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RESUMO
O presente trabalho de conclusão de curso tem como temática a representação de
personagens mulheres em séries da produtora norte-americana Shonda Rhimes. O
objetivo geral é interpretar a percepção do público em relação às representações
midiáticas de personagens femininas nas séries Grey’s Anatomy, How to get away with
murder e Scandal. Para tanto, foi preciso identificar quais as personagens mais
relevantes em cada uma das séries, investigar as características nomeadas pelo público
como mais marcantes para cada personagem e as justificativas para isso, analisar como
a ficção faz a audiência se sentir representada nas séries estudadas e avaliar a percepção
do público sobre a influência do perfil da produção na construção da representação
midiática. O estudo reflete sobre identidade de gênero, racial e profissional;
midiatização e representação midiática; recepção e fãs. O procedimento metodológico
foi inspirado na triangulação de técnicas: questionários online, entrevistas em
profundidade e análise de conteúdo. Constatou-se que as personagens femininas
roteirizadas e produzidas por Shonda Rhimes são percebidas pela audiência como
mulheres poderosas e batalhadoras, como profissionais determinadas, inteligentes, e
competentes, e como personagens resilientes que superam muitos obstáculos.

Palavras-chave: Representação midiática. Identidade. Fãs. Personagens femininas.
Shonda Rhimes.

ABSTRACT

The present monography has for theme the representation of female characters
in Shonda Rhimes’ produced series. The main purpose is to interpret the public's
perception regarding the mediatic representations of female characters in Grey's
Anatomy, How to get away with murder and Scandal. To do so, it was necessary to
identify which were the most relevant characters in each of the series, to investigate the
characteristics named by the audience as the most outstanding for each character and
how that was justified, to analyze how fiction makes the public feel represented in those
series, and to evaluate the public perception about the influence of the production
profile on the construction of media representation. The study reflects on gender, racial
and professional identity; mediatization and media representation; reception and fans.
The methodological procedure was inspired by the triangulation of the techniques:
online questionnaires, in-depth interviews and content analysis. It has been then verified
that female characters scripted and produced by Shonda Rhimes are perceived by the
audience as powerful and hardworking women, as determined, intelligent, competent
professionals, and as resilient characters who overcome many obstacles.

Keywords: Media representation. Identity. Fans. Female characters. Shonda Rhimes.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente trabalho de conclusão de curso tem como temática a representação de
personagens femininas em séries da produtora norte-americana Shonda Rhimes. Para o
estudo, foram delimitadas as suas três principais séries: Grey’s Anatomy, Scandal e
How to get away with murder – todas disponíveis na Netflix2. A proposta de pesquisa
surgiu a partir da visibilidade que o movimento feminista vem ganhando na última
década, sendo inserido com mais frequência e importância em discussões acadêmicas e
adentrando questões como identidade de gênero e representação midiática feminina, por
exemplo. Com os resultados da investigação aqui proposta, os leitores terão mais
conhecimento sobre como é a atual recepção e percepção da audiência com relação à
representação da mulher em produtos midiáticos de seu consumo.
Grey’s Anatomy é um drama médico no qual o público acompanha a vida de
cirurgiões no ficcional Hospital Grey-Sloan Memorial (GSMH). Em português, a série é
chamada de "A anatomia de Grey". A protagonista, Dra. Meredith Grey, também é a
principal narradora na série. Grey’s Anatomy iniciou sua primeira temporada em 2005 e
atualmente está em produção da sua décima quarta temporada (2017/2018).
Já Scandal, que em português se chama "Escândalos: os bastidores do poder”, é
uma série ao mesmo tempo dramática e política. Olivia Pope, a personagem principal,
protege e defende as imagens públicas da elite da nação estadunidense, enquanto
mantém seus segredos a salvo. A equipe de Pope, denominados "gladiadores de ternos",
acaba por se especializar em consertar a vida de outras pessoas - porém tem também
seus próprios problemas para cuidar. Scandal teve sua primeira temporada lançada no
ano de 2012 e, no momento, está renovada para a sétima temporada (2017/2018).
Por sua vez, How to get away with murder (ou, de forma abreviada,
HTGAWM), consiste em uma série de drama na qual a advogada Annalise Keating
(protagonista) contrata cinco estudantes de direito para trabalharem em sua empresa,
para ensinar-lhes o que eles precisam saber sobre como se livrar de um assassinato. Em
português, a série é chamada de "Lições de um crime". O lançamento de sua primeira
temporada aconteceu em 2014 e atualmente está na quarta temporada (2017/2018).
Com as estreias das temporadas atuais das três séries a partir do mês de setembro
do presente ano, intensificou-se o uso da hashtag #TGIT (sigla para “Thank God it’s
2

Canal de streaming online de filmes e séries, no qual as temporadas das séries estudadas são
disponibilizadas após serem lançadas no canal de TV Sony Brasil.
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Thursday”, que em tradução própria significa “Graças a Deus é quinta-feira”). A
hashtag é promovida pelas produções da Shondaland para divulgar o lançamento dos
novos episódios das séries Grey’s Anatomy, HTGAWM e Scandal que, nos Estados
Unidos, acontecem todas as quintas-feiras à noite no canal de televisão ABC Studios.
No Brasil, os episódios vão ao ar no Canal Sony Brasil (canal de televisão por
assinatura) algumas semanas após o lançamento nos EUA. Além da hashtag #TGIT, a
produção também utiliza #TGITLife. A Figura 1 abaixo, utilizada por um período como
capa das páginas oficiais do Facebook das três séries, apresenta a hashtag oficial #TGIT
e as protagonistas de Scandal, Grey’s Anatomy e HTGAWM, respectivamente, a qual
demonstra a intensa relação entre estas três narrativas:
Figura 1 - #TGIT e as protagonistas das séries

Fonte: <https://goo.gl/pd8nQe> Acesso em: 7 out. 2017.

Shonda Rhimes, nascida em Chicago (EUA), é uma profissional que atua como
escritora, roteirista, produtora e cineasta. Em 2005, ela criou a produtora Shondaland,
tendo como sua co-produtora a ABC Studios. Em 2017, Rhimes assinou novo e atual
contrato com a Netflix. Em sua carreira, teve sua produção premiada diversas vezes,
dentre as quais se destaca o Globo de Ouro de melhor série dramática recebido em 2006
para o seriado Grey’s Anatomy.
As séries de Shonda Rhimes sempre trazem ao público espectador protagonistas
mulheres poderosas, dando representatividade, significado e importância à força
feminina nas tramas. Suas personagens são extremamente complexas e verdadeiras e,
muitas vezes, Shonda consegue mostra-las de forma transparente e emocionante. Ao
mesmo tempo em que representam a força e o poder vigoroso do feminino, também
carregam consigo a fragilidade, a insegurança, a possibilidade de descontrole -
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mostrando como é possível se ser forte e se gerenciar uma imagem impecável, mesmo
quando se permeiam os obstáculos e dificuldades inerentes à vida real.
A delimitação do tema a estas três séries se deu principalmente por serem as
mais conhecidas da roteirista. Ademais, as séries estão disponíveis na Netflix,
facilitando a revisão de episódios e não demandando necessariamente que o público
tenha canais de televisão por assinatura para poder assisti-las. Além disso, abordar a
representação midiática de personagens femininas nas séries da Shonda Rhimes
justifica-se por uma motivação pessoal: a autora é fã de Grey’s Anatomy, HTGAWM e
Scandal. Por gostar dos seriados, se interessar pelos temas concernentes a isto e ter a
possibilidade de acompanhar de perto os demais fãs, o tema surgiu como um objeto
natural a ser pesquisado e discutido.
O termo em inglês aca-fan, popularizado no campo da comunicação por Henry
Jenkins (1992) e Matt Hills (2002), designa acadêmicos que são também fãs do seu
objeto de estudo ou de discussão. O termo surgiu com o estudo de fandoms3 pela
academia. Jenkins (1992) descreve a experiência de se ser um fã como um modo de
participação ativa pela produção de conteúdo e de sentido. Aqui, o conceito de aca-fan
pode então ser utilizado como justificativa da temática escolhida para o estudo. Além de
acadêmica da área de comunicação, a autora da pesquisa se caracteriza como fã da
produtora executiva e roteirista Shonda Rhimes e de suas produções.
A autora pessoalmente acredita que a sua faculdade em Relações Públicas lhe
ensinou muito mais do que os conceitos teóricos relacionados à comunicação. Ela
aprendeu a ver o mundo de forma mais madura e a compreender tudo ao seu redor de
maneira diferente. Os cinco anos que passou na Fabico4 representam muito mais para a
Júlia do que simplesmente uma graduação. Foi na universidade que sua trajetória
pessoal como feminista começou, abrindo-lhe os olhos (e o coração) para questões de
identidade de gênero, por exemplo. Ademais, foi onde a autora passou a compreender a
importância da representatividade e da identidade racial, o que a fez valorizar ainda
mais séries com protagonistas mulheres e negras. O interesse pela temática desta
pesquisa foi assim desperto, motivando-a a estudar a representatividade feminina e a sua
percepção nas mídias.

3

Subculturas compostas por fãs de um produto midiático, caracterizadas pela simpatia com
outros membros da comunidade que compartilham gostos em comum.
4
Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
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Para a área de Comunicação Social e de Relações Públicas, estudos de
audiência, representação midiática e identidade, além de questões de gênero, de raça e
profissionais, são sempre relevantes. Esta pesquisa colocará em foco especificamente a
interpretação das percepções do público sobre as principais personagens femininas
apresentadas por Shonda Rhimes. Dessa maneira, a importância da pesquisa está fixada
na compreensão de toda a complexidade narrativa das tramas, representatividade
feminina e identificação do público, de modo a determinar se as formas como as
mulheres são representadas influem na maneira como a audiência as percebe, as
consome, as idolatra ou as odeia. O tema escolhido para a pesquisa é, assim, algo que
motiva a autora e que apresenta pertinência ao campo da comunicação, ao tratar o
estudo do caso de doze personagens femininas fortes (das quais as três principais estão
aqui detalhadas no capítulo quatro5) para gerar o entendimento sobre questões
comunicacionais.
Tendo em mente as delimitações do tema às três séries acima explanadas, além
do contexto midiático em que a sociedade se insere, percebe-se a importância do estudo
de suas personagens frente aos fãs das séries. Personagens femininas fictícias podem
refletir como as mulheres reais se enxergam e se comportam no meio social. O estudo
da percepção do público sobre essas personagens é, assim, importante para a
compreensão das características que mais prendem a atenção dos públicos. Desse modo,
a questão de pesquisa que se apresenta é: qual é a percepção do público sobre as
personagens femininas presentes nas séries Grey’s Anatomy, Scandal e How to get
away with murder?
Para responder a tal pergunta, o objetivo geral é interpretar a percepção do
público em relação às representações midiáticas de personagens femininas nas três
principais séries da produtora executiva Shonda Rhimes: Grey’s Anatomy, How to get
away with murder e Scandal. São objetivos específicos, assim: Identificar quais as
personagens apontadas como mais relevantes pelo público em cada uma das séries;
Investigar as características nomeadas pelo público como mais marcantes para cada
personagem e as justificativas para isso; Analisar como a ficção faz a audiência se sentir
representada nas séries estudadas; e Avaliar a percepção do público sobre a influência
do perfil da produção na construção da representação midiática.
5

Por motivo de quantidade de páginas nesta monografia, foram colocadas em Apêndice as
personagens classificadas como segundo, terceiro e quarto lugar na votação de cada série. A personagem
mais votada de cada série (Meredith Grey, Annalise Keating e Olivia Pope) está ilustrando o
procedimento adotado nesta etapa da pesquisa.
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Quanto à metodologia, para este estudo foi utilizada a triangulação de métodos,
estabelecendo assim três principais técnicas de coleta de dados com etapa quantitativa,
para posterior ênfase no método qualitativo. São elas: questionário online; entrevistas
em profundidade; e análise de conteúdo.
O presente trabalho foi estruturado em cinco capítulos, para melhor
compreensão e explanações de todo o conteúdo. Esta introdução, que apresenta uma
contextualização e delimitação do tema, a pergunta problema de pesquisa, as
justificativas da escolha do estudo, os objetivos gerais e específicos e os procedimentos
metodológicos utilizados.
O segundo capítulo reflete o conceito de Identidade a partir principalmente das
colocações teóricas de Stuart Hall (2006), com especificações de identidade de gênero,
raça e profissão. Isso se dá pelo fato de que o sujeito moderno possui identificações
relacionais e temporais - que se complementam, mas não se excluem.
O terceiro capítulo discutirá primeiro o conceito de midiatização. Tal discussão
adentra o processo de transformação da sociedade dos meios para a sociedade midiática
contemporânea - e abordará a ideia de representação midiática evidenciada na análise
das personagens femininas. Para encerrar o capítulo, serão trazidas informações
referentes ao processo de codificação e decodificação, especificamente através de
estudos de audiência e fãs.
O quarto capítulo, por sua vez, apresentará a estratégia metodológica e os
resultados do estudo. O quinto capítulo, por fim, trará as considerações finais retomando os objetivos e problema de pesquisa, mencionando desafios do objeto e dos
procedimentos de análise e apontando contribuições da pesquisa para a área de Relações
Públicas.
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2 IDENTIDADE: GÊNERO, RAÇA E PROFISSÃO
Neste capítulo será exposto o conceito de identidade, bem como algumas
reflexões sobre identidade de gênero, identidade racial e identidade profissional. Para
introduzir a questão identitária, no item 2.1, é necessário relacionar a identidade com a
cultura e as representações de um indivíduo no formato de identificações, visto que a
identidade do sujeito moderno é fragmentada, efêmera, sobreposta e relacional. Isso
pode ser relacionado com a teoria interseccional6 - mas esta monografia não se deterá a
tal conceito. O subcapítulo 2.2 tratará especificamente da identidade de gênero,
apresentando sua configuração como uma categoria de análise (assim como classe, raça
ou geração).
Com relação à identidade racial, o subcapítulo 2.3 trará os conceitos de
branquitude, negritude, branquidade e negridade e a diferenciação entre etnia e raça,
trazendo também pontos sobre o racismo cultural. Também serão abordadas questões
referentes ao feminismo negro. Por fim, o subcapítulo 2.4 abordará a identidade
profissional, trazendo dados de pesquisas sobre o mercado de trabalho no Brasil e
relacionando-os com a questão de gênero. Ao final, a discussão tratará especialmente do
que tange à ocupação feminina em cargos e papéis na indústria cinematográfica e
televisiva.
2.1 Hall e o conceito de Identidade
De modo simplificado, entende-se por identidade uma representação do sujeito,
ou seja, uma narrativa seletiva da sua história a partir de projeções imaginárias. Ao
dissertar sobre a identidade cultural na modernidade tardia7, Stuart Hall (2006),
sociólogo cosmopolita dos estudos culturais, aponta o fato de a identidade vir sendo
uma questão extensamente discutida na teoria social nas últimas décadas - posto que
velhas identidades (as quais por tanto tempo estabilizaram o mundo social) estão em
declínio. Tal declínio fez surgir novas identidades que fragmentam o indivíduo
moderno, antes compreendido como um sujeito unificado. Com o “descentramento” ou
6

Interseccionalidade é o estudo da sobreposição de identidades sociais e sistemas de opressão ou
dominação.
7
O termo “modernidade tardia” remete ao atual momento sociedades modernas, marcado pelo
seu dinamismo e capacidade de reflexividade do conhecimento, segundo Giddens (1990). A modernidade
tardia seria da transformação da modernidade efetuada pela globalização.
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deslocamento das identidades modernas, experiencia-se um colapso, uma crise de
identidade, já que as mudanças estruturais provenientes disso transformam as
configurações da sociedade atual. Conforme explana Hall (2006, p. 9):
Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade,
etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham fornecido sólidas
localizações como indivíduos sociais. Estas transformações estão também
mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós
próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um "sentido de si" estável é
chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse
duplo deslocamento - descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no
mundo social e cultural quanto de si mesmos - constitui uma "crise de
identidade" para o indivíduo.

