens clichês da paisagem do litoral baiano.
A websérie também faz uma paródia de As Brasileiras, contrastando o humor leve do
seriado televisivo com o humor ácido e de crítica social do episódio A desbravadora de Porto
Seguro de As Baianas. A narrativa ficcional coloca em pauta um problema social, denunciado
pela imprensa local referente ao turismo sexual nas cidades turísticas da Bahia. Em 2010, o
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Estado era líder no ranking de turismo sexual160, sendo Salvador a cidade com o maior
número de registros de denúncias de exploração sexual de jovens e adolescentes, seguido do
Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo e Manaus.
3) As Aracienses - “A Tabaroa da Br116” (2º episódio)
Produzida pelo “Clube dos Amigos de Araci” e da DFX Produções, atual Sisal Filmes,
de Danilo Victor161, a websérie é uma sátira de As Brasileiras, apresentando como
personagens centrais homens travestidos, em histórias passando pela fábula, o drama e o
cômico. Lançada em 2012, a websérie teria originalmente dez episódios, conforme infere-se
da publicação da última chamada162 da websérie no Youtube, porém somente quatro episódios
foram efetivamente postados até o ano de 2014: “A fofoqueira do Raso” (1º episódio); “A
Tabaroa da Br-116” (2º episódio); “A encrenqueira da feira” (3º episódio); e “A dançarina do
Sisal” (4º episódio).
Os produtores da websérie também postaram making-of dos primeiros episódios e
criaram uma fanpage no facebook. As personagens de “As Aracienses” ganharam destaque na
comunidade de Araci, participando de eventos ao ar livre, como o realizado pelo Clube dos
Amigos de Araci163, em homenagem ao dia internacional da mulher, na festa de São
Sebastião164, e participaram do programa “Juventude Ativa”, na Rádio Cultura FM 104,9
FM165 em Araci.
O episódio selecionado para análise é “A Tabaroa da Br116”.
No introito, o texto de abertura já apresenta a personagem principal da estória, a
160

BAHIA NOTÍCIAS. Salvador é lider no ranking do turismo sexual. Reportagem. Publicado em 04/11/2010.
Disponível em: <http://www.bahianoticias.com.br/noticia/77782-salvador-e-lider-no-ranking-de-turismo-sexual.
html>. Acesso em agosto de 2015.
161

A Sisal Filmes é uma produtora independente/ coletivo audiovisual fundada em 2013. Canal da Sisal Filmes
no Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/dspicturestube/playlists>. Acesso em janeiro de
2015.
162

Última chamada de As Aracienses em <http://araci.seucontato.com/videos/ultima-chamada-as-aracienses>;
Disponível em: <https://www.facebook.com/AsAracienses/posts/412801222087580>; e no Youtube:
<https://www. youtube. com/watch?v=fXzdTFxKxNQ. Acessos em janeiro de 2015.
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Registro do evento em homenagem ao dia da mulher em Araci, organizado pelo Clube dos Amigos de Araci,
postado no Youtube em 24 de março de 2012. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=SKcZrcliZ6U.
Acesso em janeiro de 2015.
164

Postagem no fanpage sobre participação das aracienses na festa de São Sebastião (João Vieira). Disponível
em: https://www.facebook.com/AsAracienses/photos/a.151271701670499.32678.149451905185812/256723 39
77 91 995/?type=1&theater. Acesso em janeiro de 2015.
Rádio Cultura FM 104,9 FM de Araci-Bahia. O programa “Juventude Ativa” é apresentado pelo radialista
Acilon de Oliveira. Ver em: < http://culturafmaraci.com.br/programacao>. Acesso em janeiro de 2015.
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“Tabaroa”, dando o tom melodramático e cômico do episódio. Localiza geográfica e
econômicamente a cidade de Araci, no nordeste da Bahia, situada numa área conhecida como
região sisaleira. A primeira imagem é uma foto de Araci, com suas casas e prédios de dois
andares, quase sem nenhum edifício, uma típica paisagem urbana de uma pequena cidade do
interior do país. Outras referências são: o mapa; a bandeira do Estado da Bahia; as fotos
históricas do início do século XX, com carros de bois nas ruas, e o registro dos primeiros
núcleos urbanos, além de imagens atuais do centro urbano de Icaraí, que foram captadas pelos
próprios realizadores da websérie.
Araci, mãe da aurora, mãe do dia, interior da Bahia. Aquela que no passado era
chamada de raso, hoje é um arraso com suas lindas aracienses etecétera e tal. Entre
essa gente chique tem sempre uma gaiata querendo se exibir ou uma tímida
querendo se esconder. Há também as metidas querendo ser as tais, tais e tais. Tudo
isso passa bem longe da nossa protagonista, a “Tabaroa da Br116”.

Para apresentar a personagem central da estória e suas características, a edição usa de
ilustrações de famosos hollywoodianos, além de fotos de modelos, na tentativa de realizar um
contraste entre a personagem “Tabaroa”, referida pelo narrador em voz over como “uma
tímida querendo se esconder” com as “metidas” que querem ser as “tais”. O termo tabaroa
refere-se a mulher acanhada, criada no interior, matuta, caipira166.
Abertura/encerramento é uma simulação da vinheta de abertura original de As
Brasileiras. Das linhas que formam silhuetas femininas surge um cesto de sisal, símbolo da
cidade de Araci, região sisaleira. As personagens, todos homens travestidos, caminham pelo
estúdio branco. A cenografia inclui a escada, banquinho, canapé, puff, descanso para os pés. A
música de abertura é a versão nacional da canção Bela Fera, composta e interpretada pelo
diretor musical Pedro Luís.
A narrativa se inicia com a protagonista carregando um botijão de gás vazio e indo em
direção à estrada para atravessar do outro lado da rua e comprar gás no depósito. Um senhor
furta o botijão da personagem, que não percebe que o ladrão estava ao seu lado. Desolada,
sem saber o que dizer para sua patroa, ela pára num bar. A garçonete se aproxima para atendêla e ao saber do furto, aconselha que ela vá fazer um boletim de ocorrência na delegacia da
cidade. A Tabaroa não sabia onde era a delegacia e muito menos prestou atenção na placa
indicando sua localização.
Sempre tinha alguém que passava a perna em nossa personagem, se aproveitando da
sua tabaroice.
Nem a delegacia da própria cidade ela sabia onde era: ah...se essa placa falasse! (V.
“S.f.Bras. Feminino de tabaréu. Mulher acanhada; mulher criada no interior; matuta, caipira”. Dicionário
online de português. Disponível em: http://www.dicio.com.br/tabaroa/. Acesso em agosto de 2015.
166
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Sem rumo, ela volta para casa e encontra sua irmã que a aconselha a só voltar para a
casa da patroa no dia segui (nte. A irmã reclama do jeito “tabaroa” da personagem central. A
inadequação da personagem tabaroa em viver numa sociedade em que os princípios virtuosos
de moralidade são, muitas vezes, colocados em segundo plano, diante da ideologia de levar
vantagem em tudo, ainda que prejudicando o outro, pode ser verificada nesta conversa entre
as duas irmãs.
Tab - Eu não aguento mais!
Irm - O que foi?
Tab - Fui assaltada.
Irm- Também nessa “tabaroice” eu quero ver você não ser assaltada!
Tab – Quê??
Irm – Você não sabe fazer nada direito! Mamãe, todo mundo tá dizendo que você é
muito tabaroa pra viver...Eu não aguento mais! Eu não sei a quem você puxou nessa
tabaroice, eu e maínhã somos muito espertas, mas parece que a gente tomou toda a
esperteza de você!
Tab – Quê? Quê? Ninguém pode ser assim?
Irm – Não! Tão tabaroa desse jeito é demais...cê não acha não?
Tab – Cê acha que todo mundo tem que ser igual a vocês, é?
Irm – Com certeza! Você é da mesma genética, você deveria ser igual a gente!
Tab – Quê? Quê? Quê?
Irm – Sim, e você vai fazer o quê agora?
Tab – Não sei, não sei lá...
Irm – Vamos pensar, vamos pensar, senão sua patroa vai lhe despedir...e você vai
querer o quê?
Tab – Eu vou fazer o quê? Vou roubar?
Irm – Ah...meu filho, isso não é uma coisa que você tem que me perguntar, você tem
que dar um jeito.
Tab – Ah..eu não sei.
[...]

A partir deste diálogo entre as personagens Tabaroa e a irmã é possível perceber a
ênfase na rejeição a um comportamento inocente, de mulher caipira, considerado inadequado
num mundo em que para sobreviver o indivíduo precisa ser “esperto”, ainda que a saída possa
ser uma conduta criminosa, como o roubo.
No outro dia, ao ir para o trabalho e revelar que foi furtada é despedida. Volta para
casa e conversa com a irmã Fabíola dizendo o ocorrido. A irmã diz que a mãe vai bater na
Tabaroa por ter perdido o emprego e que para que isso não ocorra é melhor que ela vá
trabalhar em casa, começando por lavar a louça. A Tabaroa estende a roupa no varal, enquanto
reclama da irmã. Vai para o quarto fazer a lista de compras para a janta, mas a Taboroa não
sabe escrever corretamente. Foi ao mercado do bairro comprar tudo o que não podia, já que
estava desempregada. Desiludida e sem dinheiro, ela foi para a beira da estrada (Br116) na
esperança de encontrar alguém que a levasse embora de Araci. Até que passa um carro e o
motorista pergunta o que ela estava fazendo ali e a convida para sumir com ele. Um final feliz
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de uma cinderela urbana.
O processo de discursividade e expressão da narrativa contém as seguintes estratégias:
a) Enunciação/ Ponto de Vista: Modo de enunciação linear. Narrador em terceira
pessoa, em voz over, onipresente e onisciente, ponto de vista do narrador/ “grande
imagista”. Movimentação de câmera, que se posiciona por trás das grades do
janelão da cozinha, como o olhar do observador, na cena em que a patroa demite a
“Tabaroa”. Ocorre nesta sequência quase uma quebra da quarta parede: a
personagem da patroa volta-se praticamente para a câmera, apesar do olhar
distannte, lamentando-se que não deu mais uma oportunidade e que despediu a
empregada; Quando Tabaroa chega em casa e anuncia para a irmã o ocorrido,
Fabíola quebra a quarta parede, criticando o comportamento da irmã e logo em
seguida olha diretamente para a câmera, como que buscando o consentimento do
espectador para suas palavras e indignação. Ponto de vista do narrador criticando o
comportamento da personagem central, que sempre era enganada pelas demais
pessoas; intensificação emocional, explorando o lado sentimental da personagem.
b) Actorialização: A personagem principal do episódio é chamada de Tabaroa (s.f.
bras. Fem. de tabaréu. Mulher acanhada, criada no interior, matuta, caipira) ,
também caracterizada informalmente como “mulher jeca, da roça, simplória,
ingênua”167
c) Figurativização/configuração: A irmã Fabíola, a patroa, o caixa do supermercado, a
garçonete do bar, o “príncipe” que surge num carro na Br 116.
d) Imagem-síntese, clichês e estereótipos, lugares-comuns: imagens da plantação de
sisal, símbolo da cidade de Araci; jogo de imagens com fotos de artistas que tenta
contrapor dois diferentes comportamentos, de pessoas bem-sucedidas e
consideradas “espertas” e a personagem título “tabaroa”; a imagem da rodovia,
como lugar síntese do desejo de evasão, de um Brasil do interior; portal de entrada
da cidade de Araci; frases feitas: “Araci, mãe da aurora, mãe do dia, interior da
Bahia”.
e) Territórios ficcionais: Existência de territórios ficcionais entrelaçados - o
melodrama e a comicidade - no interior da narrativa. Temática do desejo de
evasão, do contraste entre o sonho e a realidade, da dualidade interior/capital. A
recontextualização do espaço ficcional/geográfico de Araci, região sisaleira do
167

DICIONÁRIO INFORMAL. Disponível em: http://www.dicionarioinformal.com.br/tabaroa/>. Acesso em
janeiro de 2015.
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interior da Bahia, representação do cotidiano da população daquela cidade.
mudança de gênero na transposição da narrativa original, usando o recurso da
sátira e da paródia na construção de novas narrativas; utiliza o melodrama cômico.
f) Intertextualidade/remediação: adaptação da fábula da gata borralheira; crítica aos
usos e costumes da personagem central, inspirados na mídia televisiva e no
consumo de produtos direcionados para o público infantil (boneca “Barbie
sereia”), fazendo referência a um programa de TV infanto-juvenil (Programa da
Xuxa e suas assistentes de palco – as paquitas); referência à personagem “Gildete”
de outro episódio de “As Aracienses”.
g) Crítica social: relações de trabalho, relações familiares, desigualdade social,
conduta criminosa, delito de furto, impunidade. Pensata/ Visão de mundo: “Para
sobreviver é preciso ser esperto, na sociedade não há lugar para os ingênuos, para
os matutos”. Visão de mundo a partir dos habitantes das cidades do interior, à beira
das rodovias federais. Personagem “Tabaroa” se sente deslocada na sociedade,
sendo sempre passada para trás. Desejo de evasão.
h) Mundo Inconfundível: cotidiano de uma doméstica que vive na periferia de uma
cidadezinha do interior do país, sem muitas oportunidades de trabalho e de estudo.
i) Expressão verbal: termos utilizados localmente - “Tabaroa”, “tabaroice”,
“socorote”, “gaiata”, “mainha”, “massada”, “carçola”, “se oriente”, “limpa cú”,
“migale”, “pinguelinho”.
j) Temporalização: tratamento cronológico, com indicação implicita de passagem de
tempo, em diferentes locações, com black, corte seco ou dissolve. Outra estratégia
utilizada para demarcar temporalidade é a mudança da trilha musical.
k) Espacialização: Interior da casa da personagem, externa do quintal da casa da
personagem, interior da casa da patroa, interior do mercadinho, interna do bar,
externas do portal de entrada da cidade de Araci, externa da estrada Br 116, externa
do bar.
l) Trilha musical: Decida Agora (Amor de cinema); Eu quero tchu, eu quero tcha
(João Lucas e Marcelo); Tá na cara (Pablo); Pecado de amor (Pablo); Doce
Obsessão (Cheiro de Amor); Bela Fera (Pedro Luís); Não diga não (Banda
Imortal).
Neste episódio de “As Aracienses”, o desejo de evasão da cidadezinha do interior e o
sonho por melhores condições de vida e de trabalho na capital é o que move a personagem
central de “A Tabaroa da Br116”. A personagem não se sente totalmente integrada e amparada
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pelas instituições sociais, como a família e a justiça, por não atender aos padrões ditados por
elas, vivendo uma espécie de bulying, sempre em descompasso com o que a sociedade espera
dela. Sem acesso ao estudo e ao trabalho. É o retrato de um cotidiano desglamurizado,
realidade de grande parte das populações das cidadezinhas do interior do país, dos pequenos
centros urbanos, que se desenvolveram às margens das rodovias federais.
O episódio possui enredo simples, com arco em três atos, a partir do método “SDR”
(Simpatia, desafios, resolução): No primeiro ato [simpatia], temos a apresentação da
personagem e a exposição do problema (ingenuidade, tabaroice) até o momento em que o
conflito emerge, o furto do botijão de gás (primeiro ponto de virada); no segundo ato
[desafio], ocorre a crise, em que a personagem precisa dizer a patroa que foi furtada e é
despedida (segundo ponto de virada); no terceiro ato [resolução], a personagem tabaroa
desiludida vai para a entrada da cidade, com o desejo de querer sumir de Araci, momento em
que ocorre a resolução, com a chegada de um “príncipe encantado” que a leva embora de
Araci (ponto final).
A personagem “Tabaroa” encarna a figura matuta, rústica, do interior do Nordeste,
ainda que a cidade de Araci esteja numa área urbanizada do interior da Bahia. A grosso modo,
essa personagem nos remete a figura do símbolo genérico do homem rural brasileiro, o JecaTatu de Monteiro Lobato, personagem “indolente”, “preguiçoso”, condenado pela
intelligentsia brasileira por suas origens e miscigenação. O homem oriundo dos sertões do
interior do país, inculto e despreparado para sobreviver nas grandes cidades, carregado de
valoração negativa associada ao eixo raça/natureza, que orientou o pensamento social
brasileiro desde os fins do século XIX até por volta dos anos de 1930, mas que repercutiu até
os dias atuais, de um Brasil sertanejo, pobre e inculto, à luz do antagonismo litoral/sertão.
Segundo Martin-Barbero (2009), a estrutura dramática do melodrama tem como eixo
quatro sentimentos básicos – medo, entusiasmo, dor e riso – personificadas pelos personagens
– o traidor, o justiceiro, a vítima e o bobo, que teria a ver com os estereótipos e a experiência
dos arquétipos. A personagem “Tabaroa” tem características de heróina, vítima da sociedade
que a discrimina, ao mesmo tempo que encarna o bobo, apresentando a função arquetípica do
herói pícaro (VOGLER, 2006, p.87), que ao provocar o riso, nos ajuda a perceber os vínculos
em comum, ressaltando as bobagens e a hipocrisia, exercendo a função dramática de alívio
cômico.
A representação do nacional/regional ocorre através da caracterização do cotidiano das
cidades à beira das rodovias federais e estaduais. Distante das grandes metrópoles, a
população das pequenas cidades do interior do país tem menos acesso à escolaridade e ao
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mercado de trabalho, mas possuem acesso aos meios de comunicação em rede. A personagem
Tabaroa é semi-analfabeta, mal sabe ler e escrever, mas gosta de pintar de usar peruca e pintar
o cabelo da cor rosa. Ao ser criticada pela irmã, durante diálogo na cozinha da sua casa, após
ser demitida pela patroa, a “Tabaroa” revela que é fã da Barbie Sereia, motivo pelo qual
“pintou” a cor dos cabelos, talvez a decisão tenha ocorrido durante os intervalos comerciais
do programa infanto-juvenil de Xuxa Meneghel, na Rede Globo de Televisão. O sentido desse
diálogo nos remete a uma certa crítica do consumismo televisivo, que cria hábitos em seus
telespectadores, criando um mundo de fantasia, tão distante da realidade local. A personagem
“Tabaroa”, identificada na narrativa a partir de um estereótipo, é aquela que tem dificuldades
de entendimento, sendo muito distraída e dispersa, reprimida pela mãe e pela irmã, que a
considera “muito tabaroa pra viver”. Por ser muito ingênua, sempre é enganada por todos.
Sem muitas perspectivas de ascensão social através do mercado de trabalho, o que resta para a
personagem a não ser sonhar com um príncipe encantado que a leve embora dalí?
Na narrativa do episódio não há um questionamento direto dos problemas vividos pela
personagem em busca de uma solução real. A crítica social é subliminar. Os conflitos são
apenas mostrados, através do melodrama e da comicidade. Cabe ao espectador tirar suas
próprias conclusões. A solução surge no campo do improvável, do mágico, em que a
personagem é resgatada por um “príncipe encantado” que surge do nada e pára o carro à sua
frente, diante do portal da cidade de Araci, convidando-a a ir embora com ele. Como num
conto de fadas, com final feliz, ela aceita o convite e entra no carro, sumindo dali. O narrador
enunciador da estória comenta: “Parece que dessa vez, mesmo com sua tabaroice, ela teve
sorte”. Entretanto, essa solução mágica para os conflitos enfrentados pela personagem não
condiz com a realidade da maioria dos brasileiros, que busca melhores condições de vida e de
integração nacional.

Fig.17 – Frame de abertura da websérie As Aracienses.

Fig.18 – Frame do episódio A Tabaroa da Br116 (As
Aracienses).

Fig.19 – Frame do episódio A Tabaroa da Br116 (As
Aracienses).

Fig.20 – Frame do episódio A Tabaroa da Br116 (As
Aracienses).
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4) As Pernambucanas - A passiva de San Martin/ Projeto O Farol (1º episódio)
“As Pernambucanas” é um projeto de “O Farol”, canal evangélico do Youtube168, que
utiliza a websérie para pregar a reflexão cristã sobre características pessoais e
comportamentos humanos que causam conflitos de relacionamento. O Farol é um ministério
multimídias da igreja batista surgido em Recife em 2008, que tem por objetivo capacitar
pessoas a trabalhar com diversas mídias (impresso, vídeo, rádio e conteúdo para a internet)169.
Com oito episódios, que variam entre 20 a 40 minutos, apresenta personagens
femininas, todas mulheres. Cada episódio é composto da história principal seguida de um
depoimento da atriz, que fala sobre as características da personagem, a sua experiência
pessoal sobre o tema de cada estória, lendo em seguida uma passagem da bíblia referente ao
assunto, numa espécie de pregação religiosa. No canal do Youtube, “O farol” também
publicou o making of da abertura de “As Pernambucanas”, em que as atrizes convidadas
falam sobre a experiência em participar do projeto da websérie, inspirado em As Brasileiras.
A websérie “As pernambucanas” é composta dos seguintes episódios: “A passiva de
San Martin” (1º episódio); “A fechada de Werneck” (2º episódio); “A sincera de Jardim São
Paulo” (3º episódio); “A braba da Imbiribeira”(4º episódio); “A talentosa do Barro” (5º
episódio); “A encalhada do Uchoa” (6º episódio); “A pontual de Candeias” (7º episódio); “A
ansiosa de Areias” (8º episódio).
O episódio selecionado para a análise foi: “A passiva de San Martin”. No introito, o
texto de abertura localiza geograficamente onde se passa a estória, o bairro San Martin, em
Recife (PE), informando alguns aspectos históricos. Apresenta a personagem central,
destacando sua formação escolar, estado civil e profissão.
Arriba muchachos! Nossa primeira pernambucana vem de um bairro muy caliente:
San Martin. Este bairro fica à sudoeste da cidade do Recife. Dizem que o primeiro
morador do bairro foi o senhor Teófilo, filho de escravos, que plantava cana-deaçúcar nos arredores de sua casa de madeira. A feira aqui acontece todo o santo dia e
há praças bem conservadas para os moradores se divertirem. Viviane, formada em
pedagogia, bem casada com Carlos, um renomado administrador de empresas, cuja
função nessa estória de hoje é liberar o cartão. Ah...não podemos esquecer do
motivo dessa estória estar sendo contada: Clarinha, a filha do casal que está fazendo
hoje sete anos. E assim como sua mãe, quer que sua festa de aniversário seja
perfeita.