Para se compreender melhor o momento atual dos estudos de identidade, é
necessário retomar concepções identitárias mais antigas, as quais classificavam o sujeito
em três principais momentos temporais: o sujeito do Iluminismo; o sujeito sociológico;
e o sujeito pós-moderno. De acordo com o que clarifica Hall (2006) em seu livro “A
identidade cultural na pós-modernidade”, esses marcos temporais sobre o estudo do
sujeito podem ser resumidos da maneira descrita a seguir. O sujeito do Iluminismo tem
a sua identidade baseada no próprio indivíduo, sendo ele totalmente centrado, unificado
e racional (com aptidão à consciência, à razão e à ação). É, portanto, uma concepção
muito individualista do sujeito. O núcleo interior do sujeito do Iluminismo emergia ao
nascimento e se desenvolvia com o indivíduo, ainda que permanecendo sempre
essencialmente o mesmo. É como se o sujeito do Iluminismo já nascesse com a sua
identidade pronta, finalizada.
Já o sujeito sociológico tem a sua identidade formada na interação com a
sociedade, havendo possibilidade de mudança de sua identidade ao longo da vida. Para
o sujeito sociológico, seu núcleo interior não é autônomo nem autossuficiente, mas
formado pela relação com outros sujeitos – que fazem a mediação de valores, sentidos e
símbolos (ou seja, medeiam a cultura). Dessa maneira, é uma concepção interativa da
identidade, na qual o núcleo do sujeito sociológico é formado e modificado em um
diálogo com culturas externas, e a sua identidade preenche o espaço entre o interior
(mundo pessoal) e o exterior (mundo público). Ou seja, a identidade do sujeito
sociológico costura-o à estrutura, assim estabilizando o sujeito e o mundo cultural que
ele habita.
Enquanto isso, o sujeito pós-moderno não tem uma identidade fixa, essencial ou
permanente, mas uma celebração móvel formada e transformada continuamente em
relação às formas como é representado nos sistemas culturais a sua volta. Isso quer dizer
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que o sujeito pós-moderno assume identidades diferentes em diferentes momentos –
podendo inclusive possuir identidades contraditórias, deslocadas e múltiplas. Isso
acontece porque, à medida em que os sistemas de significação e representação cultural
se multiplicam, os sujeitos são então confrontados por uma multiplicidade de
identidades possíveis, com cada uma das quais ele poderia se identificar - ao menos
temporariamente (HALL, 2006, p.10-13).
Na verdade, esse sujeito pós-moderno está inserido em um contexto de
descontinuidades. As sociedades modernas são, por definição, sociedades de mudanças
rápidas e constantes. Nessas circunstâncias, não existe um único centro organizador.
Isso significa que uma sociedade contemporânea não pode ser pensada como uma
totalidade unificada e bem delimitada. Como as sociedades modernas se produzem por
meio de mudanças evolucionárias a partir de si mesmas, estão constantemente sendo
deslocadas e descentradas por forças externas. Com relação às fragmentações, Hall
(2006) explica também que, nas sociedades modernas, diferentes identidades podem,
em certas circunstâncias, ser conjuntamente articuladas. Entretanto, tais articulações são
sempre parciais, visto que a estrutura da identidade permanece aberta. De acordo com
Hall (2006, p. 17):
As sociedades da modernidade tardia [...] são caracterizadas pela "diferença";
elas são atravessadas por diferentes divisões e antagonismos sociais que
produzem uma variedade de diferentes "posições de sujeito" - isto é,
identidades - para os indivíduos.

Nas sociedades modernas, supõe-se que identidade é relacional, ou seja, que
para existir depende de algo exterior a ela. Assim, a ideia de identidade está diretamente
relacionada ao contexto também da diferença, visto que a identidade se distingue por
aquilo que ela não é. A identidade, sendo marcada pela diferença, é composta de
símbolos concretos. Esses símbolos são um dos fatores que ajudam a identificar nas
relações sociais quem é mulher e quem não é, por exemplo. Dessa forma, a construção
da identidade é algo tanto simbólico quanto social. A identidade é vista como uma
construção, e não como algo que possa ser dado por encerrado, devido aos sistemas
classificatórios existentes na sociedade humana, que fabricam símbolos e demarcam,
assim, a diferença. Nessa construção da identidade marcada pela diferença, por vezes
pode parecer que algumas diferenças (como gênero ou raça, por exemplo) são tidas
como mais importantes do que outras, dependendo do local ou contexto histórico.
De maneira resumida, pode-se entender que a identidade é “aquilo que eu sou”,
enquanto a diferença é “aquilo que o outro é”. Ambas as afirmações somente fazem
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sentido se compreendidas uma em relação à outra - são inseparáveis. Tanto a identidade
quanto a diferença são, na verdade, frutos da linguagem, ou seja, criadas cultural e
socialmente. Identidade e diferença podem ser conceitos instáveis, mas, mesmo assim,
carregam consigo o poder de definir alguém e também de serem impostas sobre o
sujeito. Ao levar isso em consideração, percebe-se a estreita conexão que identidade e
diferença estabelecem com o poder. A autora Virgínia dos Santos (2010, p. 116) coloca
a relação de identidade, diferença, poder e representação:
Contudo, embora a identidade tende a fixação, este processo oscila entre o
processo que tende a fixá-la e estabilizá-la e o processo que tende a subvertêla e desestabilizá-la, tornando-a cada vez mais complicada. Por isso, a
identidade e a diferença têm que ser representadas, pois somente a partir da
representação estes adquirem sentido: é também por meio da representação
que a identidade e a diferença se ligam ao sistema de poder. Quem tem o
poder de representar tem o poder de definir e determinar identidade. É por
isso que a representação ocupa um lugar tão central na teorização
contemporânea sobre a identidade e nos movimentos sociais ligados à
identidade. (SANTOS, 2010, p. 116)

O conceito de identidade é importante para compreender a forma como isso se
insere na cultura, bem como o modo como a identidade e a diferença se relacionam com
os discursos sobre representação. Stuart Hall (2006) percebe a centralidade da cultura
em discussões do cotidiano, a partir de um viés tanto teórico quanto prático da
multiplicidade de relações que experimentamos na modernidade. Para ele, são os
sistemas de códigos que dão sentido às nossas ações. Essas ações, em conjunto,
constituem nossa cultura – que é a soma dos diferentes sistemas de classificação e das
diferentes formações discursivas que a língua recorre para dar significado às coisas.
Quando se utiliza a terminologia “identidade cultural”, associando-se as ideias de
identidade às de cultura, fala-se especificamente daqueles aspectos de nossas
identidades que surgem de nosso pertencimento a culturas – sejam elas étnicas, raciais,
linguísticas, religiosas ou nacionais, por exemplo.
Culturas, de modo geral, são basicamente compostas por símbolos e
representações. Uma cultura é também um discurso, ou seja, é um modo de construir
sentidos que influencia e organiza tanto as ações de um sujeito quanto a própria
concepção que ele tem de si mesmo. As culturas, ao produzirem sentidos com os quais
sujeitos podem se identificar, constroem então as identidades – e as identidades
culturais são transformadas no interior das representações. As representações, por sua
vez, conectam o sentido e a linguagem à cultura. Eneida Cunha (2016, p. 222), em um
tributo à Stuart Hall pensado pela revista Matrizes, relembra uma de suas explicações
acerca da cultura:
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A cultura é definida como um processo original e igualmente constitutivo, tão
fundamental quanto a base econômica ou material para a configuração de
sujeitos sociais e acontecimentos históricos e não uma mera reflexão sobre a
realidade depois do acontecimento. A “linguagem” fornece, portanto, um
modelo geral do funcionamento da cultura e da representação, especialmente
na chamada abordagem semiótica, sendo esta o estudo ou a ciência dos
signos e seu papel enquanto veículos de sentido numa cultura.

Além dos aspectos culturais, ao falar em modernidade, Hall (2006) deixa claro
sua posição de que a época moderna fez emergir uma nova e decisiva forma de
individualismo, a partir da nova concepção do sujeito individual e sua identidade. Há
uma ênfase no efêmero e, segundo ele, as transformações associadas à modernidade
funcionaram para libertar o sujeito de seus apoios até então estáveis nas tradições
culturais. Ao longo de tudo isso, emerge então uma concepção mais social (e
descentrada) do sujeito. Na modernidade tardia, o que aconteceu com a concepção de
sujeito não foi simplesmente sua desagregação, mas seu deslocamento – por meio de
rupturas nos discursos do conhecimento moderno.
Apesar de sutil, há uma diferença importante entre os termos “identidade” e
“identificação”, que será apresentada logo a diante, após uma breve contextualização.
Para ajudar a definir “identificação”, Hall (2006) adentra o mundo da psicanálise e
utiliza-se dos estudos de Jacques Lacan para explanar que a formação de um sujeito no
olhar do “outro” é o que inicia a relação da criança com os sistemas simbólicos ao seu
redor. Assim, já na infância, esse é o momento de sua entrada nos sistemas de
representação simbólica – sistemas como a língua, a cultura e a diferença sexual. A
partir desse contato com os símbolos que permeiam o sujeito, pode haver sentimentos
internos contraditórios e não resolvidos que representam, na realidade, aspectos-chave
da formação inconsciente do sujeito. Esses aspectos podem deixar o sujeito dividido e,
depois, podem permanecer com ele por toda a vida.
Entretanto, embora o sujeito esteja sempre dividido, ele vivencia sua própria
identidade como se estivesse reunida, resolvida, unificada. Esse contraste, de acordo
com o pensamento psicanalítico, é justamente a origem contraditória da “identidade".
Hall (2006) afirma que a identidade é de fato algo formado ao longo do tempo, por meio
de diversos processos inconscientes do sujeito. A identidade, portanto, não é algo inato,
existente na consciência ao nascimento. Isso porque existe sempre algo imaginário ou
fantasiado sobre sua unidade, e a identidade permanece sempre incompleta, sempre "em
processo", sempre sendo formada. Feita essa contextualização, pode-se compreender
então a importância de se pensar em “identificação” ao se estudar “identidades”:
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Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos
falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento. A identidade
surge não tanto da plenitude da identidade que já́ está dentro de nós como
indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é "preenchida" a partir de nosso
exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros.
(HALL, 2006, p. 39)

Em suma, com o avanço dos estudos em comunicação, aprende-se que a ideia de
uma identidade coesa já não existe mais. Percebem-se as velhas identidades que até
então estabilizaram o mundo social em um estado de enfraquecimento, para a então
ascensão de novas identidades fragmentadas do indivíduo. Nesses fragmentos
identitários encontram-se questões relacionadas a gênero, raça, profissão, entre outros.
Na contemporaneidade, as identidades precisam ser interpretadas como flexíveis, visto
que não funcionam mais como uma identificação eterna e imutável do sujeito. Devem
ser consideradas as identificações como aspecto incorporado ao estudo das identidades.
Ademais, é preciso considerar que diferentes identidades se cruzam e se sobrepõem,
mas não se excluem.
2.2 Identidade de Gênero
Para adentrar o campo de estudo sobre identidade de gênero, é importante
primeiro entender as diferenças dos conceitos de gênero, sexo e sexualidade. O uso da
palavra “gênero” teve início a partir de movimentos sociais de mulheres nos anos
sessenta. Daí em diante, o conceito apresenta uma trajetória que acompanha a luta por
direitos civis e humanos, como de igualdade e respeito. Atualmente, quando utilizamos
a expressão “relações de gênero”, estamos nos referindo a uma categoria de análise, da
mesma forma como quando falamos de classe, raça/etnia, geração, etc. A definição do
conceito de gênero vem sendo explorada há algum tempo pelas mais diversas áreas de
estudo.
Na língua portuguesa, objetos e seres (animados ou inanimados) possuem
gênero, sendo invariavelmente determinados como palavras masculinas ou femininas
pela gramática. No entanto, somente seres vivos podem ter sexo. E foi justamente a
partir da constatação de que as palavras - na maioria das línguas - têm gênero, mas não
têm sexo, que os movimentos de mulheres passaram a utilizar a ideia de “gênero” em
vez de “sexo”. A palavra gênero era usada nos debates do movimento feminista na
busca da explicação sobre a subordinação das mulheres. Buscavam, desta maneira,
reforçar que as diferenças constatadas nos comportamentos de homens e mulheres não
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eram dependentes do sexo como uma questão biológica, mas sim definidos pelo gênero
como um aspecto cultural.
Pode-se compreender que a escritora francesa Simone de Beauvoir (1980) foi
uma das pensadoras que inicialmente estudou o conceito de gênero. A autora, uma das
mais importantes defensoras do movimento feminista ao longo da história, traz a
consideração de que “ninguém nasce mulher: torna-se mulher”. Beauvoir constata isso
ao levar em consideração inúmeras construções sociais acerca de ser homem e,
especialmente, de ser mulher. A autora questiona o que seria esse “ser mulher”,
refletindo se tal definição seria baseada apenas em possuir um útero, ao que ela conclui
que “todo ser humano do sexo feminino não é, portanto, necessariamente mulher;
cumpre-lhe participar dessa realidade misteriosa e ameaçada que é a feminilidade”
(BEAUVOIR, 1980, p. 13). É precisamente sobre esse contraditório e complexo ponto
que se enquadra o conceito de gênero, permeado por diferentes visões e interpretações.
O emprego da diferença sexual como argumento na constituição de papéis
sociais é algo que acontece desde o início dos estudos sobre as sociedades humanas. É
então que se percebe a necessidade de separar sexo (considerado como dado biológico)
do temperamento/comportamento (considerado como definido pela cultura). Nesse
sentido, enquanto Robert Stoller (1994) definia que “gênero” era o sexo social ou
cultural, e “sexo” se referia à biologia; para Joan Scott (1990), “gênero” seria
constituído por relações sociais, baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos - que,
por sua vez, constituíam-se no interior de relações de poder. Ponderar que o sexo seja
determinante para a definição do gênero seria, portanto, fundamentar sobre os fatores
biológicos aquilo que a cultura estabelece como sendo personalidade e comportamento
de mulheres e homens.
É verdade, conforme resumido acima, que os estudos sobre gênero são muito
complexos, de modo que não devem ser simplificados nas dicotomias entre natureza e
cultura, biologia e sociedade, sexo e gênero. Contudo, para fins de contextualização
desta monografia, trataremos dos conceitos de “sexo” e de “gênero” como sendo o
primeiro referente ao corpo, à natureza; e o segundo referente à cultura, às atitudes do
sujeito. Gênero seria então os aspectos socioculturais de um sujeito, construídos
historicamente. Dessa maneira, a ideia de gênero compreende comportamentos,
interesses, preferências, formas de se vestir, andar e falar relacionadas com “ser mulher”
ou “ser homem”. Todos esses aspectos culturais estariam, então, simplesmente somados
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a um corpo que, por estar para a “natureza humana”, é bipolar - separando o feminino
do masculino.
Além da existência de certa desorientação sobre os conceitos de “gênero” e
“sexo”, há também certa confusão no senso comum sobre as definições de “gênero” e
“sexualidade”. Ambas as construções de gênero e de sexualidade se dão ao decorrer de
toda a vida e de modo contínuo, a partir de inúmeras aprendizagens e práticas sociais.
Aprende-se a viver o gênero e a sexualidade por meio de discursos repetidos pela mídia,
escola, ciência, igreja, etc. (e, atualmente, também pelos discursos dos movimentos
sociais). As muitas (e múltiplas) formas de amor e de afeto são ensinadas aos sujeitos
pela cultura - sendo diferentes de uma cultura, de uma época ou de uma geração para
outra. Apesar dessas semelhanças socioculturais, enquanto “gênero” denomina
comportamentos sociais adquiridos pelo aprendizado, “sexualidade” implica o objeto
sexual de desejo.
Assim como os anos sessenta marcaram o início das discussões sobre gênero, foi
também nesse período de movimentos sociais (sejam eles estudantis, hippies ou
políticos, que lutavam por igualdade, justiça e liberdade) que se começou a discutir mais
amplamente a questão da sexualidade. Foi nesse contexto que a pílula anticoncepcional
passou a ser comercializada; a virgindade antes do casamento passou a ser questionada;
e o sexo passou a ser pensado como fonte de prazer (e não somente destinado à
reprodução). Segundo Grossi (2000), dentre os diversos movimentos sociais que
emergiam na década de sessenta, dois deles dão luz aos questionamentos acerca de
relações afetivo-sexuais: o movimento feminista e o movimento gay.
A sexualidade, expressa nas práticas sexuais humanas, é ainda fortemente
vinculada à ideia de reprodução – exigindo, para tanto, a presença de uma mulher e de
um homem na relação (caso sejam desconsideradas as práticas de inseminações
artificiais ou fecundações in vitro). Esse vínculo entre sexualidade e reprodução, no
entanto, precisa ser quebrado na contemporaneidade. Sabe-se que a sexualidade é
também culturalmente determinada e que valores associados às práticas sexuais são
marcados historicamente. Quando se leva em consideração a existência de sujeitos tanto
hétero quanto homossexuais, é imprescindível que essas ideias sejam desarticuladas e se
pense a sexualidade como simplesmente uma possibilidade de relação sexual entre
indivíduos.
Além de estar ligada ao gênero, a sexualidade também tem forte relação com a
identidade de gênero (ou seja, com o “sentir-se mulher” ou “sentir-se homem”). A partir
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dos estudos de Stoller (1994), entende-se que a escolha do objeto sexual de desejo
acontece a partir da adolescência e não interfere na identidade de gênero do indivíduo
considerado "normal", que foi criado segundo sua rotulação de pertencente ao gênero
feminino ou masculino. Quanto a isso, Grossi (2000, p. 11) explana que “um homem
que não deseje mulheres e que se sinta atraído por homens não deixa de se sentir
homem. Mas é claro que, devido a pressões sociais, alguém que não é heterossexual se
sente ‘diferente’ daquilo que aprendeu como o comportamento sexual correto”. Por fim,
Grossi (2000) coloca que a discussão de gênero determina tudo que é social, cultural e
historicamente definido. Assim, o conceito de gênero está em constante processo de
ressignificação em virtude das interações entre indivíduos dos sexos feminino e
masculino. Nesse sentido, entende-se que a sexualidade seja apenas uma das variáveis
que configura a identidade de gênero, assim como os papéis de gênero e o significado
social da reprodução.
Ao dissertar sobre as diferenças entre os gêneros, temos em questão também os
papéis assumidos por cada um deles como “mulheres” ou “homens”. Papéis de gênero
são, pois, a representação mutável de um personagem, determinados pela cultura e pela
história e associados ao sexo biológico (fêmea ou macho). De acordo com Stoller
(1994), todo indivíduo apresenta um núcleo de identidade de gênero, que seria um
conjunto de convicções sociais pelas quais se considera o que é tido como feminino ou
masculino. Esse núcleo de identidade de gênero do indivíduo se constrói a partir da
socialização e não se modifica ao longo da vida psíquica dos sujeitos, mas pode associar
novos papéis de gênero a essas convicções prévias.
A partir dos apontamentos feitos até aqui, pode-se perceber que a construção do
conceito de gênero apresenta-se como base de muitas das discussões sobre as conquistas
e as lutas femininas, sobretudo na segunda metade do século XX. Pensar a questão da
mulher significa, portanto, ir além da divisão dos papéis entre os sexos. A priori, é
preciso perceber as relações nas quais o gênero se estabelece e que o determinam.
Correspondentemente a toda essa complexidade que os estudos de gênero revelam, Lia
Machado (1998, p. 112) conclui que “romper com os estudos da substancialidade do
que é a mulher e do que é o homem e com a determinação do biológico sobre o sexo é
construir um novo paradigma - os estudos de gênero conseguiram construí-lo”.
Além de haver diferentes maneiras de se interpretar a situação da mulher em
nossa conjuntura, acontece também que categorias de estudo como sexo, sexualidade e
gênero são comumente compreendidas de modo equivocado como se fossem
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equivalentes entre si. Por isso, é relevante se diferenciar com clareza os termos
sexualidade e gênero, bem como práticas afetivo-sexuais e papéis de gênero. Para
resumir todas as conceituações e ideologias que foram descritas acima, podemos utilizar
dos pensamentos de Miriam Grossi (2000, p. 12):
De uma forma simplificada, diria que sexo é uma categoria que ilustra a
diferença biológica entre homens e mulheres; que gênero é um conceito que
remete à construção cultural coletiva dos atributos de masculinidade e
feminilidade (que nomeamos de papéis sexuais); que identidade de gênero é
uma categoria pertinente para pensar o lugar do indivíduo no interior de uma
cultura determinada e que sexualidade é um conceito contemporâneo para se
referir ao campo das práticas e sentimentos ligados à atividade sexual dos
indivíduos.