Na edição, a primeira imagem utilizada é a do globo terrestre visto do espaço, com
destaque para o território brasileiro e a localização do bairro San Martin, a sudoeste da cidade
Canal “O Farol” no Youtube. Disponível em: < https://www.youtube.com/channel/UCwqmeKEIZh-4tG0brK
OSnaQ>. Acesso em setembro de 2014.
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Canal do Farol-Petrolina-IBE no Facebook. Disponível em: <https://www.facebook.com/ ofarol petrolina
?fref=ts>. Acesso em janeiro de 2015.
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de Recife (PE). Logo em seguida, o efeito dissolve para imagens do bairro: o parque de
diversões, a pracinha, as ruas asfaltadas, com trânsito sem engarrafamentos, onde os
moradores circulam tranquilamente em suas bicicletas.
Abertura/encerramento é uma simulação da vinheta de abertura original de As
Brasileiras. A logo é uma espécie de cone na cor marrom. Nesta versão de “As
Pernambucanas” as personagens, todas mulheres, simulam a mesma coreografia, caminhando
num estúdio branco. A cenografia inclui a escada, banquinho e puff. A música de abertura é
uma versão da canção Bela Fera, adaptada a um discurso evangélico, que é a proposta dos
realizadores da websérie.
As pernambucanas são as pupilas de Deus. Correm, não se cansam, vão atrás do que
é seu. Pretas, brancas, pobres, ricas, sabem se portar. Sobem, descem, calam, falam,
vem acompanhar. As pernambucanas são sangue bom, tem seus segredos, tem suas
fases, tem o seu tom. As suas estórias vão te ajudar, então se liga, pega o embalo e
vem cantar com as “Pernambucanas”....(4x).

A narrativa começa com a menina Clara indo para o quarto do casal, que ainda na
cama, comemora a chegada do dia do aniversário da filha. Viviane, mãe de Clarinha, e
personagem principal da estória, tem problemas com a empresa que contratou para organizar
o bufê, a ornamentação da festa e o aluguel do vestido da menina. A atendente dá várias
desculpas dizendo que ocorreram problemas, mas que o pedido será atendido, porém não no
horário combinado. Viviane está apreensiva, mas não sabe cobrar da empresa e esconde de
sua mãe o que está acontecendo. Ao perceber que a filha não está sendo sincera e que está
escondendo os problemas, a mãe conversa com a filha ensinando a diferença entre ser passiva
e ser paciente, através dos ensinamentos bíblicos, e que é importante ter atitude. Viviane volta
a falar com a atendente e exige que o contratado seja cumprido. A mudança de
comportamento da personagem, que faz valer os seus direitos, é recompensado pela
intervenção divina. O problema do vestido é solucionado quando uma amiga aparece trazendo
um presente antes da hora, porque não poderá comparecer à festa. Um vestido rosa para a
menina Clarinha, mais bonito do que Viviane tinha alugado.
Ao término do episódio temos a entrevista da atriz, que se apresenta falando sobre a
diferença entre passividade e paciência. A entrevista é dividida em tópicos: família, profissão,
amigos, igreja. No último tópico a entrevistada cita passagens bíblicas para expor suas
convicções religiosas, aconselhando sobre a importância de se impor a certas situações
negativas. Ao final, o encerramento apresenta a personagem e o título do próximo episódio.
O processo de discursividade e expressão da narrativa contém as seguintes estratégias:
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a) Enunciação/ Ponto de Vista: Modo de enunciação linear. Narrador em terceira
pessoa, em voz over, onipresente, mas não onisciente. Ponto de vista do narrador/
“grande imagista”. ).

representação do cotidiano; ponto de vista do narrador

chamando a atenção para o comportamento da personagem central;
b) Actorialização: A personagem principal é Viviane, a passiva de San Martin.
c) Figurativização/configuração: O marido Carlos, a filha Clarinha, a mãe de Viviane,
a atendente da empresa de festas, a amiga que chega para entregar o presente da
filha.
d) Imagem-síntese, clichês e estereótipos, lugar-comum: Núcleo familiar de classe
média, com papéis sociais bem definidos: o marido, provedor da família “cuja
função é apenas fornecer o cartão de crédito”; a esposa, que não sabe questionar
com o marido e com a atendente da loja de festas. O discurso religioso e moralista
da mãe da personagem principal.
e) Territórios ficcionais: Existência de territórios ficcionais entrelaçados - o drama e o
cômico - no interior da narrativa. Temática religiosa, a diferença entre ser passiva
ou paciente. Mudança de gênero na transposição da narrativa original (As
Brasileiras), usando o recurso da paráfrase e do melodrama, introduzindo discurso
evangelizador
f) Intertextualidade/remediação: Contraponto da Recife urbana em comparação com
a imagem estereotipada do sertão nordestino. Utilização da narrativa ficcional para
realizar ensinamento religioso.
g) Crítica social: Crítica ao tratamento das prestadoras de serviços, de descaso com os
consumidores e clientes. Apresenta estereótipo dos papéis sociais num
relacionamento marital tradicional.
h) Pensata: “Jesus é paciente, mas ele é justo”. “Ser paciência não é ser passivo”.
i) Mundo Inconfundível: Cotidiano de uma dona de casa, mãe de família de classe
média, da cidade de Recife.
j) Expressão verbal: termos utilizados localmente - “mãínha”, “trolar”.
k) Temporalização: Com indicação de passagem de tempo através de efeito de
transição de imagens, corte seco. Uso do efeito ondas de choque (bullet waves)
para simular o desejo/sonho de Viviane de esganar a atendente da empresa de
festas.
l) Espacialização: Interior do apartamento da personagem Viviane, interior da
empresa de festas (alternância de planos); interna da loja de doces; externa do
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bairro San Martin (e transversais). A recontextualização do espaço ficcional/urbano
das ruas do centro de Recife (PE).
m) Trilha sonora: Deiverson e Emanuel Ferraz.
O episódio possui enredo simples, com arco em três atos, a partir do método “SDR”
(Simpatia, desafios, resolução): No primeiro ato [simpatia], temos a apresentação da
personagem e a exposição do problema (a organização da festa de aniversário da filha) até o
momento em que o conflito emerge, a empresa não está atendendo o combinado do contrato
de serviço de organização da festa e buffet (primeiro ponto de virada); no segundo ato
[desafio], a mãe da personagem percebe que está havendo algo de errado com a filha e a
aconselha a não confundir passividade com paciência (segundo ponto de virada); no terceiro
ato [resolução], a personagem cobra que a empresa cumpra com o combinado e ocorre a
resolução, com a confirmação do serviço de festa e o surgimento de uma amiga que traz o
vestido rosa que a personagem Viviane tanto esperava para entregar a sua filha Clarinha
(ponto final).
Em A passiva de San Martin temos a representação do nordeste urbano, distante da
representação estereotipada do sertão pobre de Pernambuco, típico da imagem
tradicionalmente construída pela mídia. Neste websódio, o narrador destaca as praças bem
conservadas, as ruas bem asfaltadas, as informações históricas sobre os pontos turísticos da
cidade e do bairro, mostrando o cotidiano dos moradores daquela área da cidade de Recife.
O episódio apresenta discurso moralizador, pedagógico e evangelizador, pautado na
.diferenciação entre passividade e paciência. As ações dos personagens ocorrem
principalmente no ambiente interno, do apartamento residencial, com pouquíssimas externas.
A representatividade do local/regional é feita no introito, em que o narrador ambienta o
espectador no espaço geográfico, localizando o bairro e a cidade de Recife. A visão de mundo
dos personagens é o do espaço local. A crítica é referente às relações sociais. Não há muitos
registros do popular da região no episódio, como referências culturais e práticas sociais. O
cômico está presente no modo de construção da narrativa, através da sátira.
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Fig.21 – Frame de abertura de As Pernambucanas.

Fig.22 – Frame do episódio A passiva de San Martin (As
Pernambucanas).

Fig.23 – Frame do episódio A passiva de San Martin (As
Pernambucanas).

Fig.24 – Frame do episódio A passiva de San Martin (As
Pernambucanas).
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3.2.2. Região Sudeste
1)As Paulistas- “A assaltante do ABC” ( 5º episódio)
Foi a segunda websérie produzida por Carlos Vinícius170, inspirada no programa de
Daniel Filho, a partir da obra de Sérgio Porto/Stanislaw Ponte Preta. Postada no Youtube entre
os meses de abril e maio de 2012, tem cinco episódios, com duração entre sete a dez minutos:
“A fuxiqueira de Osasco” (1º episódio); “A estressada da Zona Leste” (2º episódio); “A
atrapalhada do Guarujá” (3º episódio); “A alucinada de Campinas” (4º episódio); “A
assaltante do ABC” (5º episódio).
O introito começa com o globo terrestre e o território brasileiro, passando para as
imagens da região do Estado de São Paulo e da região do ABC,. com suas áreas naturais, mata
atlântica, praias, estradas, rodovias, cidades com seus pólos industriais, monumentos, que em
sua grande maioria, foram extraídas do episódio “A mascarada do ABC” de As Brasileiras.
Além de dar informações geográficas e históricas, o narrador destaca o urbano, a produção
automobilística e a criminalidade na região, remetendo a personagem do episódio, a assaltante
do ABC.
São Paulo. ABC paulista. Foi aqui: Santo André, São Bernardo e São Caetano se
uniram para formar uma região industrializada no Estado. Em 1553 a região foi
ocupada por índios e portugueses que fundaram as primeiras cidades do ABC.
Marcada por ser o primeiro centro da indústria automobilística brasileira, essa região
produz milhares de veículos por ano e é aqui também que existe a maior pista de
skate da América Latina. Mas é também nessa região que o seguro de carro é mais
caro devido às pessoas como a nossa heroína de hoje, a assaltante do ABC.