Assim, a identidade de gênero representa algo complexo ao refletir a
constituição do sentimento individual de identidade em relação às práticas culturais da
sociedade. O gênero, como elemento constitutivo das relações sociais entre a
feminilidade e a masculinidade, é então uma construção social que determina os padrões
de comportamento considerados culturalmente como aceitáveis ou não para mulheres e
homens. Além de estudar sobre o conceito de gênero, é importante saber que a maioria
das sociedades apresenta relações de gênero desiguais. Tal desequilíbrio entre gêneros é
refletido de diversas formas por meio de políticas e práticas sociais. Em luta contra
essas desigualdades que movimentos como o feminismo se desenvolveram.
Hall (2006) apresenta o feminismo como parte do grupo de novos movimentos
sociais que emergiram durante os anos sessenta, configurando o grande marco da
modernidade tardia. Segundo ele, a partir de uma política de identidade, cada
movimento social apelaria para uma identidade específica (no caso do feminismo, a
identidade de gênero). Ainda de acordo com o que sugere Hall (2006), o movimento
feminista marcou a sociedade de modos muito relevantes. O feminismo apontou para a
distinção entre o que era “privado” e o que era “público” (inclusive, um dos slogans do
movimento era: "o pessoal é politico"). O feminismo abriu para contestação política
algumas arenas inteiramente novas da vida social: a família, a sexualidade, o trabalho
doméstico, a divisão doméstica do trabalho, o cuidado com as crianças, etc. O
feminismo politizou então a subjetividade, a identidade e o processo de identificação
(como homens/mulheres, mães/pais, filhos/filhas). Conforme Stuart Hall (2006, p. 4546):
Aquilo que começou como um movimento dirigido à contestação da posição
social das mulheres expandiu-se para incluir a formação das identidades
sexuais e de gênero. O feminismo questionou a noção de que os homens e as
mulheres eram parte da mesma identidade, a "humanidade", substituindo-a
pela questão da diferença sexual.
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A partir do momento que as mulheres começam a se organizar e lutar
vigorosamente pelos seus direitos, o movimento feminista amadureceu e hoje pode ser
estudado historicamente em três principais ondas de acontecimentos, conforme
resumidas a seguir. A primeira onda, nos anos 1840, foi quando tantas mulheres ao
redor do mundo lutaram com mais força pelas reivindicações de seus direitos humanos;
políticos (como a possibilidade de votar e ser eleita); econômicos (como o trabalho
remunerado, o acesso ao estudo, a licença a propriedade, a concessão de herança); e
sociais (como a igualdade). A segunda onda, nos anos 1960, foi quando se passou a
criticar a ideia de que as mulheres teriam satisfação em apenas cuidar dos filhos e do lar
(ideia de “libertação das mulheres”), dando então prioridade às lutas pelo direito ao
corpo, ao prazer, e contra o patriarcado – entendido como o poder dos homens na
subordinação das mulheres. Já a terceira onda, nos anos 1990, surgiu da necessidade de
renovação do movimento feminista, apresentando uma pauta de reivindicações mais
ampla que nas décadas anteriores; contornando a ideia de autoestima sexual como forma
de poder feminino; integrando mulheres antes marginalizadas ao movimento; e
entendendo a negociação das diferenças como uma das características mais
significativas do feminismo contemporâneo.
O movimento feminista se consolidou inicialmente por meio de reuniões entre
mulheres. Conforme aponta Joana Pedro (2005), a presença dos homens nessas reuniões
poderia frear as palavras e iniciativas das mulheres. Para se desvencilharem desses
freios, os movimentos feministas não aceitavam que suas reuniões fossem mistas. Podese acreditar que as primeiras noções de empoderamento feminino foram desencadeadas
de reuniões como essas, pois eram momentos nos quais as mulheres percebiam que o
que lhes tinha acontecido individualmente era, na verdade, algo comum a muitas das
demais. A partir disso, concordando com Simone de Beauvoir (1980), a conclusão
tirada era de que a cultura, dominada pelos homens, funcionava de modo a tornar as
mulheres submissas e com baixa autoestima. A ideia de “mulher” abrangia então uma
identidade considerada comum a todas - ou seja, que haviam sido alvos da mesma
forma de opressão. Beauvoir (1980, p. 81) explica que a opressão seria proveniente da
tensão entre homens e mulheres, expressa no privilégio masculino e então utilizada
como forma de reduzir as mulheres:
Já verificamos que, quando duas categorias humanas se acham em presença,
cada uma delas quer impor à outra sua soberania; quando ambas estão em
estado de sustentar a reinvindicação, cria-se entre elas, seja na hostilidade,
seja na amizade, sempre na tensão, uma relação de reciprocidade. Se uma das
duas é privilegiada, ela domina a outra e tudo faz para mantê-la na opressão.
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Todavia, essa generalização da identidade feminina como uma categoria única
deixava a desejar. “Mulher”, em oposição a “homem”, não era suficiente para englobar
a diversidade de mulheres que se identificavam com o movimento feminista. Muitas
pautas de reinvindicações das mulheres brancas de classe média não eram as mesmas de
mulheres negras de classe baixa, por exemplo. A opressão sofrida pelas mulheres
devido ao patriarcado não anulava a opressão racial ou a opressão de classe. Quanto a
isso, Pedro (2005, p.82) explica que “mulheres negras, índias, mestiças, pobres,
trabalhadoras, muitas delas feministas, reivindicaram uma ‘diferença’ – dentro da
diferença. Ou seja, a categoria ‘mulher’, que constituía uma identidade diferenciada da
de ‘homem’, não era suficiente para explicá-las”.
A autora explica que muitas mulheres não se consideravam incluídas nas
reivindicações do movimento, pois não consideravam que o trabalho fora do lar (a
carreira) fosse uma libertação. Essas mulheres há muito trabalhavam dentro e fora do
lar. A partir desse debate percebeu-se que não havia a “mulher”, mas sim as mais
diversas “mulheres”. Aquilo que formava a pauta de reivindicações de umas, não
necessariamente formaria a pauta de outras. Afinal, conforme Joana Pedro (2005, p.82),
“as sociedades possuem as mais diversas formas de opressão, e o fato de ser uma
mulher não a torna igual a todas as demais”. A identidade de gênero sozinha não era,
assim, suficiente para juntar as mulheres em torno de uma mesma luta. Isso fez com que
a categoria “mulher” passasse a ser substituída, em várias reinvindicações, pela
categoria “mulheres”, respeitando-se o pressuposto de que existem múltiplas diferenças
dentro da diferença.
2.3 Identidade Racial
Para discutirmos identidade racial é preciso enfatizar que toda esta pesquisa é
circunscrita no continente americano, com toda a sua peculiaridade história em relação
às migrações (destaca-se aqui a América por ser o contexto de produção desta pesquisa,
assim também como o contexto de produção das séries aqui analisadas, mesmo que com
diferenças entre América do Norte e América do Sul). São fundamentais as concepções
dos pesquisadores aqui envolvidos e dos produtores e receptores das séries que são aqui
objeto. É por isso, que, especialmente este item de reflexão teórica, é também uma
autocrítica e um espaço de vigilância epistemológica para seus autores. Entende-se a
produção acadêmica, assim como a produção midiática, como um espaço de poder e,
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como tal, o lugar no qual o emissor, inevitavelmente, expõe seus conhecimentos a partir
de um lugar de fala particular, atravessado por sua história de vida particular, com sua
cultura particular e partindo de uma experiência também particular.
Assim sendo, a fala de um pesquisador ou produtor midiático, por exemplo, se
dá sempre a partir de sua visão de mundo e de suas identidades. A identidade racial é
um entroncamento social que faz parte do modo como cada pesquisador interpretará e
explanará os aspectos teóricos ao seu redor. Assim, a identidade racial deve ser estudada
dentro das relações de poder, levando em consideração as diferenças étnicas – assim
como as diferenças de gênero, classe social, idade ou nacionalidade, por exemplo.
Independente disso, é sempre relevante que o pesquisador entenda as diferenças e
reproduza seus conhecimentos de modo a se colocar empaticamente no lugar das outras
raças, gêneros, classes sociais, idades ou nacionalidades.
De acordo com a perspectiva racial branca e segundo Giroux (2013), para fazer
isso é preciso que o pesquisador posicione a branquidade dentro de uma noção de
cidadania cultural que afirme a diferença – política, cultural e socialmente – e então
rearticule a branquidade como mais do que uma forma de dominação. No Brasil, as
relações raciais contam com a clara centralidade da branquidade. Essa centralidade e,
portanto, supremacia branca, se sustenta justamente na invisibilidade da raça branca. Na
verdade, o que ocorre é que, devido à normalização de padrões, de procedimentos e de
modos de pensar, a branquidade passou a representar normalidade, universidade,
humanidade (ou seja, passou a representar o que é o padrão humano). Assim, enquanto
o branco é visto como indivíduo universal não racializado, o “outro” (não branco) é
percebido como um membro racializado e um coletivo.
Conforme afirma João Feres Júnior (2015, p. 113), “todos esses processos de
subjugação racial não aparecem para os partícipes das interações sociais como tal, ou
aparecem, quando muito, como formas de opressão dos negros, mas nunca como
privilégio dos brancos”. Assim, segundo o autor, “mesmo as pessoas brancas mais
críticas tendem a ver o racismo como uma prática que coloca os negros e outros grupos
em desvantagem, mas não como uma fonte de privilégios e regalias para os brancos”.
Sobre as duas vertentes da branquidade, como supremacia e como invisibilidade, Feres
Júnior (2015, p. 144) coloca que:
É somente por meio da invisibilização do sistema de privilégios e
desvantagens, que constitui o racismo, que se pode propor que a posição
social e o acesso a oportunidades – consistentemente inferiores dos negros se
comparados com os brancos – deriva estritamente do somatório das
capacidades e escolhas dos indivíduos de cada grupo.
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Com tudo isso em mente, compreende-se que é aspecto bastante presente na
construção da identidade dos sujeitos a definição de sua raça. Ao se pensar em
identidade racial, é importante primeiro essa percepção de que, desde muitos séculos, os
brancos se colocaram em uma posição de superioridade perante as demais raças. A
partir disso, sua representação e perpetuação de tal (suposta) superioridade lhes colocou
em condição absolutamente privilegiada em relação aos sujeitos não brancos –
privilégio, este, que é legitimado inclusive nas sociedades contemporâneas. Tal
ideologia da superioridade racial dos brancos foi generalizada, naturalizada e consumida
tanto por brancos quanto por não brancos ao decorrer de muitos anos. Quanto à questão
da raça branca (e de seu privilégio na sociedade), há dois principais termos utilizados,
que podem se parecer conceitualmente: branquidade e branquitude.
Embora ambos os termos sejam utilizados para descrever essa situação de
privilégio que o branco detém nas sociedades estruturadas pelas hierarquias raciais,
alguns autores acreditam que há diferenças precisas entre os dois conceitos. O conceito
de branquidade, assim como tantos outros utilizados na área da comunicação social, tem
o seu significado dissolvido nos diferentes estudos a respeito das questões identitárias e
raciais. Quanto mais um conceito é empregado, mais rico se torna – porém menos
preciso. Assim acontece com o termo branquidade, que tem o seu conceito dissolvido,
permeando diversas tensões e contradições. Em relação a isso, Feres Júnior (2015,
p.112) menciona a fala de Garner (2007, p. 1): “A primeira coisa que precisamos
estabelecer é que branquidade (whiteness) não tem um significado consensual e tem
sido definida de várias formas diferentes, ainda que não mutuamente excludentes”.
Segundo Giroux (1999), a branquidade como identidade racial dominante
modelou a história e configurou as relações políticas entre grupos étnicos. Branquidade
deve ser analisada como um locus de privilégio (racial, econômico e político), de poder,
de exclusão e de ideologia - com uma análise social, cultural e histórica. De acordo com
Edith Piza (2005), na verdade o termo branquidade evoluiu ao longo do tempo para a
ideia de branquitude. O conceito branquidade é antagônico ao termo negridade, que por
sua vez era utilizado pela Frente Negra Brasileira nas décadas de vinte e trinta. Em
geral, o objetivo desse modo de abordagem do assunto era tentar aproximar os negros
do referencial branco, favorecendo a aceitação social.
O termo branquitude, por outro lado, pode ser compreendido como uma
identidade branca negativa: um movimento de negação da supremacia branca enquanto
expressão de humanidade. O termo faz referência a certa superação do ideal branco, o
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que acontece por meio da aceitação de que existe privilégio por parte dos brancos. A
consciência desse privilégio branco pode trazer como consequência a tentativa de
combate ao racismo. Em outras palavras, ainda conforme Piza (2005), “branquitude é
um movimento de reflexão a partir e para fora de nossa própria experiência enquanto
brancos. É o questionamento consciente do preconceito e da discriminação que pode
levar a uma ação política antirracista”. Branquitude estaria assim associada à definição
de negritude, que concerne à construção de uma identidade negra positiva.
Branquitude não diz respeito aos discursos ingênuos que afirmam: "somos
todos iguais perante Deus, ou perante as leis"; ao contrário, reconhece que
"alguns são mais iguais do que os outros" e reverte o processo de se situar no
espaço dos mais iguais para reivindicar a igualdade plena e de fato, para
todos. É primeiramente o esforço de compreender os processos de
constituição da branquidade para estabelecer uma ação consciente para fora
do comportamento hegemônico e para o interior de uma postura política
antirracista e, a partir daí, uma ação que se expressa em discursos sobre as
desigualdades e sobre os privilégios de ser branco, em espaços brancos e para
brancos; e em ações de apoio à plena igualdade. (PIZA, 2005, p. 7).