A abertura/encerramento surge com as linhas que formam silhuetas femininas até o
aparecimento da logo de “As Paulistas”, que ao invés do violão de As Brasileiras foi
substituído por um saxofone e uma bateria. Num estúdio branco, as personagens desfilam
simulando a coreografia original do seriado, ao som de “Bela Fera”, na versão nacional.
A narrativa apresenta Gabrielle, garota do subúrbio que vive com a irmã Tânia, de
quem depende financeiramente. A garota só tem interesse em se divertir, não quer trabalhar, e
pede dinheiro para a irmã para ir ao baile funk. Através do ponto de vista da figura do
narrador, anônimo e onipresente, temos as características da personagem principal e os
motivos que a levam a tentar cometer o delito de roubo.
170

Canal de Carlos Vinicius no Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com/user/ TheCarlosvini/
playlists. Acesso em janeiro de 2015.
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Gabrielle é uma menina acomodada e preguiçosa e não se esforça para conquistar
seus interesses e vive á custa de sua irmã Tânia, que não é nada boba e não abre
brechas, pois com ela o buraco é bem mais embaixo.
Dizem que em São Caetano é a cidade das oportunidades, mas Gabrielle parece não
entender isso ou entende de maneira errada, pois não aproveita as atribuidas a ela.
Prefere apelar para o lado mais fácil em seus momentos vagos, ou seja, a todo
momento. A gata faz sucesso nos batidões que frequenta na comunidade onde mora.
É Gabi, está revoltada por não ter conseguido dinheiro para ir para a balada hoje à
noite? Gabrielle parece também não ser muito certa da cabeça, deve estar faltando
alguns parafusos aí dentro, mas conhecendo bem, sei que ela não vai desistir fácil.
Deve estar bolando alguma ideia de jerico. (V.O.)

Com a negativa de Tânia, Gabrielle decide assaltar, mas ela não tem sucesso em seu
intento. Com a alegação da vítima de que o único dinheiro que tem é para o leite dos seus
filhos, Gabrielle decide deixar que a menina vá embora. Eis que surge um garoto e anuncia o
assalto para as duas. Gabriella se atraca com o moleque, que sai correndo, ao ouvir a sirene do
carro da polícia.
O processo de discursividade e expressão da narrativa contém as seguintes estratégias:
a) Enunciação/ Ponto de Vista: Modo de enunciação linear. Com narrador em voz
over. Ponto de vista do narrador/ “grande imagista”.
b) Actorialização: A personagem principal é Gabrielle, a “assaltante do ABC”.
c) Figurativização/configuração: A irmã Tânia, a vítima, o assaltante.
d) Imagem-síntese, clichês e estereótipos, lugar-comum: o urbano, parque industrial,
funk e criminalidade.
e) Territórios ficcionais: Existência de territórios ficcionais entrelaçados - o drama e o
cômico - no interior da narrativa. A recontextualização do espaço ficcional/urbano
da periferia da região do ABC (SP); mudança de gênero na transposição da
narrativa original (As Brasileiras), usando o recurso da paráfrase e da sátira.
f) Intertextualidade/remediação: A apresentação da região do ABC a partir do
discurso midiatizado.
g) Crítica social: A banalização da violência nas grandes cidades
h) Pensata/Visão de mundo: “O crime não compensa”.
i) Mundo Inconfundível: Cotidiano de uma garota de comunidade.
j) Expressão verbal:.”Balada”, “Pancadão”, “Batidões”.
k) Temporalização: Com indicação de passagem de tempo através de efeito de
transição (dissolve).
l) Espacialização: Interior da casa da personagem (cozinha, quarto, sala), externa do
conjunto habitacional.
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m) Trilha sonora: “Tá no cutuque – como eu tô bandida” (Valéria e Janete); “Bela
Fera” (versão nacional).
O episódio possui enredo simples, com arco em três atos, a partir do método “SDR”
(Simpatia, desafios, resolução): No primeiro ato [simpatia], temos a apresentação da
personagem Gabrielle que acorda tarde e perde a hora da entrevista de emprego. O conflito
com a irmã surge quando ela pede dinheiro para ir ao baile funk (primeiro ponto de virada);
no segundo ato [desafio], sem dinheiro Gabrielle pensa em descobrir um jeito de conseguir
dinheiro fácil, decidindo partir para o roubo (segundo ponto de virada); no terceiro ato
[resolução], Gabrielle desiste de assaltar a transeunte e impede que a garota seja assaltada por
um menor infrator (ponto final).
O episódio “A assaltante do ABC” de “As Paulistas” apresenta discurso pautado na
máxima “o crime não compensa”, abordando a violência das grandes capitais e a
marginalidade. A estória da garota que não gosta de trabalhar e quer conseguir dinheiro fácil
para ir para a balada retrata o cotidiano de muitas adolescentes da periferia pobre da região do
ABC paulista. A estrutura dramática parte da caracterização de personagens estereotipados,
caricatos, de pouca densidade, com situações entre o cômico e o ridículo. A estória apresenta a
banalização da violência urbana
O efeito do cômico nesta sátira de As Brasileiras se dá também através de elementos
do cotidiano e de intertextualidade, como a música tema de “missão impossível” no momento
em que os três personagens: o jovem infrator, Gabrielle e a transeunte estão brigando pela
carteira com cinco reais. Ao abordar temas de interesse público, como a violência nas grandes
cidades, os realizadores desta websérie, apresentaram um discurso moralizador de que “o
crime não compensa”, frustando todas as tentativas de Gabrielle de conseguir dinheiro “fácil”
para ir para a balada.
A narrativa apresenta a região do ABC, como desenvolvida e industrializada, terra de
grandes oportunidades. A riqueza da região contrasta com o cotidiano da população pobre e de
classe média da periferia. A narrativa ficcional apresenta um olhar do Brasil do Sudeste, das
grandes metrópoles, sob a ótica da população de baixa renda. O que corrobora a ideia de que
as condiçoes socio-economicas dos realizadores interferem na construção desse olhar sobre o
cotidiano das populações, revelado também através das narrativas seriadas ficcionais.
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Fig.25 – Frame do episódio A assaltante do ABC (As Paulistas).

Fig.26 – Frame do episódio A assaltante do ABC (As Paulistas).

Fig.26 – Frame do episódio A assaltante do ABC (As Paulistas).

Fig.27 – Frame do episódio A assaltante do ABC (As Paulistas).

2) “As Mineiras - A assassina de Diamantina (1º episódio)
“As Mineiras” foi a terceira e última websérie inspirada em As Brasileiras a ser
produzida por Carlos Vinicius. Com quatro episódios, variando entre 10 a 16 minutos, possui
estrutura com introdução, abertura com logo, e presença de narrador. Os episódios são: “A
assassina de Diamantina” (1º episódio); “A embriagada de Uberlândia” (2º episódio); “A
neurótica de BH” (3º episódio); “A pervertida de Poços de Caldas” (4º episódio). Foram
postados entre janeiro e fevereiro de 2013.
O introito começa com o globo terrestre, passando para as imagens da cidade mineira,
extraídas do episódio “A vidente de Diamantina” de As Brasileiras, reeditadas ao som de
“Quase sem Querer” na versão de Maria Gadú. O narrador apresenta informações históricas e
turísticas sobre a região, introduzindo a personagem central da estória.
Minas Gerais. Diamantina ganhou esse nome devido a grande quantidade de
diamantes encontrados por aqui na época da coroa portuguesa. Cidade natal do expresidente JK ficou conhecida por abrigar a famosa “Chica da Silva”. Cheia de festa
e bares, é bastante frequentada por jovens festeiros, assim como a nossa heroína de
hoje, a assassina de Diamantina.

A abertura/encerramento de “As mineiras” tem a mesma logo de As Brasileiras, um
violão com a imagem do pão de açucar ao fundo. Assim como no seriado original, as
personagens também desfilam num estúdio branco, com a mesma cenografia, a escada, o puff,
o banquinho.
A narrativa começa com a personagem Camila batendo à porta de uma residência e se
apresentando como enfermeira e cuidadora de idosos.
Essa é Camila, recém formada em enfermagem. Ela acaba de descolar um bico. O
que ela esqueceu de contar é que ela faltou na maior parte das aulas. Tinha
compromisso marcado para cada dia da semana. Toda sexta-feira o barzinho já
esperava por ela e com horário marcado. E o diploma...nem te conto como ela
conseguiu. E na mão dessa enfermeira eu tenho até dó dessa paciente., tadinha.

A personagem ao invés de cuidar da paciente ficou de conversa ao telefone com o
namorado. Ao administrar o remédio, Camila faz a senhora ingerir a medicação errada. A
paciente passa mal e desmaia. Camila, desesperada, acredita que matou a idosa e corre para a
rua em busca de ajuda. Quando retorna para a casa, não encontra o corpo da Dona Roberta e
acredita que o corpo sumiu porque subiu para um outro plano. Quando decide ligar para Dona
Conceição, a filha da idosa, informando do desaparecimento do corpo, sente alguém puxando
pelo seu pé e desmaia de medo. Ao acordar, vê Dona Roberta e acredita que morreu também,

150

desmaiando novamente. Ao se recuperar do susto, na sala de estar, fica sabendo pela jovem
vizinha que a idosa não morreu, mas que havia passado mal e desmaiado duas vezes, uma na
sala e a outra na área de serviço. Após tudo ser esclarecido, Camila pergunta se o remédio que
ela havia administrado para a idosa estava certo.
O processo de discursividade e expressão da narrativa contém as seguintes estratégias:
n) Enunciação/ Ponto de Vista: Modo de enunciação linear. Com narrador em voz
over, anônimo e onipresente. Ponto de vista do narrador/ “grande imagista.
o) Actorialização: A personagem principal é Camila, a “a assassina de Diamantina”.
p) Figurativização/configuração: A idosa Dona Roberta, a filha da idosa Dona
Conceição, os vizinhos, a jovem vizinha.
q) Imagem-síntese, clichês, estereótipos, lugar-comum: da mulher namoradeira, do
mal cuidador e falso profissional de saúde.
r) Territórios ficcionais: Existência de territórios ficcionais entrelaçados - o drama, o
suspense e o cômico - no interior da narrativa. representação do cotidiano de uma
jovem técnica de enfermagem; mudança de gênero na transposição da narrativa
original (As Brasileiras), usando o recurso da paráfrase e da sátira.
s) Intertextualidade/remediação: A apresentação da região de Diamantina a partir do
discurso midiatizado. Representação da representação. Ficcionalização do
cotidiano da periferia da cidade.
t) Crítica social: A questão do idoso, cuidadores mal formados, irresponsabilidade,
charlatanismo.
u) Pensata: “ Quem engana os outros, engana a si próprio”, “Não se deve agir com
irresponsabilidade referente a saúde alheia, pois corre-se o risco de matar alguém”.
v) Mundo Inconfundível: Cotidiano da periferia de uma cidade do interior, mundo de
frivolidades de uma jovem e falsa técnica de enfermagem.
w) Expressão verbal: Nenhum ocorrência de termos locais no episódio. Destaque para
o sotaque do narrador e personagens, que não são mineiros.
x) Temporalização: Com indicação de passagem de tempo através de efeito de
transição (dissolve); fade out (escurecimento).
y) Espacialização: Interior da casa da personagem (cozinha, quarto, sala), externa da
casa; externa da rua do bairro. A recontextualização do espaço ficcional/urbano da
periferia do interior de Minas.
z) Trilha sonora: “Quase sem querer” (Maria Gadú); “Bela Fera” (versão nacional).
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O episódio “A assassina de Diamantina” traz a estória de Camila, falsa técnica em
enfermagem, que se apresenta para cuidar de uma idosa enferma. É a visão do cotidiano da
população da periferia pobre do interior do país, incorporando elementos do estranho, do
fantástico, do suspense, do tragicômico. Camila acredita que a paciente morreu e que o corpo
simplesmente “subiu”. A “assassina de Diamantina”, culpada por omissão e negligência, é
vítima do seu despreparo e ignorância. A narrativa joga com a dicotomia entre
essência/aparência. O jaleco de enfermagem não faz a enfermeira, mas sim o seu preparo
técnico. A sátira faz uma crítica ao comportamento irresponsável de jovens profissionais, mal
formados e que não possuem uma postura ética no tratamento do paciente, preferindo ficar
namorando ao telefone.
O episódio possui enredo simples, com arco em três atos, a partir do método “SDR”
(Simpatia, desafios, resolução): No primeiro ato [simpatia], temos a apresentação da
personagem Camilla que veio se oferecer de cuidadora na casa de uma idosa, até o momento
em que a senhora começa a passar mal e desmaia (primeiro ponto de virada); no segundo ato
[desafio], Camilla desesperada chama a ajuda de vizinhos acreditando ter matado a idosa,
procura pela casa e não encontra a senhora, até o momento em que vê a idosa e desmaia de
medo acreditando estar vendo a alma da defunta (segundo ponto de virada); no terceiro ato
[resolução], Camilla acorda do desmaio e descobre que a idosa não morreu, mas havia
desmaiado também e depois acordado (ponto final).
Diamantina é caracterizada na narrativa ficcional como cidade turística do interior de
Minas Gerais, com belas paisagens naturais e históricas, cidade natal de JK e Chica da Silva,
figuras importantes da política e da história do país. Não foi encontrado elementos que
caracterizem o confronto entre o local/regional/nacional, mas o episódio é um retrato do
cotidiano da realidade dos moradores do subúrbio.

Fig.26 – Frame de abertura de As Mineiras.

Fig.27 – Frame do episódio A assassina de Diamantina
(As Mineiras).

Fig.28 – Frame do episódio A assassina de Diamantina
(As Mineiras).

Fig.29 – Frame do episódio A assassina de Diamantina
(As Mineiras).

)“As Joseenses”
Produzido por Leandro Veneziani171, a websérie narra cinco histórias de personagens
femininas de diferentes bairros da cidade de São José dos Campos. Com cinco episódios,
entre nove a vinte e dois minutos de duração, foi publicado no Youtube entre setembro de
2012 e maio de 2013. Com direito a produção de teasers, backstage e erros de gravação, a
websérie ganhou repercussão entre os internautas com mais de 90 mil visualizações e seu
criador chegou a ser entrevistado pelo programa Vanguarda Mix, exibido na afiliada da Rede
Globo de São José dos Campos.
Os episódios são: “A barraqueira da Rua 7” (1º episódio); “A perseguida do Colinas”
(2º episódio); “A despirocada de Aquarius” (3º episódio); “A novinha da 9 de Julho” (4º
episódio); “A bailarina do Vila Ema” (5º episódio).
Os episódios selecionados para análise foram: “A barraqueira da Rua 7” e “A novinha
da 9 de Julho”.
a) A barraqueira da Rua 7 (1º episódio)
O introito começa com as imagens da cidade de São José, numa mistura entre vídeos
institucionais e gravações produzidas pela própria produção da websérie, reeditadas ao som de
“Perigosa” (Frenéticas). O narrador apresenta informações históricas e turísticas sobre São
José dos Campos, introduzindo a personagem central da estória.
São José dos Campos, cidade do interior do Estado de São Paulo. Situado no Vale do
Paraíba foi na antiguidade um destaque na indústria do café e hoje é berço de
grandes indústrias. Conhecida como a capital do Vale, São José nos oferece todas as
facilidades de um centro regional de turismo, de negócios, eventos, cultura e
compras. Hoje iremos conhecer o antigo centro tradicional da cidade, onde podemos
encontrar de tudo. Variedade aqui é o que não falta. A rua 7 de setembro é uma das
ruas mais movimentadas da cidade. Repleta de lojas e comércio de rua, recebe um
grande fluxo de pessoas por dia. Representa sem dúvida a diversidade e a alegria do
povão. E é aqui que vamos conhecer uma mulher do povo: a barraqueira da Rua 7.

A abertura/encerramento de “As Joeenses” começa a partir de traços desenhados de
uma silhueta feminina até a formação da logo, um violão azul, com o pão-de-açúcar ao fundo,
como a logo original do seriado As Brasileiras. As personagens dos episódios desfilam numa

Leandro Veneziani era um estudante secundarista de 17 anos durante a época das filmagens de “As Joeenses”
e tinha por objetivo usar o material como portfólio para ingressar na Faculdade de Cinema em Nova Yorque,
sonho que conseguiu realizar. Canal no Youtube. Disponível em: <https://www.youtube.com /user/Leandro
Veneziani/playlists>
171
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saleta branca, próxima a uma escadaria que leva a um segundo andar da casa. Um cabide, uma
cadeira branca completam o cenário.
A narrativa através do narrador em voz over conta a estória de Joelma, uma jovem de
18 anos, que era muito insegura e ciumenta com os homens, imprimindo a representação
clicherizada do feminino, do popular e da juventude.
Joelma é uma mulher do povo. É chegada num comércio de rua e um vuco-vuco
com o povão. Mal tinha feito dezoito anos e já tinha muita estória pra contar. Já foi
empregada, garçonete, babá, de tudo um pouco. É extravagante, intrometida, mas
principalmente espontânea.
Joelma tinha conhecido há alguns dias Ricardo, um rapaz rico que trabalhava com o
pai. Os dois nem se conheciam direito ainda, não passavam de um peguete, mas
Joelma extravagante que só, já fazia daquilo uma nova estória de amor. Ricardo
havia mandado uma mensagem dizendo que precisava conversar. Joelma começou a
surtar a partir dalí. Urrando a insegurança feminina, Joelma já imaginava o pior
possível. Será que ele já tinha se cansado dela? Será que ele já tinha feito alguma
coisa errada? Será que ele já tinha outra?

Ao receber uma mensagem pretenso namorado, e acreditando que ele vai terminar o
relacionamento, chama a amiga para conversar e pedir ajuda. As duas decidem ir a uma
cartomante. Durante a consulta, a vidente informa que existe outra pessoa no relacionamento.
As duas vão juntas para o encontro com Ricardo. Quando Joelma chega até uma praça, vê
Ricardo com outra jovem e então parte para cima do rapaz, agredindo-o. No caminho de
volta, ela vê o rapaz vindo de outra direção ao seu encontro. É quando descobre que o Ricardo
de antes era apenas o irmão gêmeo de seu namorado.
O processo de discursividade e expressão da narrativa contém as seguintes estratégias:
a) Enunciação/ Ponto de Vista: Modo de enunciação linear. Com narrador em voz
over, anônimo e onipresente. Ponto de vista do narrador/ “grande imagista”.
mudança de gênero na transposição da narrativa original (As Brasileiras), usando o
recurso da paráfrase, da paródia e da sátira.
b) Actorialização: A personagem principal é Joelma, a “a barraqueira da Rua 7”.
c) Figurativização/configuração: a amiga Maria do Socorro (Mary help), Ricardo, o
irmão gêmeo, a namorada do irmão gêmeo.
d) Imagem-síntese, clichê e estereótipos, lugar-comum: estereótipo do “brega”;
extravagante, popularesco, povão, pessoa barraqueira, descompensada, ciumenta
ao excesso. clichê da cartomante, insegurança feminina, imagem-síntese de centro
urbano, cultural e industrial de São José dos Campos.
e) Territórios ficcionais: Existência de territórios ficcionais entrelaçados - o
melodrama, o suspense e o cômico - no interior da narrativa. A recontextualização
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do espaço ficcional/urbano de grandes cidades, representação do cotidiano de uma
jovem.
f) Intertextualidade/remediação: Representação do popular, do urbano e da
juventude. Ficcionalização do cotidiano de um grande centro urbano.
g) Crítica social: Relacionamentos juvenis, charlatanismo, estereótipo do brega.
h) Pensata:

“Insegurança

e

precipitação

podem

acabar

com

qualquer

relacionamento”, “Nem tudo o que parece é”.
i) Mundo Inconfundível: Cotidiano de uma jovem suburbana de São José dos
Campos; Paranóia feminina sobre relacionamentos.
j) Expressão verbal: “besta”, “cassete”, “tipo”, “palpitar”, “novinhas”.
k) Temporalização: Com indicação de passagem de tempo através de efeito de
transição de vídeo (dissolve); mudança de ambiente.
l) Espacialização: Interior do consultório da cartomante; externa do centro comercial;
interna do ônibus; externa da ruas e praça do bairro.
m) Trilha sonora: “A lua me traiu” (Calypso); “Vida de empreguete” (As
empreguetes); “Bela Fera” (versão nacional).

O episódio apresenta uma imagem do feminino carregada de estereótipos,
relacionando comportamentos ciumentos e extravagantes com uma ideia de popular e cultura
do brega, através da utilização do lugar-comum. A caracterização das personagens passionais
leva ao cômico e ao drama, assim como o comportamento de jovens dos centros urbanos, que
usam da tecnologia digital para se comunicar, com o uso dos telefones celulares digitais. A
intertextualidade ocorre com a presença de índices e referentes, como o nome das
personagens (Joelma, Mary Help), a música (vida de empreguete), a caracterização da roupa.
O episódio possui enredo simples, com arco em três atos, a partir do método “SDR”
(Simpatia, desafios, resolução): No primeiro ato [simpatia], temos a apresentação da
personagem Joelma que estava no centro comercial de São José dos Campos quando recebeu
uma mensagem de seu pretendente Ricardo para que ele tivessem uma conversa, ela acredita
que ele quer terminar o relacionamento (primeiro ponto de virada); no segundo ato [desafio],
Joelma e a amiga Mary Help vão até a cartomante para descobrir o que está acontecendo com
Ricardo e decidem ir atrás dele (segundo ponto de virada); no terceiro ato [resolução], Joelma
encontra o irmão gêmeo de Ricardo com a namorada, e os agride. Só depois descobre que
Ricardo tinha um irmão gêmeo (ponto final).
A ambientação, no centro comercial de São José dos Campos, mostra o cotidiano das
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grandes cidades satélites e pólos industriais, apresentando elementos da cultura urbana. A
narrativa posiciona a cidade do ABC paulista no cenário nacional como centro irradiador de
cultura, lazer e importante centro de negócios. Não há uma preocupação em mostrar os
problemas sociais da região, mas focar a dramaturgia no relacionamento amoroso juvenil.
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Fig.30 – Frame de abertura de As Joseenses.

Fig.31 – Frame do episódio A Barraqueira da Rua 7
(As Joseenses).

Fig.32 – Frame do episódio A Barraqueira da Rua 7
(As Joseenses)..