Em crítica à identidade racial branca, Bell Hooks (1990) aponta que diversos
intelectuais brancos focalizam em seus estudos sobre raça a análise dos “outros”, mas
pouco fazem para justificar e pesquisar os aspectos da cultura branca sob o ponto de
vista da diferença. Ou seja, apesar de vários brancos estarem dispostos a analisar como
os negros são percebidos, raramente eles prestam a atenção no contrário, em como os
brancos são vistos pelos negros. Hooks (1990) afirma que os brancos se recusam a ver
os negros como agentes políticos e que deveriam ser mais autocríticos, tentando se
imaginar na posição dos negros. Tal crítica vai ao encontro do que sugere Guerreiro
Ramos (19578 apud FERES JÚNIOR, 2015) quando afirma que estudos sobre o negro
falam sempre de um mesmo ponto de vista: o ponto de vista do branco. Feres Júnior
(2015) não só evidencia a atualidade do pensamento de Guerreiro Ramos (1957) como
também constata que o autor da década de cinquenta estava preocupado com o lugar de
enunciação do discurso científico sobre raça - visto que a transformação dos negros em
“assunto”, em objeto de estudo, era elemento fundamental na manutenção da ideologia
branca.
Por meio das conceituações e das críticas aqui apresentadas, evidencia-se a
importância da distinção existente entre esses dois principais termos referentes à raça
branca nos estudos sobre identidade racial. Ainda que desenvolvidos em momentos
diferentes no tempo, os conceitos de branquitude, negritude, branquidade e negridade
8
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são, de fato, categorias históricas relacionais, necessitando ser estudadas, desenvolvidas
e combatidas cada uma ao seu modo. Atualmente, o estudo das raças vem sendo
pensado, sobretudo, em oposição à branquitude. Desse modo, o conceito de negritude é
hoje o mais utilizado para os estudos étnicos e raciais no Brasil. Sobre a negritude,
Feres Júnior (2015, p. 119) coloca que:
A negritude [...] funcionava como grande incentivo para a afirmação cultural
dos povos africanos e canal de afirmação de orgulho, autorrespeito e
confiança para os negros, coisas que lhes foram sistematicamente negadas
nas sociedades ocidentais.

Em concordância a isso, o autor Munanga (2003) fala que um dos objetivos
fundamentais da negritude era justamente essa afirmação e reabilitação da identidade
cultural (e personalidade) própria dos povos negros. A partir do conceito de negritude,
pode-se então ponderar a respeito do conceito de identidade negra. Identidade racial,
essa, que não surge da tomada de consciência dos sujeitos sobre uma diferença de
pigmentação ou biológica entre populações negras e populações brancas. A identidade
negra é resultado, na verdade, de um longo processo histórico que incluiu demorados
períodos de tráfico negreiro, escravidão e colonização. Segundo o que disse Munanga
(2003) em uma palestra proferida no terceiro Concurso Negro e Educação, é a partir de
todo esse contexto histórico que devemos entender a chamada identidade negra no
Brasil. O multiculturalismo brasileiro infere em diferenças sociais que atuam na
definição dos grupos raciais, propriamente. De acordo com Giroux (1999), raças
funcionam sistematicamente ao modelar várias formas de representações, relações
sociais e estruturas institucionais. O autor se utiliza das palavras de Howard Winant
(1994) para dizer que:
Raça é uma condição de identidade individual e coletiva, um elemento
permanente da estrutura social, embora extremamente flexível. Raça é um
meio de conhecer e organizar o mundo social; está sujeita a contestação e
reinterpretação contínuas, porém é tão improvável que desapareça quanto
quaisquer outras formas de desigualdade e diferenças humanas... Repensar
raça não é apenas reconhecer a sua permanência, como também compreender
o teste essencial que ela propõe para qualquer sociedade diversificada em
busca da realização de uma fração de liberdade (WINANT, 19949 apud
GIROUX, 1999, p. 110).

Quando se discute teoricamente tanto identidade étnica quanto identidade racial,
é importante saber que tais definições não partem de fora do indivíduo, pois não existe
uma classificação que possa enquadrar cada indivíduo em um grupo. Assim, cada
sujeito passa a se autodefinir e se autoidentificar, de modo que surgem muitas
9
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definições e identidades possíveis. Essas inúmeras possibilidades de definições e de
“enquadramentos” estão relacionadas ao fato de que as nações modernas são todas
híbridas culturais. De acordo com Stuart Hall (2006), a etnia é o termo utilizado para
fazer referência às características culturais (língua, religião, costume, tradições, etc.)
que são partilhadas entre um determinado povo. É ainda mais complexo tentar unificar a
identidade na simples noção de raça. Segundo Hall (2006, p. 63), a raça é uma categoria
discursiva, e não uma categoria biológica. Ele explica que raça é:
[...] a categoria organizadora daquelas formas de falar, daqueles sistemas de
representação e práticas sociais (discursos) que utilizam um conjunto frouxo,
frequentemente pouco específico, de diferenças em termos de características
físicas - cor da pele, textura do cabelo, características físicas e corporais, etc.
- como marcas simbólicas, a fim de diferenciar socialmente um grupo de
outro.

Contudo, o caráter “não científico” com o qual relacionamos a questão racial
não muda a maneira como a lógica racial e os quadros de referência raciais são
articulados e acionados socialmente, além de também não anular as suas consequências.
Na verdade, nos últimos anos, as noções biológicas sobre raça têm sido substituídas por
definições culturais – configurando o chamado racismo cultural. De acordo com Hall
(2006), o que comunidades organizadas racialmente têm em comum (por exemplo, o
que elas representam através da apreensão da identidade black) não é que elas sejam cultural, étnica, linguística ou até mesmo fisicamente - a mesma coisa, mas que elas são
vistas e são tratadas como "a mesma coisa" (isto é, como não brancas, como o "outro")
pela cultura dominante. Ademais, Hall (2003) apresenta a funcionalidade da
ambivalência

própria

dos

estereótipos,

na

compreensão

de

uma

estratégia

representacional investida justamente na naturalização da inferioridade do outro, ou
seja, do negro - cuja diferença é posta como evidência incontestável.
Com base na diferença racial e no caráter híbrido da experiência negra, o
movimento negro surge no Brasil ainda no período escravagista e então caminha em
direção à tentativa de desnaturalização da supremacia branca. Quando se pensa no
contexto histórico dos negros de modo geral e, principalmente, das mulheres negras, é
perceptível o quanto lhes foi negado o direito à voz. Para as mulheres negras, a
possibilidade de que contassem as suas próprias histórias (como protagonistas, e não
como objetos de estudos) também lhes foi refutada. Atualmente, quando se pensa na
realidade das mulheres negras no Brasil, observa-se que as suas vivências sociais ainda
são comumente permeadas pela desigualdade social, pela falta de políticas públicas,
pela exclusão social, pela pobreza e pela defasagem na educação formal. Além disso,
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segundo a autora Laila Oliveira (2016), a carência de produções teóricas negras
femininas na academia é um fator que reduz a possibilidade de mulheres negras serem
lembradas como representativas de uma vocação intelectual.
Ao se fazer uma análise simplificada da trajetória inicial do movimento
feminista tradicional, tem-se a constatação de que esse feminismo tradicional não
conseguia responder todos os anseios de mulheres negras, reduzindo a categoria
“mulher” a uma identidade única e fixa. Acontece que os sujeitos possuem inúmeras
identidades diferentes (como gênero, raça, classe, sexualidade, etc.) que na realidade se
cruzam em vez de se excluírem. No feminismo tradicional, a questão racial, por
exemplo, pode acabar invisibilizada, enquanto questões relacionadas às mulheres são
generalizadas. Dessa forma, desconsideram-se as especificidades.
Para exemplificar isso, Sueli Carneiro (2003) provoca uma importante reflexão
sobre o que ela denomina de mito da fragilidade feminina e mito da rainha do lar. Com
esses ideais, o feminismo tradicional quer romper barreiras sobre mulheres frágeis e que
cuidam da casa, colocando-as como donas de si e trabalhadoras. Contudo, para as
mulheres negras, essa realidade não passa de um mito, pois mulheres negras nunca
reconheceram em si mesmas essa fragilidade (visto que nunca foram tratadas como
frágeis); e nunca se imaginaram como rainhas de nada. Assim, fica o questionamento de
qual “mulher” o feminismo tradicional estaria falando, quando a experiência de viver
em uma sociedade que passou por um sistema escravocrata não permitiu que as
mulheres negras em qualquer momento da história ocupassem esse papel “frágil”.
Enquanto o feminismo tradicional falhava em atender aos anseios de mulheres
negras em sua plenitude, o movimento negro também não se mostrava como um local
de fala completo para mulheres negras, considerando que nele predominavam as
posições masculinas, havia machismo no interior do movimento negro e as mulheres
possuíam pouco poder de decisão. Assim sendo, mulheres negras não eram
representadas de fato nem no movimento feminista tradicional e nem no movimento
negro. A partir desse contexto é que se fez necessário o surgimento de um movimento
que levasse em consideração as experiências específicas da mulher negra. O feminismo
negro surge então com forma também de estímulo para que mulheres negras escrevam a
sua própria história. Angela Davis (2017, p.15), ícone da luta pelos direitos civis que
visa romper com assimetrias sociais, escreveu:
Ao longo da última década do século XIX, após serem rechaçadas pelo
racialmente homogêneo movimento pelos direitos das mulheres, as mulheres
negras formaram seu próprio movimento associativo. Em 1895 - cinco anos
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depois da fundação da General Federation of Women’s Clubs [Federação
Geral de Agremiações10 de Mulheres], responsável por consolidar um
movimento associativo que refletia as preocupações das mulheres brancas de
classe média-, cem mulheres negras de dez estados se reuniram [...] para
discutir a criação de uma organização nacional de agremiações de mulheres
negras. Em comparação com as suas colegas brancas, as mulheres afroamericanas que instituíram esse movimento associativo nacional articularam
princípios de natureza mais evidentemente política. Elas definiram como
função primordial de suas agremiações a defesa ideológica e militante das
mulheres negras - e dos homens negros - contra os danos causados pelo
racismo. Quando o encontro foi convocado, as participantes declararam
enfaticamente que, ao contrário de suas irmãs brancas, cujas politicas
organizacionais eram seriamente maculadas pelo racismo, elas idealizavam
um movimento aberto a todas as mulheres (...). No ano seguinte foi
anunciada a criação da National Association of Colored Women’s Club
[Associação Nacional das Agremiações de Mulheres de Cor]. O lema
escolhido pela associação foi “Lifting as we climb” [“Erguendo-nos enquanto
subimos”].

Tende-se a enxergar grupos raciais não-brancos como minoritários. Feres Júnior
(2015, p. 121) afirma, entretanto, que “o negro não é uma minoria, mas o próprio povo
brasileiro”. Mesmo assim, no Brasil, estamos acostumados a ver poucos negros sendo
representados na televisão e trabalhando na produção televisiva. Quando presentes,
geralmente ocupam papéis secundários. Assim como é mais raro ver negros atuando no
cinema brasileiro do que brancos, é igualmente esporádico ver negros em função de
diretores ou roteiristas de produções audiovisuais. A presença de mulheres negras
assumindo esses cargos é ainda menor. A partir dessa realidade, evidencia-se a
importância de se promover uma crítica acerca dessas representações e produções
midiáticas que apresentam uma inferiorização e discriminação de raça e gênero, o que
será brevemente refletido no próximo item, que diz respeito à identidade profissional.
2.4 Identidade Profissional
No âmbito profissional, além das questões raciais, a opressão de gênero é algo
ainda hoje muito forte. Homens e mulheres que realizam o mesmo trabalho, possuindo o
mesmo cargo, ainda recebem salários desiguais. Segundo uma pesquisa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicada em 2016, o crescimento
econômico do Brasil entre os anos de 2005 e 2015 não trouxe reflexões positivas na
busca de igualdade profissional - visto que as mulheres brasileiras continuam
trabalhando mais (elas trabalham cerca de seis horas semanais a mais que os homens) e
recebendo menos. Apesar de que diversas mulheres ocupam hoje cargos de chefia em
10

A palavra “agremiação” remete a uma associação, clube ou agrupamento de pessoas que
possuem interesses em comum e se organizam de forma política.
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empresas altamente hierarquizadas, esse número é ainda muito desproporcional em
comparação com a ocupação masculina das mesmas posições de comando profissional.
Além disso, sabe-se que são muitas as dificuldades de acesso das mulheres a
determinados áreas profissionais, tidas como “trabalhos próprios dos homens”. Sobre o
contexto profissional da maioria das mulheres na modernidade, Elaine Leitão (1988,
p.74) coloca:
O avanço da participação feminina no trabalho aumenta consideravelmente,
porém a posição real da mulher não é das mais promissoras. Apesar de
encontrar-se aberto para ela o mercado de trabalho, ainda é considerada mãode-obra de reserva. Mesmo quando possui qualificação profissional, é
induzida a exercer profissões femininas (cf. Isto não é serviço para mulher) e
os cargos mais importantes ainda são reservados aos homens. Até hoje
impera o preconceito de que as mulheres foram feitas para desempenhar
tarefas secundárias.

A mais recente pesquisa IBGE sobre a presença de mulheres no mercado de
trabalho foi publicada em 2016 e revelou que o gênero feminino sofre ainda muita
discriminação na esfera profissional. A renda das mulheres equivale a 76% da
remuneração dos homens. Ademais, um fator que segue afastando inúmeras mulheres
do sucesso profissional é a dupla jornada. Conforme comentado de forma breve acima,
as mulheres tendem a receber menos que os homens porque trabalham seis horas
semanais a menos do que eles em sua ocupação remunerada. Todavia, dedicam duas
vezes mais tempo que os homens nas atividades domésticas, e, por consequência,
trabalham um total de cinco horas a mais que eles por semana. Ao todo, a jornada das
mulheres é de 55,1 horas semanais, em oposição às 50,5 horas da jornada dos homens.
Embora haja todos esses fatores e dificuldades de se ser mulher no mercado de
trabalho, a pesquisa do IBGE expôs que as mulheres são responsáveis pelo sustento de
quatro em cada dez residências brasileiras. Ou seja, apesar de todo esse cenário
profissional desfavorável, há um aumento no número de mulheres chefes de família nos
últimos dez anos. Considerando todos os arranjos familiares, mulheres são a pessoa de
referência em 40% das casas brasileiras. Entre aqueles arranjos formados por casais
com filhos, uma em cada quatro casas é sustentada por mulheres. Mesmo assim, sabe-se
que a realidade é que elas continuam sem receber as mesmas oportunidades de assumir
cargos de chefia ou de direção em comparação aos homens. A questão salarial inferior
da mulher se torna ainda mais preocupante quando se leva em consideração que o
assunto já havia se tornado pauta de discussão há muito tempo. Ainda nos anos 80,
Angela Davis (2017, p. 17) relata grandes preocupações das mulheres da época, que
incluem questões empregatícias problemáticas até os dias de hoje, por exemplo:
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Milhões de mulheres estão hoje preocupadas com empregos, condições de
trabalho, salários mais altos e violência racista. Elas estão preocupadas com o
fechamento de fábricas, com a falta de moradia e com a legislação migratória
repressiva. Estão preocupadas com a homofobia, o idadismo e a
discriminação contra pessoas com deficiências físicas.