Fig.33 – Frame do episódio A Barraqueira da Rua 7
(As Joseenses)..
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b) A novinha da 9 de Julho (4º episódio)
No introito, imagens copiadas de vídeos sobre turismo e parque industrial de São José
dos Campos, com uma visão panorâmica e aérea da cidade.
São José dos Campos, metrópole do Vale. Uma das maiores exportadoras do país,
que possui importantes empresas abrindo espaço para pessoas criativas e
sonhadoras. Se São Paulo temos a a avenida Paulista, em Nova Yorque temos a Time
Square, em São José dos Campos temos a avenida 9 de Julho. Glamour, beleza
predominam nos bairros próximos a 9 de Juho. Cercado por restaurantes, edifícios,
parques e lojas e tudo o que você quiser encontrar com requintes de beleza. E é aqui
que se situa a nossa estória, onde vamos conhecer a nossa sonhadora de hoje: a
novinha da 9 de julho.

A abertura/encerramento deste episódio de “As Joeenses” é praticamente o mesmo,
começando com a formação da logo, um violão azul, com o pão-de-açúcar ao fundo,
semelhante de As Brasileiras. As personagens circulam pelo ambiente, uma saleta branca,
posicionando-se à frente das demais, na apresentação do episódio do dia.
A narrativa traz a estória de Mariana, uma jovem de 15 anos, apaixonada pelo colega
da escola, Henry, que surge nos sonhos da garota na figura idealizada do astro norteamericano Justin Bieber.
Mariana era uma típica garota de 15 anos, com seus sonhos, ilusões e paixões de
adolescente. Mariana tinha acabado de entrar no ensino médio, uma fase turbulenta
na vida de qualquer adolescente e foi lá que conheceria seu príncipe encantado que
tiraria sua paz e seu sono dali pra frente. A primeira vez que ela o viu parecia que
seu mundo tinha parado. Seu coração acelerou e o resto parecia estar em câmera
lenta. Henry era o príncipe encantado de sua vida, pena que não valia nada.

Mariana está confusa e confidencia para sua amiga Vivi, que beijou em Henry na festa
da noite anterior, mas não conversou com o rapaz. Ocorre uma remediação da representação
da enunciação de Mariana, através da substituição do discurso verbal e em flashback para uma
narrativa no formato de videoclipe, ao som de You belong with me de Taylor Swift. As duas
vão para a praça para que Mariana possa encontrar o rapaz.
Mariana estava se achando um Tom Cruise na missão impossível. Vivi estava mais
avoada que adolescente em aula de...(?) Mariana foi toda pomposa em direção ao
seu príncipe e quando passou ao lado dele, estava mais disperso do que nunca.
Parecia que nunca tinha visto a nossa garota. E foi aí que Mariana teve a melhor
ideia de todos os tempos. Agora sim ela iria ganhar a atenção de Henry, quer ele
queira ou não.

É quando ela descobre que ele está inscrito num curso de teatro e decide fazer o
mesmo curso. No novo ambiente, ela encontra barreiras e a rivalidade das outras alunas, que
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também possuem interesse em Henry. O clima de disputa é evidenciado.
Ocorre uma apresentação de dança imitando as bomb squad do webseriado norteamericano East Los High, sobre jovens latinos de uma High School americana, exibido no
Canal Hulu, ao som de Run the world (Girls) de Beyoncé. Logo a seguir, outro exercício da
turma de teatro, numa performance de Moves Like Jagger (versão Glee). No sorteio de
exercício com novas duplas Mariana se apresenta com Alfredo, interpretando um texto
romântico. Henry faz uma performance As long as you love me (Justin Bieber). Novo sorteio
de duplas, Mariana e Henry finalmente estão juntos para o próximo exercício de performance,
em que fazem uma versão do videoclip Womanizer, de Britney Spears. Ao final do episódio,
Mariana consegue conquistar a atenção de Henry, que pisca para a câmera, quebrando a
quarta-parede, uma referência ao videoclipe Thriller (Michael Jackson).
O processo de discursividade e expressão da narrativa contém as seguintes estratégias:
a) Enunciação/ Ponto de Vista: Modo de enunciação linear. Narrador em terceira
pessoa, em voz over, anônimo e onipresente. Ponto de vista do narrador/ “grande
imagista”.
b) Actorialização: Os personagens principais são Mariana, a “novinha da 9 de Julho”
e Henry.
c) Figurativização/configuração: a amiga Viviane, a professora do curso de teatro e os
demais alunos.
Territórios ficcionais: Existência de territórios ficcionais entrelaçados - o
melodrama, o suspense e o cômico - no interior da narrativa. mudança de gênero
na transposição da narrativa original (As Brasileiras), usando o recurso da
paráfrase e da paródia.
d) Intertextualidade/remediação: Ficcionalização do cotidiano de um grande centro
urbano; Representação da juventude contemporânea, do urbano, da massificação e
do consumo dos bens culturais norte-americanos, através da música, do cinema e
da ficção seriada televisiva e webseriada. Referências ao seriados Glee, East Los
High, Malhação, ao filme Romeu e Julieta e a trilogia Guerra nas Estrelas; aos
videoclipes da cultura pop norte americana através dos ídolos juvenis Beyoncé,
Michael Jackson, Maroon 5, Justin Bieber, Taylor Swift, Britney Spears, Glee.
e) Crítica social: Relacionamentos e fantasias de adolescentes de classe média alta,
que se espelha nos padrões culturais norte-americanos.
f)

Pensata: “Lute pelos seus sonhos”.
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g) Mundo Inconfundível: Cotidiano de uma jovem de classe média alta de São José
dos Campos. A recontextualização do espaço ficcional/urbano de grandes cidades,
representação de juventude de classe média alta.
h) Expressão verbal: “novinha”, “mina”, “pira”, “causou”, “causando”,“biscate”,
“imperial”, “pomposa”.
i) Temporalização: Com indicação de passagem de tempo através de efeito de
transição de vídeo (dissolve, mosaico); uso do recurso de flashback; mudança de
ambiente. Efeito 24 quadros no videoclipes You belong with me (Taylor Swift),
Moves like Jagger (Maroom 5 – versão Glee) e Womanizer (Britney Spear).
j)

Espacialização: Interior do quarto de Mariana; externa do prédio; externa da
praça; externa da ruas de São José dos Campos; interior do museu; interior da sala
de aula do grupo de teatro.

k) Trilha sonora: As long as you love me / One less lonely girl (Justin Bieber); Run
the world (Girls) (Beyoncé); Womanizer (Britney Spears); Moves Like Jagger
(Maroom 5 - versão Glee); You belong with me (Taylor Swift); Bela Fera (versão
nacional).
O episódio possui enredo simples, com arco em três atos, a partir do método “SDR”
(Simpatia, desafios, resolução): No primeiro ato [simpatia], temos a apresentação da
personagem Mariana, que está apaixonada pelo colega do colégio Henry e conta para a amiga
que o beijou numa festinha no prédio. Apesar do beijo, eles não namoram e o rapaz não
parece estar muito interessado nela. Mariana pretende descobrir as atividades de Henry para
poder se aproximar do rapaz e descobre que ele está num curso de teatro (primeiro ponto de
virada); no segundo ato [desafio], Mariana se matricula no curso e começa a assistir as aulas,
mas é mal recebida por algumas alunas que possuem interesse no mesmo rapaz, Henry, até
que finalmente ela consegue realizar um trabalho de dupla com ele (segundo ponto de virada);
no terceiro ato [resolução], Henry e Mariana decidem fazer uma apresentação musical
inspirados no videoclipe womanizer, da Britney Spear. Quando terminam o trabalho, Mariana
parece ter conquistado o rapaz (ponto final).
O episódio trabalha os elementos da cultura pop no imaginário da juventude de classe
media alta dos grandes centros urbano. A questão dos afetos, dos ídolos juvenis de uma
cultura de massa como Justin Bieber, Britney Spears, Taylor Swift, entre outros, é a tônica
deste enredo. As marcas da representação de uma identidade global, desterritorializada, do
mundo globalizado. O local e o popular, apesar de presentes no cotidiano das populações, são
substituídos pelo transnacional, característica das sociedades da modernidade tardia (HALL,
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2011).
O episódio A novinha da 9 de Julho não chega a ser uma sátira, porque não há crítica
social, mas apenas a paródia de As Brasileiras. É um produto audiovisual inserido no contexto
do processo de remediação e intertextualidade de outras narrativas audiovisuais, como os
videoclipes e cenas de seriados musicais norte-americanos, como Glee. O episódio trabalha
com o mundo inconfundível do adolescente, em que os jovens sonham em representar os
papéis de seus ídolos. O enredo reproduz o esquema padrão dos filmes das high school norteamericanas, em que temos personagens tipos: o aluno sedutor, o grupo de alunas que
rivalizam com a personagem central, a amiga conselheira, os alunos nerds e os professores. A
estrutura dramática (MARTIN-BARBERO, 2009) é construída a partir de temáticas
arquetípicas (medo, paixão, ódio) e sentimentos básicos como o medo, entusiasmo, dor e riso,
que correspondem a situações vividas pelos quatro personagens principais: a vítima, o
traidor/vilão, o justiceiro/herói e o bobo. No episódio A novinha da 9 de julho a
vítima/heroína é Mariana, o traidor/vilão é Henry e o bobo é personificado nos personagens
da amiga Viviane e do aluno Alfredo (o nerd e fã de Guerra nas Estrelas) . Henry é o típico
sedutor (womanizer), que envolve Mariana, as demais alunas do curso de teatro e até a
professora.
Segundo Borelli et all (2009), o território de ficcionalidade das narrativas juvenis está
condicionado às experiências da condição de classe social e nível de escolaridade, etnia,
estilos de vida, consumo cultural, condições de moradia, vivendo situações de contraste e
exclusão, inseridos na hierarquia de classes. No episódio analisado, o melodrama, o erotismo
e o cômico são a base da narrativa, através de operações simbólicas do imaginário
adolescente, como o processo de identificação e personificação dos jovens com seus ídolos
musicais. As condições materiais dos personagens e o padrão de consumo dos bens culturais
num contexto globalizado são fatores condicionantes, em que as referências culturais
compartilhadas criam processos de identificação e pertencimento.
Num contexto de hegemonia da cultura da mídia, que cria formas de dominação
ideológica reforçando relações vigentes de poder e instrumental para a construção de
identidades (KELLNER, 2001), podemos verificar que as identidades nacionais estão se
desintegrando, como resultado do crescimento da homogeneização cultural, e se
transformando em novas identidades – híbridas (HALL, 2011). Os territórios de
ficcionalidade juvenil nas webséries apresentam esta tensão entre o local e o global a partir da
reprodução de padrões culturais hegemônicos.
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Fig.34 – Frame do episódio A novinha da 9 de Julho (As
Joseenses)..

Fig.35 – Frame do episódio A novinha da 9 de Julho (As
Joseenses)..

Fig.36 – Frame do episódio A novinha da 9 de Julho (As
Joseenses)..

Fig.37 – Frame do episódio A novinha da 9 de Julho (As
Joseenses)..

163

Fig.38 – Frame da logo de As Cariocas.

Fig.40 – Frame da logo de As Baianas.