A questão da idade também influência a participação da mulher no mercado de
trabalho. Hoje em dia, segundo o IBGE, mulheres entre 15 e 29 anos estão em
desvantagem em relação aos homens da mesma idade. No Brasil, boa parte delas
(21,1%) interrompe os estudos e para de trabalhar para cuidar da casa, enquanto apenas
7,8% dos homens se encontram nessa posição de nem trabalhar e nem estudar. Quando
não terminam seus estudos, essas mulheres têm chances ainda menores de competir no
mercado de trabalho. Além disso, quando empregadas, as mulheres são inúmeras vezes
tratadas com desrespeito nos seus ambientes de trabalho, sendo julgadas por sua
aparência física, por exemplo. A beleza, elegância e sensualidade são características
atribuídas culturalmente à mulher, enquanto para os homens lhes basta a inteligência e
competência profissional.
Além das exigências de aparência física, mulheres também sofrem preconceito
no mercado de trabalho por serem mães. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV) entre os anos de 2009 e 2012, constatou que 48% das mulheres ficam
desempregadas no primeiro ano após darem a luz. Tal pesquisa apontou que, quanto
menor é o grau de escolaridade da mulher, maior a chance de desemprego após a
maternidade. Em complemento a isso, o estudo da FGV revelou também que a
existência de um filho reduz a participação da mulher no mercado de trabalho de
maneira geral. A taxa média de participação profissional de mulheres com idades entre
25 e 44 anos é de 65%. Quando essas mulheres têm filhos, essa mesma taxa despenca
para 41% de participação. Dessas mulheres que permanecem empregadas, apenas 28%
delas trabalham em ocupações com jornada semanal de 35 horas ou mais. Atualmente,
cerca de 70% das mulheres brasileiras estão fora do mercado de trabalho.
Assim como acontece com a opressão racial, que diversas vezes impede que
negros assumam papéis de importância em produções midiáticas, percebe-se que
problemas de opressão de gênero também permeiam a indústria cinematográfica, não
apenas no que é visível nos filmes e séries, mas também no que acontece atrás das telas.
Conforme o estudo Boxed In: Portrayals of Female Characters and Employment of
Behind-the-Scenes Women in 2014-15 Prime-time Television, publicado pela Center for
the Study of Women in Television and Film, nos anos de 2014 e 2015, sobre a indústria
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televisiva americana, em programas exibidos nos horários nobres (de canais pagos e
abertos e também na Netflix), a porcentagem de mulheres assumindo os cargos de
diretoras, produtoras, editoras, escritoras, produtoras executivas e diretoras de fotografia
foi de apenas 25%. Quanto às personagens protagonistas do sexo feminino, o estudo
revelou que a maioria delas (78%) eram mulheres da raça branca, na faixa etária de 20 a
30 anos (60%). Além disso, as chances de haver um personagem homem trabalhando
eram maiores do que as chances de haver uma personagem mulher assumindo uma
rotina de trabalho: 55% para os personagens masculinos e 43% para as personagens
femininas, segundo o estudo.
Em complemento, outro estudo sobre a representação de personagens femininas
intitulado It’s a Man’s (Celluloid) World: Portrayals of Female Characters in the Top
100 Films of 2015, publicado no ano de 2016 pela mesma instituição, utilizou os 100
filmes com mais sucesso de bilheteria do período para analisar a construção das
personagens femininas nas narrativas. Os resultados apontaram que, dentre todas as
produções, apenas 22% das protagonistas eram mulheres. Novamente, as personagens
do sexo feminino foram em sua maioria brancas (76%) e na faixa dos 30 anos (28%).
Isso demonstra que a escolha por um mesmo padrão de mulheres (brancas e jovens) nas
telas se repete tanto na indústria cinematográfica quanto televisiva. No cinema, a
porcentagem de papéis masculinos que possuíam um emprego/ocupação identificável
no enredo é 78%, enquanto para papéis femininos esse número desce para 61%. Os
personagens homens eram vistos mais propensos a ter objetivos relacionados ao
trabalho, enquanto personagens mulheres eram mais propensas a ter objetivos
relacionados à vida pessoal.
Todos estes dados indicam a necessidade de estudos e de críticas às
representações midiáticas. Interessa aqui a reflexão sobre a relevância de pensar no
poder da mídia na construção das identidades via representações. Nesse sentido, como
já foi exposto na introdução, as séries aqui expostas parecem ser uma exceção a estas
regras, ou, de um modo otimista, uma amostra do início de uma nova configuração de
representações ficcionais de personagens femininas - e da visibilidade da profissional
por trás destas produções.
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3 MIDIATIZAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E RECEPÇÃO
Neste capítulo serão abordados assuntos referentes ao processo de midiatização,
bem como referentes ao processo de recepção por parte da audiência. O conceito de
midiatização está diretamente relacionado ao estudo desta monografia devido ao fato de
as três séries analisadas serem originárias da televisão, mas terem adentrado também o
universo da Netflix. Essa circulação do conteúdo midiático aumenta a sua abrangência e
demonstra como a midiatização hoje transforma toda a estrutura de produção. Assim,
pensar em midiatização é considerar o macroprocesso da produção ficcional. Além
disso, o processo de midiatização é aqui importante porque explica o espaço de
interação dos fãs com a produção, a página das séries no Facebook; e os grupos onde
circularam os questionários, um dos instrumentos de coleta de dados desta pesquisa.
O subcapítulo 3.1 introduzirá a trajetória da midiatização na sociedade, sua
dinâmica de significação e suas mediações entre produção, mensagem, meio, recepção,
cotidiano e cultura. Este capítulo também apresentará questões concernentes à
representação midiática e estereotipagem. O item 3.2 inicia então abordando o meio
comunicacional televisivo e a narrativa proferida ao público através das séries, para
então abordar como as representações das minorias (mulheres, neste caso) é
frequentemente construída de forma estereotipada. Por fim, o subcapítulo 3.3 tratará do
processo de recepção agenciado pela audiência e fãs - que ressignificam os sentidos dos
produtos midiáticos de acordo com seus repertórios e contextos culturais.
3.1 O processo de Midiatização: da Sociedade dos Meios à Sociedade Midiática
Nos estudos da área da comunicação, há inúmeras aclarações sobre a trajetória
das sociedades frente à cultura de mídia e a comunicação massiva, sendo ambas
atravessadas pelo chamado campo dos media (e seu poder simbólico, discursivo e de
representação). Assim sendo, houve uma evolução da sociedade dos meios para a
sociedade midiatizada. Um dos teóricos que explanou as diferenças entre esses dois
períodos pelos quais os sujeitos passaram – sociedade dos meios e sociedade midiática foi Gomes (2016, p.18), com a postulação abaixo:
A sociedade em processo de midiatização é maior, mais abrangente, que a
dinâmica da comunicação até agora levada a cabo na chamada sociedade dos
meios. Não é somente a comunicação que é potencializada, isto é, não são
apenas as possibilidades de comunicação, por meios tecnológicos
extremamente sofisticados, que caracterizam o contexto atual, mas a
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sofisticação tecnológica, amplamente utilizada pelas pessoas desde a mais
tenra idade, cria um novo ambiente matriz que acaba por determinar o modo
de ser, pensar e agir em sociedade. A esse ambiente matriz designamos de
“sociedade em midiatização”.

As sociedades contemporâneas possuem uma esfera obrigatória de visibilidade e
notoriedade, de forma parece somente existe, de fato, o que estiver representado na
mídia - de maneira que a mídia dispõe de poder social. Nesse sentido, Fausto Neto
(2008, p. 93) discorre sobre a diferença entre sociedade dos meios e sociedade da
midiatização:
Uma designação econômica para diferenciar a sociedade dos meios da
sociedade da midiatização está no fato de que na primeira as mídias estariam
a serviço de uma organização de um processo interacional e sobre o qual
teriam uma autonomia relativa, face à existência dos demais campos. Na
segunda, a cultura midiática se converte na referência sobre a qual a estrutura
sócio-técnica-discursiva se estabelece, produzindo zonas de afetação em
vários níveis da organização e da dinâmica da própria sociedade.

Na prática, percebe-se uma trajetória da sociedade dos meios à sociedade em
midiatização quando passa a haver interação nos meios. Onde antes estava a
centralidade dos meios, hoje está a centralidade dos atores sociais. Um marco empírico
nessa transição da sociedade foi a emergência da internet, que colocou a possibilidade
discursiva como também proveniente da recepção - algo que modificou profundamente
os meios comunicacionais tradicionais. Ou seja, quando a população passa a ter acesso a
estas tecnologias, passa então a também atuar como mídias. A partir disso, há uma
aceleração e intensificação da presença da mídia na sociedade e na cultura, e os
discursos dos campos sociais (político, educacional, religioso, jurídico, da saúde, etc.)
então se manifestam por complexas apropriações de operações e práticas midiáticas.
É nesse contexto que se localiza a conversão de tecnologias em meios pelos
novos usos comunicacionais, ou seja, as tecnologias passam a ser transformadas em
meios de produção, circulação e recepção de discursos (FAUSTO NETO, 2008). As
tecnologias (campo dos media) tanto moldam quanto são moldadas pelos
comportamentos sociais (campo social). Essas tecnologias se desenvolvem, portanto,
junto com a necessidade dos sujeitos de comunicação, sendo na verdade um processo de
relações mútuas entre o campo dos media e o campo social. Os veículos de
comunicação tradicionais, antes pensados como hegemônicos, vivenciam uma mudança
vigorosa no comportamento da sociedade quando campos de exclusão se tornam meios
de inclusão social e a população passa a ter acesso e atuar ela própria como mídia.
Assim, de modo sintetizado, entende-se por midiatização o processo comunicacional
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agenciado pela mídia. Angrisano e Silva (2014, p.120) dissertam sobre como a
midiatização está associada a uma proposta de representação do real, fazendo uso dos
meios de comunicação disponíveis na sociedade contemporânea:
Na era da midiatização prevalece a ideologia representacional. A
midiatização vem tentando se legitimar criando uma proposta de real que
quer ser o tempo todo afirmado como o único e verdadeiro real, como uma
nova organização sócio-simbólica. A televisão e os demais meios apontam
propostas de identidades e papéis sociais para os indivíduos da sociedade
industrial. Dialeticamente existe o “real social” (a cultura, as instituições, os
recursos...) e a representação desse real produzida pelos dispositivos
comunicacionais.

Com a ideia de real, Angrisano e Silva (2014, p. 121) explicam que “o real de
um sujeito é o imaginário que só ele possui, não podendo se afirmar como real
verdadeiro e totalizante”. A cultura de massa, apresentada pelos media, tem justamente
o papel de construir pontos de convergência entre esses reais. Os autores também
colocam que “apesar do avanço veloz do processo de midiatização e sua larga influência
na construção da realidade social, ele ainda não é absoluto”. A explicação disso se dá
pelo fato de que a midiatização ainda está em processo, ao que se refere Verón (2011, p.
15) quando diz que “a midiatização é apenas o nome para a longa sequência histórica de
fenômenos midiáticos sendo institucionalizados em sociedades humanas e suas
múltiplas consequências”. Assim, em uma sociedade em vias de midiatização, os meios
alteram os processos sociais, culturais e a inteligibilidade da vida. Com isso, o real
afirmado pelos media tenta se tornar, de todas as maneiras, o único e legítimo real. Para
que isso aconteça, a partir de uma vocação representacional, os media empacotam
identidades em forma de pílulas para serem consumidas (ANGRISANO; SILVA, 2014).
Sobre a midiatização, Fausto Neto (2008) explica que a sua dinâmica seria
imposta aos sujeitos como uma nova organização sócio-simbólica, ou seja, como uma
espécie de nova dinâmica na qual lógicas e fundamentos estruturariam a centralidade da
(emergente e complexa) organização social. Conforme o autor, essa dinâmica se
estabeleceria a partir da racionalidade de um programa tecno-discursivo e com as
tecnologias sendo convertidas em meios, de acordo com lógicas diferentes de práticas
sociais. Em suma, de forma bastante simplificada, a midiatização é a transformação das
tecnologias em meio. A midiatização se dá pela soma da evolução tecnológica e das
demandas sociais. Conforme estudos de Angrisano e Silva (2014), o processo de
midiatização opera alterando as relações entre os media, a sociedade e o indivíduo. Por
meio de operações tecnológicas que transportam os significados, ocorrem mediações
entre: a produção, a mensagem, o meio, a recepção, o cotidiano e a cultura. Somente a
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partir de tudo isso, processo denominado na área da comunicação como “cultura de
mídia”, é que se dá o funcionamento social.
É evidente, todavia, que o funcionamento social a partir dessa sociedade em
midiatização apenas se dá e se mantém porque os sujeitos detêm de uma capacidade
interpretativa dos símbolos a eles passados pelas mídias. Pensando nesse âmbito, é
importante entender que tal sistema simbólico de representações e de práticas culturais
seja um espaço em constante reconfiguração - de modo a abranger uma grande
articulação de símbolos, códigos e práticas entre matrizes diversas (SOVIK;
MARTINELLI; GUAZINA, 2016). Tais símbolos e códigos estão diretamente ligados à
produção de sentido pelo público receptor. Reforçando isso, os teóricos Angrisano e
Silva (2014), pontuam que a evolução dos processos midiáticos fez com que os meios
de comunicação possuíssem papel bastante central justamente na produção de sentido e
na formação cultural. Segundo eles, “em uma sociedade em processo de midiatização,
todas as práticas culturais e sociais se transformam em uma relação direta com os
meios” (ANGRISANO; SILVA, 2014, p.120).
Adentrando as ideias de Verón (2011), passa-se a compreender os meios de
comunicação não somente como dispositivos de reprodução do real (que ensaiam uma
cópia da realidade empírica da cultura social). Na verdade, os meios de comunicação
também atuam eles próprios como dispositivos de produção de sentido. Em uma
sociedade em processo de midiatização, como é o caso de nossa conjuntura atual, essas
construções midiáticas de reprodução do real estabelecem uma relação direta entre a
sociedade e as representações propostas pelos meios, ao interferiram nas suas
instituições e nas suas práticas socioculturais. Há também uma inferência de Verón
(2011) de que o real produzido pelos media seja um real tanto múltiplo quanto
fragmentado, visto que existem tantos reais quantos discursos que se enunciam a partir
deles. Hoje em dia, conforme pontuam Angrisano e Silva (2014), essa ideia de
fragmentação pode ser percebida como pertencente à maneira como os indivíduos
experimentam a realidade, não sendo, portanto, um choque para o homem
contemporâneo.
3.2 Representações Midiáticas e Estereótipos Femininos
“Representação” é um conceito muito difundido nos dias atuais, por possuir
diversas abordagens possíveis quanto ao seu significado. A ideia de se representar algo
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está frequentemente ligada à ideia de simbolizar, retratar, demonstrar, parecer ou até
interpretar alguma coisa. Freire Filho (2005) comenta a trajetória dessa terminologia,
inicialmente utilizada com o intuito de se “apresentar algo de novo”. Ao longo do
tempo, “representar” passa a significar também “substituir”, “fazer as vezes de”, “estar
no lugar de algo”. Com o advento da democracia, o termo associa-se também às
eleições, ou seja, à delegação de poderes a um indivíduo ou um grupo de indivíduos,
que vêm então a representar os interesses do restante da população. Mais
especificamente no campo simbólico da comunicação e da cultura, o termo
“representar” determina, por meio do uso dos sistemas significantes que temos
disponíveis – imagens, textos ou sons, por exemplo - “falar por” ou “falar sobre” algo
ou alguém.
No âmbito da representação midiática, a televisão é um dos meios de
comunicação mais abrangentes da atual cultura de mídia. É um meio massivo, destinado
a um público muito heterogêneo, conforme descreve Simone Rocha (2008). Pela
televisão, são produzidos e disseminados conteúdos diversos através de imagens, sons e
textos. Dessa forma, a televisão atua como um dispositivo de reprodução do real, ao
mesmo tempo em que funciona como um dispositivo de produção de sentidos, passível
de influenciar na formação da identidade do indivíduo. Hoje em dia, além da televisão,
vemos o conteúdo ser disseminado ao público por vários outros meios, de forma
bastante parecida. Com o advento da internet e os muitos avanços tecnológicos que
vivenciamos ano a ano, hoje experimentamos o conteúdo televisivo também pelo
computador, através de sites com transmissão online de conteúdos ou de plataformas de
streaming – como é o caso da Netflix, que disponibiliza pela internet as três séries aqui
estudadas para consumo do público.11
No contexto brasileiro, essa passagem da televisão (seja da televisão aberta, seja
na modalidade por assinatura) para plataformas audiovisuais online ainda está em
andamento. Conforme aponta Camila Saccomori (2015), os conteúdos sob demanda
ainda não estão totalmente popularizados devido, muitas vezes, à falta de acesso à
internet via banda larga. No Brasil, ainda há certa carência de suporte tecnológico
adequado em diversas regiões, o que dificulta a apropriação dos produtos midiáticos
pela internet e restringe muitos sujeitos a consumir apenas o que é disponibilizado pela
televisão. Mesmo assim, a autora aponta que o cenário atual é de ampliação das formas
11

serviço.

Para consumir os produtos midiáticos disponíveis na plataforma, é preciso ser assinante do
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de produção e consumo audiovisual: “com o aumento da qualidade técnica da banda
larga no país e na América Latina, por exemplo, a tendência é este tipo de
comportamento dos usuários ser ampliado proporcionalmente” (SACCOMORI, 2015, p.
66). Nesta monografia, quando se compara a experiência de um espectador que assiste
aos programas e pela televisão ou que assiste pela internet, entende-se que nenhum tipo
de experiência é melhor ou pior do que a outra: são apenas modos distintos de se
consumir o mesmo produto.
O que se denominam séries ou seriados são basicamente narrativas audiovisuais
contadas em episódios. Dependendo da série, o número de episódios por temporada e o
tempo de duração de cada episódio pode variar. Geralmente, essas produções
audiovisuais são criadas nos Estados Unidos, como é o caso de Grey’s Anatomy,
HTGAWM e Scandal. A diferença das séries para as novelas brasileiras, por exemplo,
está no fato de as séries possuírem mais temporadas, com frequência mais espaçada de
lançamento dos episódios. O pesquisador televisivo François Jost (2012) analisa séries
norte-americanas e afirma que, na realidade, as séries são é um sintoma de uma
ideologia que perpassa o mundo contemporâneo. O autor explica que o sucesso de uma
série deve-se menos à sua capacidade de refletir de forma realista o mundo; e mais às
suas condições de fornecer ao público uma compensação simbólica - ou seja, deve-se
menos aos procedimentos (visuais, narrativos ou retóricos) utilizados; e mais ao ganho
simbólico que a série proporciona ao espectador. Segundo ele, esse ganho não se limita
a mera soma de códigos. Jost (2012, p. 42) completa esse pensamento dizendo que “o
que seduz o telespectador não é, portanto, encontrar a cópia exata do nosso mundo, mas,
sim, e sobretudo, um modo de narração, um discurso, com o qual ele está habituado”.
Pode-se dizer que as séries americanas, de modo geral, são mundialmente
conhecidas e têm grande sucesso na sua divulgação ao redor do globo. Segundo Jost
(2012), isso acontece porque as séries estadunidenses se fazem parecer próximas à
nossa realidade ao se fundarem em lugares comuns, em ideologias transnacionais.
Assim, apesar de certa estranheza, sentimo-nos próximos ao conteúdo apresentado
nelas. As séries televisivas atuais fazem-nos penetrar um mundo “perto da nossa casa”,
uma realidade que parece próxima (JOST, 2012, p. 46). Essa proximidade do real é um
efeito das produções cinematográficas e televisivas: o cinema e a televisão conseguem
construir o ponto de vista por meio do qual cada cena será́ observada, conseguindo
então controlar a dimensão do tempo e do espaço e criar uma atmosfera mais próxima
do real.
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Dessa maneira, observa-se que os tantos termos teoricamente fundamentados
apresentados acima remetem ao quanto a área da comunicação é um espaço fértil, que
conta com sua multi e transdisciplinaridade constitutiva do social. A comunicação se
apresenta, na verdade, em uma encruzilhada entre a mídia, a politica e a cultura
(SOVIK; MARTINELLI; GUAZINA, 2016). A representação midiática, evidentemente
inserida nesse contexto, atua como forma de se falar por ou falar sobre diferentes atores
sociais, personagens fictícios, conteúdos e informações. A partir disso, a mídia interfere
na construção da identidade individual e coletiva dos sujeitos. Sendo assim, as formas
de representação midiática presentes nas séries televisivas têm grande potencial de
auxiliar no processo de construção dessas identidades dos sujeitos.
Ao analisar produções midiáticas, é preciso levar em conta a frequente
representação de personagens de forma estereotipada. Para tanto, é importante
compreender o que os autores entendem como minorias. Na área dos estudos
midiáticos, testemunha-se um crescente interesse pelo processo de produção, circulação,
consumo e contestação de representações das minorias. Segundo Freire Filho (2005, p.
19), minorias são o "grupo social cujas perspectivas e vozes são marginalizadas pelas
estruturas de poder e pelos sistemas de significação dominantes numa sociedade ou
cultura". Assim, a expressão “minoria” não se refere ao sentido de minoria numérica,
mas sim a uma atribuição valorativa que é conferida a um determinado grupo oprimido,
a partir da ótica social dominante. O autor também explica que "a veiculação maciça de
representações desfavoráveis e danosas das minorias costumam gravitar em torno de um
conceito-chave: estereótipo" (FREIRE FILHO, 2005, p. 22). Sobre estereótipos, ele
explana que:
Os estereótipos [...] atuam como uma forma de impor um sentido de
organização ao mundo social [...] e impedir qualquer flexibilidade de
pensamento na apreensão, avaliação ou comunicação de uma realidade [...]
em prol da manutenção e da reprodução das relações de poder, desigualdade
e exploração; da justificação e da racionalização de comportamentos hostis e,
in extremis, letais (FREIRE FILHO, 2005, p. 22).

Ademais, o autor Freire Filho (2005) afirma que, como práticas significantes, os
estereótipos não se limitam a identificar categorias gerais de pessoas. Os estereótipos
geralmente expressam, na realidade, tensões e conflitos sociais subjacentes. Em
exemplo disso, o autor utiliza a questão da raça como justificativa para a opressão
presente na democracia racial:
Estereótipos, por exemplo, sobre a predisposição natural dos negros para
atividades físicas [...] em detrimento de tarefas e ocupações intelectuais,
almejam explicar e justificar sua escassa presença nos níveis superiores de

44
ensino, em sociedades cuja ideologia oficial é a democracia racial. (FREIRE
FILHO, 2005, p. 22)

Por intermédio de filmes e ficções seriadas, a indústria cultural fornece às
massas de população descrições visuais e textuais sobre aquilo que é conveniente em
matéria de conduta moral, postura política, personalidade, aparência física,
relacionamento afetivo e comportamento sexual. A indústria da cultura propõe assim
modelos e recursos simbólicos por meio dos quais o público constrói o seu senso do que
significa ser, por exemplo, moderno ou civilizado (FREIRE FILHO, 2005). A avaliação
que os indivíduos fazem de si mesmo e dos outros, sob o influxo crescente dos
referenciais midiáticos, interfere substancialmente em suas identidades. O teórico Freire
Filho (2005, p. 23) também explica que estereótipos “necessitam ser conceituados (e
contestados) como estratégias ideológicas de construção simbólica que visam a
naturalizar, universalizar e legitimar normas e convenções de conduta, identidade e
valor que emanam das estruturas de dominação social vigentes".
Com a ideia do que seria o padrão de normalidade e o que seriam
comportamentos desviantes, pensada a partir de estereótipos representados na mídia,
compreende-se como a questão da alteridade está relacionada ao pertencimento e à
identidade dos sujeitos no mundo moderno. A pensadora Simone de Beauvoir (1980)
utiliza da alteridade para explicar a construção do sujeito “desviante” – no caso, caráter
de “outro” das mulheres: ela afirma que, no mundo masculinizado, a mulher é vista (e
se enxerga) como o Outro. Beauvoir (1980) aponta que a ideia que um indivíduo faz de
si mesmo (ou seja, de seu “eu”), é intermediada pelo reconhecimento obtido dos outros
em decorrência de suas ações. Por isso que nenhuma identidade é construída no
isolamento. Ao contrário, as identidades dos sujeitos são negociadas durante a vida
toda, por meio do diálogo - parcialmente exterior e parcialmente interior - com os outros
(BEAUVOIR, 1980).
Com relação à representação midiática de mulheres, sabe-se que o discurso da
mídia ocupa um papel privilegiado na narrativa e na construção das representações
acerca do feminino e do masculino na sociedade (JOHN; COSTA, 2014). Esse discurso
pode levar ou à desconstrução de estereótipos ou ao reforço dos mesmos. Os meios de
comunicação, em meio a suas representações, definem e determinam diversos conceitos
sobre a mulher. Ruth Sabat (2001, p. 19) exemplifica essa construção da mulher ao
pontuar que “as representações, tais como aparecem na publicidade, não apenas
refletem as diferenças tramadas nas relações de gênero, como também ajudam a
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constituí-las. A reprodução da diferença se dá socialmente através da representação e
tem relação direta com as relações de poder que existem na sociedade”. Assim, na
análise das representações das mulheres na mídia, Freire Filho (2005) demonstra como
a mídia (publicidade, revistas femininas, cinema hollywoodiano e ficção seriada
televisiva, por exemplo) refletem valores sociais dominantes ao difamar simbolicamente
a mulher - seja por simplesmente não representá-la, seja por apresentá-la em situações
ou atividades socialmente desvalorizadas. Ele afirma que:
Tanto a condenação silenciosa como a estigmatização ostensiva
influenciariam, por sua vez, as definições e os parâmetros de feminilidade,
domesticidade e beleza por meio das quais as mulheres passavam a avaliar a
si mesmas, aos seus relacionamentos, às suas necessidades e às suas
aspirações (FREIRE FILHO, 2005, p. 21).

Muitas das representações midiáticas apresentadas ao público perpetuavam a
ideologia do patriarcado. Patriarcado pode ser entendido como uma instituição nas
sociedades caracterizada pela dominação masculina em âmbitos político, econômico,
social ou familiar. O movimento feminista defende a desvalorização do sistema
patriarcal, motivo pelo qual a imagem da mulher na mídia tornou-se importante objeto
de reflexão do movimento. Freire Filho (2005) faz a implicação de que a crítica
feminista da mídia procurou documentar comportamentos, valores e atitudes (ou seja, os
papéis de gênero) prescritos como sendo apropriados (“naturais”) para mulheres e
homens. Os conteúdos midiatizados teriam distorções ao divulgarem e legitimarem
imagens femininas com base em interesses masculinos:
Os meios de comunicação de massa eram denunciados, em última análise,
como verdadeiras prisões patriarcais, responsáveis pela criação, divulgação e
legitimação de imagens “negativas”, “limitadas”, “desvirtuadas” das
mulheres, baseadas em interesses e fantasias masculinas. A presença
predominante, no campo da produção jornalística e televisiva, de executivos
e funcionários do sexo masculino (cuja socialização de gênero os levaria a
reproduzir os valores dominantes da sociedade) foi apontada [...] como a
razão fundamental para as distorções no plano do conteúdo (FREIRE FILHO,
2005, p. 21).

Assim, o inconsciente da sociedade patriarcal serviu como molde para a criação
das formas de representação estereotipadas da mulher no cinema e na televisão. As
estruturas que confinam mulheres em um sistema de representação que, por sua vez,
diminui elas a mero objeto de contemplação masculina, sempre foram (e até hoje são)
predominantes nas produções audiovisuais. As mulheres costumam ser representadas
em referência ao homem. É dessa maneira que as representações midiáticas contribuem
para a perpetuação das desigualdades sociais entre mulheres e homens.
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A importância do desenvolvimento de uma consciência crítica a respeito da
construção do feminino nos produtos culturais midiáticos está no fato de que apenas
isso pode despertar novos modos de se criar e pensar essas produções, de forma que as
representações possam transparecer ao público um olhar mais igualitário entre os
gêneros. Ademais, quando há na ficção representações positivas das mulheres, em
personagens femininas humanas, reais, múltiplas em suas personalidades e aparências e,
acima de tudo, solidárias umas com as outras, difundem-se valores de autonomia,
liberdade e empoderamento - que podem inclusive gerar conhecimento da audiência e
beneficiar a própria luta feminista.
3.3 O processo de Recepção: Estudos de Audiências e Fãs
Estudos de recepção têm sido um campo fértil para a influência do pensamento
de Hall (2003), que menciona a política de significação ao fazer referência à luta dos
significados através dos discursos. Segundo o autor, tradicionalmente havia-se a
concepção de que o processo comunicativo era linear (emissor-mensagem-receptor). As
críticas a esse modelo trouxeram a ideia de um processo em circuito, sobre o qual seria
útil “pensar esse processo em termos de uma estrutura produzida e sustentada através da
articulação de momentos distintos, mas interligados – produção, circulação,
distribuição/consumo, reprodução” (HALL, 2003, p. 387). Isso significaria pensar a
comunicação como uma complexa estrutura em dominância, sustentada pela articulação
de práticas conectadas. O circuito seria então contínuo (produção-distribuiçãoprodução). Conforme Hall (2003, p. 388):
O processo, desta maneira, requer, do lado da produção, seus instrumentos
materiais – seus “meios” – bem como seus próprios conjuntos de relações
sociais (de produção) – a organização e combinação de práticas dentro dos
aparatos de comunicação. Mas é sob a forma discursiva que a circulação do
produto se realiza, bem como sua distribuição para diferentes audiências.
Uma vez concluído, o discurso deve ser então traduzido – transformado de
novo – em práticas sociais, para que o circuito ao mesmo tempo se complete
e produza efeitos. Se nenhum “sentido” é apreendido, não pode haver
“consumo”.

O autor está se referindo aos processos de codificação e decodificação de
mensagens, que parecem relativamente autônomos entre si com relação ao restante do
processo comunicacional - mas, na verdade, são momentos determinados. Segundo Hall
(2003, p. 388), “enquanto cada um dos momentos, em articulação, é necessário ao
circuito como um todo, nenhum momento consegue garantir inteiramente o próximo,
com o qual está articulado”. Como cada momento tem sua própria condição de
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existência, cada um pode romper a passagem das formas (das mensagens),
interrompendo assim a reprodução. A produção, nessa perspectiva de Hall (2003), seria
o que constrói uma mensagem. A produção televisiva, por exemplo, não é um sistema
fechado, visto que a audiência pode ser ao mesmo tempo a fonte e o receptor da
mensagem. Assim, circulação e recepção são momentos do processo de produção da
televisão. A produção e a recepção da mensagem televisiva não são, portanto, idênticas,
mas estão bastante relacionadas. A recepção tem como função decodificar os discursos
e gerar significados. Entretanto, na prática percebe-se que os códigos de codificação e
decodificação podem não ser perfeitamente simétricos:
Os graus de simetria – ou seja, os graus de “compreensão” e de “mácompreensão” na troca comunicativa – dependem dos graus de
simetria/assimetria (relações de equivalência) estabelecidos entre as posições
das “personificações” - codificador-produtor e decodificador-receptor
(HALL, 2003, p. 391).