Fig.39 – Frame da logo de As Brasileiras.

41 – Frame da logo de As Joseenses.

Fig.42– Frame da logo de As Aracienses.

Fig.43 – Frame da logo de As Mineiras.

Fig.44 – Frame da logo de As Pernambucanas.

Fig.45 – Frame da logo de As Paulistas.

Fig.46 – Frame da logo de As Cachoeiranas.
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CONCLUSÂO

De um modo geral, as webséries da Região Nordeste – As Cachoeiranas, As Baianas,
As Aracienses – trabalharam a representação do cotidiano a partir do ponto de vista das
populações do interior, longe dos grandes centros urbanos, onde podemos destacar um
discurso de fragmentação do indivíduo, a crise de identidade, do indivíduo desterritorializado,
fronteiriço, dividido entre duas realidades: o local/regional e o nacional. O desejo de evasão,
presente nas estórias das personagens – A indecisa da Ponte (As Cachoeiranas) e A Tabaroa
da Br116 (As Aracienses) é representantivo desse sentimento de exclusão social e de não
pertencimento a uma comunidade imaginada, de desajuste diante das convenções sociais e
regras de conduta. A personagem “Tabaroa” é das personagens analisadas aquela que mais nos
remete a representação histórica do símbolo do homem do interior, condenado pela
intelligentsia brasileira por suas origens e miscigenação, da dualidade sertão/litoral. Vítima da
sociedade, a personagem encarna o bobo, na função arquetípica do herói pícaro.
Em A desbravadora de Porto Seguro (As Bainas), o erótico, a violência sexual e a
desigualdade social é uma crítica a exploração do turismo sexual no interior do país e do
discurso subjacente de espoliação do nacional, representando pela figura indígena, pelos
estrangeiros europeus e norte-americanos.
Já a websérie as Pernambucanas (O Farol), apresenta uma crítica social ao
comportamento de subserviência e passividade de alguns indivíduos, que são doutrinados pela
cultura cristã e pela religião. O discurso evangelizador atenta para a diferença entre ser
paciente e ser passivo, chamando a atenção para a tomada de atitude, evitando um
comportamento de acomodação e de conformidade. Caracteriza o local, um bairro do sudoeste
da cidade de Recife, dando visibilidade em âmbito nacional, para quem imaginava uma outra
realidade, mais rústica, de uma região distante do centro industrial do sudeste brasileiro.
As webséries da Região Sudeste – As Paulistas, As mineiras, As Joseenses –mostram a
representação de realidades distintas: enquanto As mineiras apresentam um cotidiano urbano
popular de localidades do interior do país, o enfoque em As Paulistas e as Joseenses é a
dinâmica da vida urbana nos grandes centros industriais. O divisor de águas nessas
representações é o olhar mais popular, atentando para os problemas sociais, em As Paulistas,
e uma visão mais romanceada e até certo ponto alienada em As Joseenses. No episódio A
assaltante do ABC (As Paulistas), o tema central é a violência urbana e a deliquência juvenil.
Por outro lado, nos episódios A Barraqueira da Rua 7 e A novinha da 9 de Julho, de As
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Joeenses, o tema central são os relacionamentos amorosos juvenis, de um universo
adolescente da era digital, embalados pelas celebridades da cultura pop norte-americana. O
contraste do ponto de vista de duas classes sociais antagônicas: de um lado, a classe popular,
das comunidades da periferia, que frequenta os batidões e bailes funks; do outro, uma classe
de elite, que frequenta clubes privados e tem acesso aos bens culturais da indústria cultural e
da cultura pop globalizada.
As webséries analisadas apresentaram narrativas condicionadas às experiências do
cotidiano local, a partir da visão de mundo de seus realizadores, conforme as variáveis de
classe social e nível de escolaridade, etnia, estilos de vida, consumo cultural, condições de
moradia, em realidades de contraste e exclusão social, inseridos na hierarquia de classes. Os
discursos e as referências culturais compartilhadas criam processos de identificação e
pertencimento, e apresentam tensão entre o local, o nacional e o global a partir da reprodução
de padrões culturais hegemônicos.
As webséries são produto de uma sociedade midiatizada, dentro de uma nova lógica de
produção e consumo. Segundo Muniz Sodré (2006), a midiatização é uma ordem de
mediações socialmente realizadas e caracterizadas por uma espécie de prótese tecnológica e
mercadológica da realidade sensível, ou seja, tecnomediações, que além de funcionarem como
espelhamento da realidade vivida, com características particulares de temporalização e
espacialização, possuem potencial de transformação dessa mesma realidade. A midiatização
permite hibridizações, afetando as formas de vida tradicionais por uma qualificação de
natureza informacional, caracterizado pela prevalência das formas sobre os conteúdos
semânticos.
Partindo da Teoria das Mediações de Martin-Barbero (2009), entendemos que esse
processo de interação entre atores sociais através da produção audiovisual webseriada
proporciona um espaço de produção e troca de sentidos. Conteúdos são ressignificados e
compartilhados entre indivíduos, que podem se fazer ouvir no ambiente de rede, em que o
homem do cotidiano (HELLER, 2008), encontra um novo espaço de intercâmbio cultural,
renovando um sentimento de pertencimento de uma comunidade imaginada de identidade
nacional (ANDERSON, 2014).
As narrativas webseriadas fazem parte de uma nova produção de conteúdo pautada na
cultura da convergência. Para Jenkins (2012, p. 29-30), convergência é um fluxo de conteúdos
através de múltiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos
e o comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão em busca de
novas experiências de entretenimento. No mundo da convergência das mídias, a circulação de

166

conteúdos depende da participação ativa dos consumidores. A convergência representa uma
forma de transformação cultural, na medida em que os consumidores são incentivados a
procurar novas informações e fazer conexões buscando conteúdos de midia dispersos. A
cultura participativa coloca produtores e consumidores de mídia em constante interação,
participando do mesmo processo, de acordo com um novo conjunto de regras, sejam
corporações e mesmo indivíduos dentro das corporações.
Essa interação dinâmica e ambivalente, em que consumidores se tornam produtores
audiovisuais movimentando a circulação de conteúdo na rede, permite um constante fluxo de
informação e produção de cultura, visto aqui na perspectiva gramsciana.
O conceito de cultura como campo hegemônico em Gramsci, compartilhado por
Martin-Barbero (2009) e Nestor Garcia Canclini (1984 apud MARTIN-BARBERO, 2009)172
de que a assimilação da cultura hegemônica pela classe subalterna nem sempre é signo de
submissão e nem de resistência, nos provoca o pensamento de que os canais de produção
webseriada vem se tornando esse novo espaço de mediação, entre produção e recepção, em
que é possível essa dinâmica de troca discursiva e de produção de significados. Entendemos
que as webséries são o novo folhetim da cultura de convergência, o novo lugar da cultura na
sociedade midiatizada, em que as trocas culturais se realizam, na medida em que o modo de
fruição desse tipo de conteúdo audiovisual permite a interação quase imediata, possibilitando
a formação de “comunidades de sentido” (JANOTTI Jr., 2009).
A investigação das narrativas webseriadas inspiradas nos seriados As Brasileiras e As
Cariocas nos levou a identificar as possibilidades discursivas e de produção de sentidos que
um produto audiovisual televisivo pode repercutir no imaginário coletivo dos telespectadores
das demais regiões brasileiras. O formato caiu no gosto popular e o desejo de se ver
representado nas telas fez com que alguns espectadores se reunissem para produzir a sua
versão do seriado que tinha por pretensão mostrar “a cor do Brasil”. Um país de diversas
nuances, de dimensão territorial, não poderia ficar restrito ao discurso televisivo. Em tom de
humor satírico e/ou paródico, as diversas versões encontradas na internet dos seriados,
inspirados na obra de Sérgio Porto, mostraram que essa relação de consumo no mundo
globalizado ganha novo sentido (CANCLINI, 2010), tornando-se um investimento afetivo em
que consumidores de mídia também se tornam produtores. Essa atividade de agregação de
indivíduos através da produção e do compartilhamento de conteúdo audivisual possibilita um
enriquecimento cultural dos indivíduos, uma rede de relacionamento produtiva.
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Entre os objetivos da pesquisa, identificamos as marcas de representação do cotidiano
das populações das localidades do interior do país e dos grandes centros urbanos. As
narrativas webseriadas apresentam, em geral, uma crítica social velada, apesar de investirem
no cômico, utilizando-se dos recursos da sátira e da paródia. Entre os temas abordados, a
questão da violência, do isolamento das populações no interior do país, sem acesso à
educação, à justiça, a questão do turismo sexual, o problema das populações sem perspectivas
de ingressar no mercado de trabalho formal. A dualidade litoral/sertão, da teoria dos “dois
Brasis” surge nas narrativas webseriadas quase que de modo intuitivo, a partir da
incorporação de elementos de estereotipia e clicherização, como o discurso regional a partir
de construções simbólicas como a religiosidade, a reprodução daquilo que se convencionou
chamar de elementos de identificação do regionalismo brasileiro, através de imagens-síntese,
signos e símbolos da cultura local e do folclore, que são apresentados de forma reducionista,
como lugar-comum pelas grandes corporações de mídia. O próprio sotaque dos naturais das
regiões brasileiras, que é imitado de modo carregado e estereotipado, assim como a
musicalidade são elementos utilizados com frequência para criar o reconhecimento entre
cidadãos, a partir de representações de territorialidade e de identidade nacional. Entretanto,
tais representações nem sempre são fiéis ao cotidiano da realidade vivenciada pelo homem
comum, mas apenas construções imagéticas, fórmulas já desgastadas, como as tradicionais
imagens-síntese das respectivas regiões brasileiras, verdadeiros cartões-postais do país, como
cita AMÂNCIO (2000).
Nas webséries analisadas, percebemos que a construção da narrativa mudou de acordo
com o ponto de vista de seus realizadores, a partir do seu locus enquanto membro de uma
determinada classe social e do seu público alvo. Ainda que seja uma observação preliminar,
que necessitaria de um estudo mais profundo em termos da produção webseriada e do seus
núcleos de produção, assim como o perfil dos realizadores, verificamos uma tendência na
escolha de temas e modos de construção de narrativas. Uma visão mais próxima dos
problemas sociais parecia ser o gancho do enredo feito por produtores independentes do
interior do país, oriundo das classes menos favorecidas, em que percebemos uma preocupação
maior com temas sociais como violência, prostituição, preconceito e pobreza, com o desejo de
demonstrar um pouco do cotidiano das populações dessas localidades. É o caso das produções
da região nordeste (As Cachoeiranas, As Baianas, As Paulistas). Por outro lado, pudemos
observar que as webséries realizadas por produtores independentes de classes com mais
recursos, que moram nos grandes centros urbanos (As Joseenses), o discurso é mais voltado
para os melodramas de romance juvenil, pautados na cultura pop, principalmente norte-
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americana.
A análise das webséries nos possibilitou um maior entendimento sobre como é
construído esse “olhar” do homem cotidiano (HELLER, 2008). Apesar de ser necessário
levarmos em consideração outras variáveis, como faixa etária, nível educacional, diferentes
níveis de acesso aos bens de consumo e poder aquisitivo, verificamos que o ponto de vista do
produtor da narrativa audiovisual é influenciado também pelo local onde este se encontra, se
distante ou mais próximo dos centros irradiadores da cultura de massa. As diferentes
estratégias narrativas desenvolvidas pelos produtores de conteúdo audiovisual para fisgar o
interesse do internauta, utilizando elementos intertextuais e de remediação, permitem um
processo de reconhecimento e de visibilidade que cria condições para a manutenção do
sentimento de pertença, tão necessário para o estabelecimento das comunidades imaginárias
de identidade nacional.
A pesquisa exploratória das webséries selecionadas e a análise de seus conteúdos não
foi conclusiva em termos da hipótese de que os discursos nela apresentados eram uma
resposta ao modo como a mídia televisiva representou as regiões brasileiras no seriado As
Brasileiras. Também não foi possível afirmar que o discurso de brasilidade nas narrativas
webseriadas pode ser considerado como um movimento de resistência ao processo de
clicherização das características regionais, apesar de ser um indício de uma polifonia da visão
do outro, que não se sentiu contemplado e representado enquanto membro de uma
comunidade imaginada nas representações de brasilidade veiculadas pela mídia, de um
entretenimento compartilhado. Contudo, esse estudo é apenas o começo de uma pesquisa que
pretende se ampliar futuramente, buscando um maior entendimento das práticas sociais de
novos atores sociais, que não apenas consomem produtos audiovisuais, mas se tornaram
realizadores audiovisuais.
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ANEXOS