Ainda segundo o autor, o que são chamados de “distorções” ou “malentendidos” surgem da falta de equivalência entre os códigos da fonte e do receptor.
Muitos códigos foram naturalizados e por isso produzem reconhecimentos
aparentemente “naturais”, produzindo o efeito de encobrir que ali existem práticas de
codificação. Contudo, de acordo com Hall (2003), o que os códigos naturalizados
demonstram é que há familiaridade no alinhamento, na reciprocidade, na equivalência
entre os lados de codificação e decodificação, estabelecendo uma ordem cultural
dominante.
Hall (2003) também fala de uma “percepção seletiva” da audiência e de uma
teoria da “comunicação sistematicamente distorcida”. Para ele, o receptor pode
decodificar as mensagens nos termos do código referencial em que ela foi codificada –
operando assim dentro do código dominante. O receptor também pode assumir a
posição de receber um código negociado, isto é, decodificar a mensagem a partir de uma
mistura de sentimentos de adaptação e oposição (reconhecendo a legitimidade das
definições hegemônicas, mas, em nível localizado, fazendo suas próprias regras). Por
fim, o receptor pode operar como “código de oposição”, contestando as mensagens
recebidas na política de significação. Bem como acontece com a recepção, entende-se
que a produção também pode ser opositiva ao que é hegemônico até então, como é o
caso das produções da Shonda Rhimes, por exemplo.
Assim, é na consolidação dos Estudos Culturais na década de setenta que surgem
os primeiros questionamentos quanto à existência de uma recepção realmente passiva
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das mensagens transmitidas. Manifesta-se, então, a ideia de que o processo
comunicacional seja pensado como um circuito contínuo, em oposição à linearidade da
cadeia de comunicação clássica (emissor-mensagem-receptor), segundo Monteiro
(2005). Outro autor que se desafiou a estudar o processo de recepção foi Henry Jenkins
(1992) que, na tentativa de desmistificar estereótipos ligados ao fanatismo, inaugurou
um novo modo de se compreender os fãs de produtos de mídia. Ele considerou a
importância dos fãs enquanto produtores ativos, expressivos e críticos, capazes de tecer
apreciações importantes e de se questionar sobre o seu papel na cadeia mercadológica
das produções midiáticas.
Atualmente, quando se fala em recepção, se infere muito mais do que um
receptor, audiência, espectador ou público. Os processos de recepção na modernidade
estão profundamente ligados à ocorrência de interação, feedback e envolvimento dos
receptores, que podem apresentar características de fãs, comentaristas, seguidores,
leitores, etc. O que acontece, na prática, é que os receptores não são passivos aos meios,
mas agentes que a todo momento fazem a ressignificação dos sentidos dos produtos
midiáticos de acordo com seus próprios contextos culturais. Entende-se a recepção,
portanto, como sendo o resultado da interação entre dois sujeitos ativos (emissor e
receptor). Nesse sentido, o receptor seria quem reinterpreta a realidade a ele apresentada
pela televisão ou por outros meios. Tal interpretação se dá coletivamente, visto que
qualquer interação com o meio social não é nunca nula – o que faz da recepção um
processo sociocultural (JACKS; MENEZES; PIEDRAS, 2008).
Sendo assim, compreende-se que o processo de recepção não ocorre apenas no
momento específico da interação com o meio de comunicação: a recepção começa
muito antes do receptor se sentar no sofá e termina muito depois de ele ter desligado a
televisão. Por consequência das implicações desse processo para além do momento de
simplesmente assistir televisão é que as autoras Jacks, Menezes e Piedras (2008)
afirmam que a recepção se funde com as práticas cotidianas dos sujeitos. Além disso, é
negociada com outros significados do repertório do receptor (que ele recebeu da família,
escola, religião, empresa, etc.). A experiência de recepção também se modifica
conforme o gênero, idade, classe social, identidade, cultura e história do indivíduo. Com
a evolução do processo de recepção como um todo, o perfil do receptor também evolui.
Ao fazer estudo da midiatização e do efeito de suas representações na recepção,
é necessário considerar que haja uma audiência disposta a consumir os produtos
midiáticos oferecidos às massas. A palavra “audiência” tem a sua origem ligada à
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audição, ao ato de ouvir, de dar atenção àquele que fala. É composta pelos indivíduos
(ouvintes ou espectadores) que assistem e consomem produtos da mídia. Representa o
público, a plateia de algum programa. A audiência pode ter características de fã quando
admira muito algum personagem, ator ou produção. Conforme Fiske (1992), o fã se
apropria dos produtos pelos quais tem interesse e os ressignifica. É na atribuição de
novo significado pelos fãs que os produtos culturais passam a ter valor para esses
consumidores. O fã então “é uma pessoa com uma convicção emocional positiva
relativamente profunda sobre algo ou alguém famoso, geralmente expressada pelo
reconhecimento de estilo e criatividade” (DUFFET, 2013, p. 31, tradução própria)12.
Além de compreender teoricamente como o conceito de fã é apresentado de
modo geral, é importante também pensar em fãs da televisão de modo específico.
Estudos de recepção revelam que tal público não é nem neutro e nem passível de
manipulação, visto que pondera o que assiste e filtra os conteúdos midiáticos com base
em seu repertório subjetivo de valores, ideologias e lembranças. Por isso, Wolton
(1996) refere-se ao público da televisão como sendo inteligente e crítico, com ciência de
seu lugar e do que busca quando assiste televisão. Na verdade, o que o público absorve
das mensagens veiculadas percorre então uma criteriosa seleção, e a audiência opta por
aquelas produções que melhor representam os seus interesses e convicções.
Ademais, segundo Paola de Lima (2013), a maioria das pessoas que consome
seriados, consome também outros tipos de conteúdo ligados a eles. A autora explica
como a internet, em vez de tomar o lugar da televisão, na realidade apenas modifica a
experiência do receptor – conforme também aponta Jenkins (2009). Resumidamente, o
que foi apresentado até aqui tem como intenção demonstrar como o processo de
midiatização influencia nas representações e construções identitárias, além de
compreender o processo de recepção em meio à sociedade moderna. A seguir, serão
apresentadas as metodologias e resultados da presente pesquisa.

12

No original: “A fan is a person with a relatively deep, positive emotional conviction about
someone or something famous, usually expressed through a recognition of style or creativity”.
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4 METODOLOGIAS E RESULTADOS
[ATENÇÃO: Contém spoilers]
Esse capítulo abrangerá breve discussão teórica das técnicas utilizadas, seguida
da explicitação dos detalhamentos da coleta de dados. Depois, serão apresentados os
resultados, de maneira a atingir os objetivos de pesquisa propostos. Para se identificar
quais as personagens foram apontadas como mais relevantes pelo público em cada uma
das séries, será apresentada uma votação realizada com a audiência, cujos resultados
estão no item 4.1. Para investigar as características nomeadas pelo público como mais
marcantes para cada personagem e as justificativas para isso, serão analisadas as
protagonistas das séries Grey’s Anatomy (subcapítulo 4.2), HTGAWM (subcapítulo
4.3) e Scandal (subcapítulo 4.4). Por fim, para analisar como a ficção faz a audiência se
sentir representada nas séries estudadas e para avaliar a percepção do público sobre a
influência do perfil da produção na construção da representação midiática, serão
apresentados os resultados gerais, disponíveis no item 4.5.
Quanto à metodologia, a triangulação de técnicas utilizadas nesta pesquisa inclui
questionários online, entrevistas em profundidade e análise de conteúdo (dos
questionários, das entrevistas e também da campanha “The power to” – esta posta em
apêndice). Sabe-se que pesquisas quantitativas e qualitativas se completam. Por isso,
nos questionários online, foram apresentadas perguntas fechadas e abertas. As perguntas
referentes ao perfil dos respondentes, por exemplo, geraram resultados quantitativos,
explanados em gráficos. Além disso, a votação das personagens mais importantes
também resultou em dados numéricos. As questões abertas dos questionários eram as
duas últimas perguntas, por meio das quais os respondentes deveriam escrever
livremente suas respostas. Os questionários estão disponíveis para consulta nos
Apêndices A, B e C desta monografia.
O questionário, segundo Gil (1999, p.128), pode ser definido “como a técnica de
investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões apresentadas
por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças,
sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas etc.” Para o questionário
desta pesquisa foi adotada uma amostra não probabilística intencional, conforme
categoriza Moresi (2003). Ou seja, foram escolhidos intencionalmente públicos fãs das
três séries para que a pesquisa fosse representativa, porém sem definição prévia de
proporção de respondentes. Ademais, Gil (1999) aponta como uma das principais
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vantagens do questionário o fato de possibilitar atingir grande número de pessoas,
mesmo que estejam dispersas numa área geográfica muito extensa. Nesta monografia,
como os questionários foram divulgados online, teve-se respondentes de inúmeros
estados do Brasil.
A segunda técnica utilizada foi a de entrevista em profundidade. A entrevista é,
segundo Duarte (2005, p. 62), uma “técnica qualitativa que explora um assunto a partir
da busca de informações, percepções e experiências de informantes para analisá-las e
apresentá-las de forma estruturada”. A vantagem dessa técnica está, por exemplo, na
flexibilidade em permitir ao entrevistado definir os termos da resposta e ao entrevistador
ajustar as perguntas quando necessário. A entrevista em profundidade não permite dar
tratamento estatístico às informações, mas objetiva saber a percepção de um conjunto de
entrevistados sobre determinado tema.
O objetivo está muitas vezes relacionado à aprendizagem por meio da
identificação da riqueza e diversidade, pela integração das informações e
síntese das descobertas do que ao estabelecimento de conclusões precisas e
definitivas (DUARTE, 2005, p. 63).

Segundo Alice Gressler (2004), uma entrevista é uma interação entre dois ou
mais sujeitos que possui como propósito colher informações relevantes para uma
pesquisa. Assim, não é uma simples conversa, visto que é orientada para responder a um
objetivo pré-definido. Sendo uma técnica dinâmica e flexível, além de útil para estudos
exploratórios, as entrevistas são classificadas com grande variedade de tipologias. Para
a presente pesquisa, optou-se pela entrevista semiaberta (do tipo em profundidade,
explorando ao máximo o tema) e semiestruturada (com um roteiro-base), conforme
classificação proposta por Duarte (2005). Os roteiros de entrevista estão disponíveis nos
Apêndices D, E e F. Como instrumento de coleta de dados, foi utilizada a opção de
gravação em um aparelho celular. As entrevistas foram posteriormente transcritas
integralmente para análise, sobre a qual Duarte (2005, p. 78) explica: “analisar implica
separar o todo em partes e examinar a natureza, funções e relações de cada uma”. Assim
sendo, a análise das entrevistas requer a categorização dos dados, que será apresentada
com detalhes mais adiante. Ainda de acordo com Duarte (2005, p. 79):
Categorias são estruturas analíticas construídas pelo pesquisador que reúnem
e organizam o conjunto de informações obtidas a partir do fracionamento e
da classificação em temas autônomos, mas inter-relacionados. Em cada
categoria, o pesquisador aborda determinado conjunto de respostas dos
entrevistados, descrevendo, analisando, referindo à teoria, citando frases
colhidas durante as entrevistas e a tornando um conjunto ao mesmo tempo
autônomo e articulado.
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Por fim, visando rematar a pesquisa, utilizou-se a técnica de análise de conteúdo.
A autora Bardin (2009, p. 42) faz a seguinte conceituação sobre tal técnica:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens.

A análise de conteúdo possibilitou assim o estudo detalhado das falas das
entrevistadas e respondentes do questionário, visto que “por detrás do discurso aparente
geralmente simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que convém desvendar”
(BARDIN, 2009, p. 14). Ou seja, a partir das respostas das fãs das séries Grey’s
Anatomy, HTGAWM e Scandal, diagnosticaram-se quais são os sentidos que seus
discursos de fato apresentam. A presente análise de conteúdo será uma análise
categorial, a qual funciona pelo desmembramento do texto em unidades, em categorias segundo agrupamentos analógicos. Conforme Bardin (2009, p. 36), a análise categorial
“pretende tomar em consideração a totalidade de um texto, passando-o pelo crivo da
classificação e do recenseamento, segundo a frequência de presença (ou de ausência) de
itens de sentido”.
Quanto às categorias, foram utilizadas as mesmas das entrevistas e dos
questionários para a análise de conteúdo final, as quis têm direta relação com os
referenciais teóricos aqui utilizados. Bardin (2009, p. 117) complementa o que disse
Duarte (2005) com a fala: “As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um
grupo de elementos (unidades de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título
genérico, agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns destes
elementos”. Tanto para a classificação de respostas em categorias quanto para a
definição de “âmbitos” de agrupamento de palavras parecidas ou sinônimas, conforme
veremos logo adiante, foram consideradas como unidades de codificação as palavrastema consideradas como “chave” contidas nas características e justificativas. Sobre isso,
Bardin (2009, p. 127) explica que:
[...] a classificação das palavras faz-se ao nível de conceitos chaves ou títulos
conceituais. Cada um dos conceitos chave reúne certo número de unidades de
significação (palavras, fórmulas, frases) e representa uma variável da teoria
do analista. Os conceitos chave são, portanto, intermediários entre a teoria
(construída) e os dados verbais (brutos).

Ademais, conforme a Regra de Enumeração estudada por Bardin (2009), é
preciso considerar a frequência na qual as palavras aparecem na pesquisa. O autor
explica que “a importância de uma unidade de registro aumenta com a frequência da
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aparição” (BARDIN, 2009, p. 10). Por isso, foram consideradas nas análises de cada
personagem apenas as características citadas um número relevante de vezes pelas
entrevistadas e participantes do questionário. A seguir, serão descritas as formas como
os procedimentos metodológicos foram colocados em prática neste trabalho.
Os questionários online foram elaborados para determinar quais seriam as três
principais personagens femininas em cada uma das séries estudadas, de acordo com as
percepções do público, e o motivo para tanto. Como forma de divulgação, o Facebook
foi utilizado para verificar quais contatos da autora curtiam as páginas oficiais das séries
Grey’s Anatomy, Scandal e HTGAWM. Então, o questionário completo foi enviado por
inbox13 com uma mensagem personalizada a cada um dos contatos. A página de Grey’s
Anatomy possuía 65 curtidas de contatos da autora, que receberam o convite para
participar da enquete na sexta-feira, dia 25/8/2017. Enquanto isso, a página de
HTGAWM tinha curtidas de 51 contatos, recebendo o convite no sábado do dia
26/8/2017. Já a página de Scandal, 28 contatos da autora haviam curtido e receberam a
mensagem com o convite de participação no domingo, 27/8/2017. Contatos que
curtiram mais de uma das páginas receberam o convite ao questionário somente uma
vez. O questionário ficou disponível até o dia 8/9/2017, recebendo 73 respostas.
Além disso, para maior abrangência da amostra de respondentes (e também para
sair do circulo de pessoas conhecidas pela autora), o questionário foi dividido em três,
sendo um para cada uma das séries, e então divulgado em grupos no Facebook
(comunidades online de fãs) para discussões específicas sobre o assunto. Estas
comunidades são espaços empíricos nos quais a midiatização pode ser visualizada. No
grupo “Grey’s Anatomy Brasil” (www.facebook.com/groups/BrGreysAnatomy/), o
questionário específico sobre Grey’s Anatomy (disponível no Apêndice A, p. 110-112)
foi divulgado em 26/8/2017. A publicação teve 54 curtidas/reações e 29 comentários
(dos quais alguns exemplos estão no Anexo B, na página 170), resultando em 178
respostas.

Divulgado

no

mesmo

dia

no

grupo

“Scandal

Brasil”

(www.facebook.com/groups/233248160133966/), o questionário específico dessa série
(disponível no Apêndice C, p. 117-119) teve 151 respostas, e sua publicação teve 69
curtidas/reações e 26 comentários (dos quais alguns exemplos estão no Anexo C, na
página 171).