177

EJ Estumano <elisaestumano2012@gmail.com>

Globo universidade - pesquisa sobre minisséries brasileiras

Juan Crisafulli <juan.crisafulli@tvglobo.com.br>

19 de fevereiro de 2015
15:34

Para: Helena Klang <helena.klang@tvglobo.com.br>, EJ Estumano
<elisaestumano2012@gmail.com>
Cara Elisabete,
Para entendermos melhor a sua solicitação, peço que leia e preencha o formulário, em anexo, e envie-o
juntamente com um resumo do projeto de pesquisa e um ofício da Instituição de ensino. No caso de
entrevistas, é importante enviar a pauta completa já com os nomes dos entrevistados.
Os documentos devem ser enviados para mim, por e-mail mesmo.
Em caso de dúvidas, estou à disposição.
Atenciosamente,

De: Helena Klang
Enviada em: quinta-feira, 19 de fevereiro de 2015 13:27
Para: EJ Estumano
Cc: Juan Crisafulli
Assunto: RES: Globo universidade - pesquisa sobre minisséries brasileiras

Olá Elisabete,
Tudo bem? Sempre que possível nós colaboramos com pesquisadores que tenham como objeto a
Globo e/ou seus produtos. Juan, que nos lê por cópia, é o responsável por este atendimento. Ele
entrará em contato explicando o nosso procedimento, ok?
Boa sorte,
De: EJ Estumano [mailto:elisaestumano2012@gmail.com]
Enviada em: sábado, 14 de fevereiro de 2015 17:34
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Para: Helena Klang
Assunto: Globo universidade - pesquisa sobre minisséries brasileiras

Olá Helena, tudo bem?
Cheguei até você através de um email sobre palestras na TV Globo sobre seriados,
assunto do qual tenho fascínio, e que você é doutoranda do PPGCOM-Uerj e atualmente
trabalha no Globo Universidade, departamento da TV Globo responsável pelo relacionamento da
emissora com o público jovem e o meio acadêmico.

Sou mestranda do PPGMC- UFF e faço uma pesquisa sobre produção de sentidos e o
discurso de identidade nacional na minissérie (spin-off) As Brasileiras, comparando com
as produções webseriadas inspiradas em As Brasileiras produzidas pelos internautas e
publicadas no Youtube.
Não sei se você poderia me ajudar, mas gostaria de obter informações sobre as
estratégias de transmídia realizadas pela Rede Globo à época do lançamento de As
Brasileiras (2010-2011) e o seu spin-off As Brasileiras (2012) e o retorno do público
internauta. Quaisquer dados que você pudesse me repassar sobre o assunto seriam de
grande valia para a minha pesquisa.
Desde já agradeço pela atenção recebida e fico aguardando seu retorno.
Abraços!!
Elisabete Estumano Freire.

****************************************************************
Este e-mail e seus anexos são para uso exclusivo do destinatário e podem conter informações
confidenciais e/ou legalmente privilegiadas. Não podem ser parcial ou totalmente reproduzidos
sem o consentimento do autor. Qualquer divulgação ou uso não autorizado deste e-mail ou seus
anexos é proibida. Se você receber esse e-mail por engano, por favor, notifique o remetente e
apague-o imediatamente.
This e-mail and its attachments are for the sole use of the addressee and may contain information
which is confidential and/or legally privileged. Should not be partly or wholly reproduced without
consent of the owner. Any unauthorized use of disclosure of this e-mail or its attachments is
prohibited. If you receive this e-mail in error, please immediately delete it and notify the sender by
return e-mail.
*****************************************************************
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EJ Estumano <elisaestumano2012@gmail.com>

ENC: Globo universidade - pesquisa sobre minisséries brasileiras
EJ Estumano <elisaestumano2012@gmail.com>

7 de julho de 2015
00:33

Para: Juan Crisafulli <juan.crisafulli@tvglobo.com.br>
Olá Juan, tudo bem?
Estou encaminhando as perguntas no corpo do email e em anexo (doc). São 12 perguntas, com
desdobramentos, mas se não for possível responder todas, não há problema.
Agradeço desde já a atenção recebida.
Att.
Elisabete Estumano Freire.
**********************************************************************************

GLOBO UNIVERSIDADE – PESQUISA SOBRE OS SERIADOS As Brasileiras E
As Brasileiras
1- Qual o público alvo das séries As Brasileiras e As Brasileiras : sexo,
idade, escolaridade, profissão, classe social, preferências, etc ? Como
foram definidas as janelas de exibição, os dias e horários de exibição, na
grade de programação da emissora, na cabeça de rede e nas afiliadas ?
Como foi a campanha de lançamento dos respectivos seriados em outros
estados brasileiros? Quais as parcerias?
2- Como foi pensada e desenvolvida a campanha de lançamento na TV e
na internet? Qual o quantitativo de pessoas, departamentos e setores
envolvidos no trabalho de lançamento de estratégia e conteúdo transmídia
e crossmedia dos seriados As Brasileiras e As Brasileiras?
3- Quais as estratégias de pré-lançamento em espaço institucional, fan
page e portais na web da série As Brasileiras (2010) e do spin-off As
Brasileiras (2012) para alcançar o público das redes sociais (orkut,
facebook, twitter, blogs, etc.) e de compartilhamento de vídeos,
especialmente no Youtube? Houve alguma mudança na estratégia
transmídia durante o intervalo entre a exibição das duas séries? extensões
vivenciais ou experienciais? Qual o tipo de mobilização?
4- Houve alguma pesquisa de mensuração da recepção transmídiática,
integração e engajamento? articulações entre a TV e outras mídias?
5- Há alguma estatística sobre a repercussão das séries nas redes
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sociais em termos de número de acessos, visitações, curtidas, gostei, não
gostei, inscrições, feeds de notícias, comentários, compartilhamentos,
hashtags e retwitter? com produção de memes e virais? Algum
mapeamento transmídia por região brasileira? Porcentagens e números
exatos?
6- Além do site na internet com informações sobre a série As Brasileiras,
com espaço interativo, com quiz show, como foi pensada a arquitetura da
homepage oficial de As Brasileiras? Houve alguma modificação na
homepage de As Brasileiras para obter mais engajamento e participação
do público?
7- A emissora fez algum levantamento sobre a produção audiovisual
inspiradas em As Brasileiras e em As Brasileiras postada na rede ?
Vídeos, chamadas, vinhetas e webséries em sites gratuitos de
compartilhamento de vídeos como o Youtube e o Vimeo? Se afirmativo, há
dados estatísticos sobre o assunto? Algum tipo de estudo? Há algum dado
referente ao período 2010-2013?
8- Houve envio de cartas, emails de fãs ou comentários na homepage
oficial sobre as duas séries? Se afirmativo, o público solicitou algum
episódio sobre a sua região, cidade ou bairro? Quais os episódios que
mais agradaram ao público e o que menos gostaram? Houve algum tipo
de reclamação sobre as temáticas, a construção dos tipos femininos ou a
representação das cidades? Se afirmativo, houveram pesquisas
regionalizadas ou somente no sudeste do país? Qual o resultado dessas
pesquisas? Caso negativo, explicar o motivo.
9- Na série AS BRASILEIRAS foram 22 episódios divididos da seguinte
forma: duas estórias da Região Norte; duas estórias da Região CentroOeste; quatro estórias da Regiâo Sul ; cinco estórias da Região Nordeste;
nove estórias da Região Sudeste. Quais os critérios utiizados para eleger
a maioria das estórias e as temáticas nas regiões Sudeste e Nordeste?
Qual a repercussão das séries As Brasileiras e As Brasileiras no Brasil por
região e no exterior? Por que não houve uma continuação do seriado AS
BRASILEIRAS? Não havia demanda para novos episódios em novas
temporadas?
10- Foi feito algum mapeamento de picos de audiência do ibope durante
os horários de exibição das séries As Brasileiras e As Brasileiras em
comparação com a programação de outras emissoras no mesmo horário?
E em comparação com outras minisséries e séries exibidas pela Rede
Globo?
11- As séries foram relançadas? Especificar o período, horário e em que
canais ou plataformas? Canal Viva, pelo canal de assinantes da
Globo.com, etc? Qual a repercussão na internet? Qual o índice de
audiência do ibope e participação nas redes sociais?
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12- Você gostaria de acrescentar algum dado interessante sobre a
campanha de marketing, a produção das respectivas séries ou outro que
não foi citado e que você considera importante para a pesquisa?

Obrigada pela atenção!

Elisabete Estumano Freire.
[Texto das mensagens anteriores oculto]

GLOBO UNIVERSIDADE - AS CARIOCAS E AS BRASILEIRAS - QUESTIONÁRIO.doc
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EJ Estumano <elisaestumano2012@gmail.com>

ENC: Globo universidade - pesquisa sobre minisséries brasileiras
Juan Crisafulli <juan.crisafulli@tvglobo.com.br>
Para: EJ Estumano <elisaestumano2012@gmail.com>

24 de julho de 2015 16:52

Cara Elisabete
Infelizmente sua solicitação foi declinada após avaliação.
Caso você queira pesquisar sobre uma minissérie mais atual, estamos à total disposição.
De qualquer maneira, desejamos sucesso na realização de seu trabalho.
Atenciosamente,
Juan Manuel

De: EJ Estumano [mailto:elisaestumano2012@gmail.com]
Enviada em: quarta-feira, 15 de julho de 2015 13:17
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
[Texto das mensagens anteriores oculto]
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