13

Inbox é como se denominam as mensagens privadas enviadas pelo Messenger, ferramenta de
envio de mensagens instantâneas do Facebook.
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Já a divulgação no grupo “How to get away with murder – Brasil”
(www.facebook.com/groups/HTGAWMBrasil/) foi aprovada pelos moderadores no dia
27/8/2017, recebendo 45 curtidas/reações e cinco comentários (conforme ilustrado no
Anexo D, página 172). Por ter tido baixo engajamento do público e, assim, poucos
respondentes, no caso do questionário específico de HTGAWM (disponível no
Apêndice B, p. 114), foi publicado também no grupo “How to get away with murder –
Brasil ❤” (www.facebook.com/groups/htgawmbr/) no dia 28/8/2017, tendo então 19
curtidas/reações e nove comentários (conforme ilustrado no Anexo E, página 173). Com
as duas publicações divulgando o questionário de HTGAWM, tiveram-se 129
respondentes sobre essa série. Os questionários específicos de cada uma das três séries
também foram encerrados para resposta no dia 8/9/2017 e tiveram seus dados
compilados para análise geral das personagens escolhidas pelo público. Ao total, o
instrumento de questionário teve 606 respostas válidas, das quais 231 eram referentes à
Grey’s Anatomy; 186 referentes à Scandal; e 189 referentes à HTGAWM.
Conforme classifica Jenkins (2009), os consumidores de produtos audiovisuais
podem ser fieis, zapeadores ou casuais. Para a divulgação do questionário, foram
utilizados como respondentes os consumidores fieis - que são os que integram as
comunidades de fãs e, devido ao seu grande envolvimento com as séries, são
responsáveis pelas relações de longo-prazo que mantém as audiências dos programas
televisivos. Quanto ao perfil dos respondentes, 85,1% eram do gênero feminino e 14,5%
do gênero masculino. A faixa etária média estava entre os 20 e os 25 anos de idade.
Ademais, conforme previsto, 95,6% dos respondentes conhece a produtora e roteirista
Shonda Rhimes. Com relação à assiduidade dos participantes acerca da série, a maioria
(84,1%) já assistiu a todas as temporadas. A seguir estão os Gráfico 1 a Gráfico 4
completos com o perfil dos respondentes do questionário:
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Gráfico 1 – Pergunta: “Qual o seu gênero?”
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Fonte: elaboração da autora.
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Gráfico 2 - Pergunta “Qual a sua idade?”
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Fonte: elaboração da autora.
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Gráfico 3 - Pergunta “Você conhece a roteirista norte-americana Shonda
Rhimes?”
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Fonte: elaboração da autora.

Gráfico 4 - Pergunta “Você assiste a série Grey’s
Anatomy/HTGAWM/Scandal?”
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Fonte: elaboração da autora.

É importante explicar que a pergunta “Você assiste a série Grey’s
Anatomy/HTGAWM/Scandal?” na verdade foi feita especificamente sobre cada uma
das séries nos questionários de Grey’s Anatomy, de HTGAWM ou de Scandal. Para fins
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de confirmação de assiduidade dos respondentes, optou-se por unificar as respostas dos
três públicos em um único gráfico. Além disso, o questionário contava com a opção
“Nunca assisti a série”, que automaticamente encerrava o questionário. As respostas
com essa opção foram desconsideradas, visto que os respondentes não teriam
conhecimento da série suficiente para finalizar os questionários. Conforme demonstrado
nos gráficos acima, o público respondente dos questionários era dos gêneros feminino e
masculino, e a faixa etária incluiu pessoas desde 11 até 60 anos de idade.
Já para as entrevistas, foram selecionadas apenas pessoas do gênero feminino e
de maioria jovem (na faixa dos vinte anos), sendo metade meninas negras e metade
meninas brancas. A seleção se deu desta forma por causa de uma decisão das
pesquisadoras: era preciso delimitar a amostra de fãs entrevistadas para que a pesquisa
pudesse ser realizada em tempo. Assim, foram executadas oito entrevistas presenciais e
duas entrevistas via ferramenta de áudios no Whatsapp - totalizando dez mulheres
entrevistadas no período de 5/10/2017 até 21/10/2017. Sobre as séries HTGAWM e
Scandal, foram feitas três entrevistas para cada. Já sobre a série Grey’s Anatomy, foram
feitas quatro entrevistas, visto que a série foi a primeira a ser lançada e, portanto, é a
mais longa das três. A Tabela 1 apresenta o identificador de cada respondente, já que as
entrevistas são anônimas, e características gerais de perfil de cada uma das
entrevistadas. Sugere-se que o quadro seja retomado e consultado ao longo da
apresentação dos resultados de pesquisa, para melhor compreensão do leitor sobre o
perfil das entrevistadas.
Tabela 1 - Perfil das entrevistadas
Raça

Orientação
Sexual

Classe
Social

Publicidade e Propaganda

Branca

Heterossexual

A

33

História

Negra

Heterossexual

C

GREY'S

26

Jornalismo

Negra

Heterossexual

B

Entrevistada 4

GREY'S

22

Cursinho (Medicina)

Branca

Bissexual

B

Entrevistada 5

HTGAWM

21

Publicidade e Propaganda

Negra

Heterossexual

B

Entrevistada 6

HTGAWM

21

Publicidade e Propaganda

Negra

Heterossexual

B

Entrevistada 7

HTGAWM

22

Relações Internacionais

Branca

Heterossexual

A

Entrevistada 8

SCANDAL

59

Estatística

Branca

Heterossexual

A

Entrevistada 9

SCANDAL

21

Publicidade e Propaganda

Branca

Heterossexual

B

Entrevistada 10 SCANDAL

23

Publicidade e Propaganda

Negra

Heterossexual

B

Identificador

Série

Idade

Entrevistada 1

GREY'S

21

Entrevistada 2

GREY'S

Entrevistada 3

Curso/ Profissão

Fonte: elaboração da autora.
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Um aspecto relevante ao se pensar nos públicos desta pesquisa é lembrar que a
recepção é brasileira, enquanto a produção é norte-americana. Dessa maneira, a
identidade das receptoras brasileiras interfere na decodificação das mensagens a elas
transmitidas. Acredita-se, a partir das análises realizadas, que as fãs brasileiras estão
menos acostumadas com esse tipo de representação empoderada das personagens
femininas. As participantes – tanto do questionário quanto da entrevista - ainda ficam
bastante encantadas em perceber que as séries da Shonda Rhimes presam por mulheres
fortes, batalhadoras e bem sucedidas.
Após compreender a amostra de público respondente dos questionários e
entrevistas, é importante entender como foram definidas as categorias de análise dos
conteúdos. Os questionários solicitavam que os participantes votassem as três
personagens femininas que julgassem mais relevantes na série; definissem cada uma
delas com uma característica; e ilustrassem suas respostas com o exemplo de uma cena,
momento ou quote14 de cada personagem na série. As entrevistas também abordavam
questões parecidas. Quando se pedia que as entrevistadas falassem de suas personagens
favoritas, características delas surgiam naturalmente nas respostas, bem como cenas,
citações e momentos vividos pelas personagens com os quais as entrevistadas se
identificam. Assim sendo, todas estas informações trazidas pelo público para descrever
as personagens e seus motivos para tanto precisaram ser categorizadas para análise.
Definiram-se quatro categorias que representassem esses apontamentos e
identificações do público: Identidade de Gênero e Sexual; Identidade Racial; Identidade
Profissional; e Traumas e Superação, contendo as temáticas apontadas no quadro
disponível no Apêndice G, página 123. Os assuntos incluídos como escopo em cada
categoria são parecidos para as três séries, porém contém também algumas
particularidades, quotes e cenas específicas. A partir dessas categorias, foram então
analisadas todas as respostas de questionários e falas das entrevistadas para montar os
resultados apresentados nos próximos subcapítulos.
Para a análise das características, foram divididos “âmbitos” nos quais se
classificaram palavras parecidas ou sinônimas. Esses âmbitos foram classificados dentro
das categorias gerais de análise propostas acima, conforme demonstram as Figuras 2, 3,
4 e 5 a seguir. Nas ilustrações, na cor cinza escuro (parte superior) estão as categorias;
em cinza claro (parte do meio) estão os âmbitos nos quais as características foram
14

Quote significa “citação” (tradução própria) e é a expressão utilizada para se referir a alguma
fala importante de um personagem.
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agrupadas; e em branco (parte inferior) estão as características originais mais relevantes
trazidas na pesquisa pelos fãs.
Figura 2 - Âmbitos de características: Identidade de Gênero e Sexual

Fonte: elaboração da autora.
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Figura 3 - Âmbitos de características: Identidade Profissional

Fonte: elaboração da autora.

Figura 4 - Âmbitos de características: Identidade Racial

Fonte: elaboração da autora.

Figura 5 - Âmbitos de características: Traumas e Superação

Fonte: elaboração da autora.
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Além dessas quatro categorias de análise com seus componentes explanados,
percebeu-se também a necessidade de agrupamento de algumas características nos
âmbitos de “equilíbrio” e “humor”, conforme apresentado na Figura 6 abaixo.
Entretanto, apesar desses dos âmbitos referentes aos aspectos gerais da personalidade
serem importantes e acabarem aparecendo em alguns gráficos mais adiante, eles foram
utilizados somente quanto às características de algumas personagens, não sendo
manifestados nas justificativas dos respondentes e nem nas entrevistas de forma
expressiva.
Figura 6 - Âmbitos de características: Aspectos Gerais da Personalidade

Fonte: elaboração da autora.

Quanto a esse agrupamento das palavras em âmbitos, é importante explicar que
somente foram analisadas nas figuras (e posteriormente nos gráficos das personagens)
as palavras mais representativas nas respostas. Algumas características eram bem
distintas, mas a partir do conhecimento extenso sobre as séries, histórias e personagens,
foi possível interpretá-las e agrupá-las com as demais. Outro aspecto relevante quanto
ao agrupamento é a compreensão de que algumas palavras contrárias, antônimas ou
contraditórias foram inseridas no mesmo âmbito (por exemplo, no âmbito da Confiança
– ilustrado na Figura 2 – estão também as palavras “insegura” e “inconfiante”).
Entretanto, essas palavras “negativas” foram bem menos utilizadas pelo público, não
representando, assim, modificações significativas nos resultados devido ao seu
agrupamento.
Ademais, é importante ressaltar que, devido aos agrupamentos de palavras
parecidas, alguns grupos de palavras são maiores do que outros - o que privilegia a sua
aparição nos gráficos de características de cada personagem, por exemplo. De qualquer
forma, optou-se por realizar a análise dessa maneira para que se pudesse contabilizar e
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ter uma noção mais assertiva de como cada personagem é verdadeiramente
caracterizada pelo público.
4.1 Resultados da votação
Conforme apresentado anteriormente, os questionários foram a primeira técnica
utilizada para a coleta de dados. Ao total, foram 496 participantes que geraram 606
respostas válidas15, das quais 231 foram sobre a série Grey’s Anatomy; 189 sobre a
série HTGAWM; e 186 sobre a série Scandal. Buscando resolver o primeiro objetivo
específico desta pesquisa e, assim, identificar quais as personagens apontadas como as
mais relevantes pelo público em cada uma das séries, solicitou-se que cada respondente
votasse em três personagens (por série). Inicialmente, pretendia-se elencar assim as três
personagens femininas mais marcantes de cada uma das séries. Contudo, os resultados
das votações (ilustrados a seguir na Tabela 2) demonstram que, na verdade, cada uma
das séries possui evidentemente quatro personagens mais relevantes, as quais foram
bem mais votadas que as demais. Devido a esses resultados, determinou-se então que
seriam de fato estudadas quatro personagens mulheres de cada uma das séries.
A personagem mais votada de cada série tem sua análise exposta nos itens a
seguir, ilustrando como foram feitas as demais análises – as quais estão em apêndice.
Sobre a votação abaixo, é relevante ressaltar que, nos questionários, foram
disponibilizadas para votação todas as personagens femininas de cada uma das três
séries. Entretanto, diversas personagens não foram votadas nenhuma vez – não
aparecendo, portanto, na contagem de votos a seguir. Os resultados da votação se
configuraram da seguinte maneira:

15

Como o questionário requeria que cada respondente escolhesse três personagens, cada
participante podia gerar uma, duas ou três respostas válidas.
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Tabela 2 - Resultado da votação das personagens
Personagens
Grey's Anatomy

Votos

Meredith Grey
Cristina Yang
Miranda Bailey
Callie Torres
Addison Montgomery
Arizona Robbins
April Kepner
Lexie Grey
Izzie Stevens
Amelia Shepard
Elis Grey
Catherine Avery
Teddy Altman
Maggie Pierce
Jo Wilson
Stephanie Edwards

Personagens
HTGAWM

%

178
156
135
78
29
24
18
17
16
11
10

77%
68%
58%
34%
13%
10%
8%
7%
7%
5%
4%

7
6
4

3%
3%
2%

3
1

1%
0%

Annalise Keating
Michaela Pratt
Laurel Castillo
Bonnie W.
Eve Rothlow
Rebecca Sutter
Emily Sinclair
Hannah Keating
Ophelia Harkness
Lila Stangard
Renee Atwood
Meggy Travers
Soraya Hargrove
Rose Edmond

Votos

187
127
113
91
20
7
5
4
3
2
2
2
1
1

%

Personagens
Scandal

99%
Olivia Pope
67%
Mellie Grant
60%
Abby Whelan
48% Quinn Perkins
11%
Susan Ross
4%
Maya Pope
3% Elizabeth North
2%
Rachel Moss
2% Sally Langston
1% Verna Thornton
1% Charlotte Reid

Votos

183
164
85
79
17
13
6
3
3
2
1

%

98%
88%
46%
42%
9%
7%
3%
2%
2%
1%
1%

1%
1%
1%

Fonte: elaboração da autora.

4.2 Grey’s Anatomy
De acordo com o que foi apresentado acima na Tabela 2, as escolhidas pelo
público como as mais marcantes da série Grey’s Anatomy são: Meredith Grey, com
77% dos votos; Cristina Yang, com 68% dos votos; Miranda Bailey, com 58% dos
votos; e Callie Torres, com 34% dos votos. A Figura 7, a seguir, ilustra cada uma delas,
em ordem de votação do público.
Figura 7 - Personagens votadas: Grey’s Anatomy

Fonte: br.canalsony.com
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Para os questionários, de forma geral foram votadas muitas características para
cada uma das personagens. As características, então agrupadas em âmbitos (explanados
nas Figuras 2, 3, 4, 5 e 6), dão uma ideia bastante geral e preliminar da percepção do
público em relação às personagens, iniciando a interpretação proposta no objetivo geral
da presente monografia. Depois desta apresentação dos principais âmbitos de palavras
utilizados pelos fãs, pode-se seguir à descrição de todas as personagens da série integral
e detalhadamente. A série Grey’s Anatomy teve, então, suas quatro principais
personagens caracterizadas da seguinte maneira (Figura 8):
Figura 8 - Nuvem de palavras: Grey’s Anatomy

Fonte: elaboração da autora.

Referente às personagens, com 77% dos votos, a protagonista Meredith Grey
(interpretada pela atriz Ellen Pompeo) foi selecionada pelo público respondente do
questionário como a personagem mais marcante da série Grey’s Anatomy. Assim como
aconteceu com as demais séries, a protagonista foi a mais votada, o que é natural, pois é
a personagem com mais visibilidade. No entanto, para além disso, que de certo modo é
determinado pela produção, o que interessa aqui são as características e justificativas
dadas pelo público para eleger estas personagens como as favoritas. E para uma
percepção sobre as caraterísticas elencadas pelo público às favoritas, mas não
protagonistas, os apêndices podem ser consultados.
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Na série, Meredith é uma cirurgiã-geral de renome, tendo iniciado sua carreira
no hospital como interna e chegando a chefe de cirurgia geral. No âmbito pessoal, ela
casou-se com o neurocirurgião Derek Shepard e teve três filhos: Zola, menina da
República do Malawi que o casal adota na oitava temporada; Bailey, filho do meio do
casal, nascido no meio de um temporal que devastou o hospital; e Elis, bebê nascida na
décima primeira temporada, após a morte de Derek. A personagem se esforça para dar
conta de sua carreira profissional e de seus filhos, sempre cuidando de seus amigos e do
hospital com muito amor.
A protagonista passa por muitos traumas, acidentes e acontecimentos marcantes,
alguns deles sendo: ver sua mãe sofrer com a doença de Alzheimer; ter colocado a mão
dentro do peito de um paciente que continha uma bomba; um afogamento; a morte de
seu colega e amigo George; a doação de um rim para seu pai biológico (com quem ela
não tem um bom relacionamento); uma chacina no hospital, que resultou em um aborto
espontâneo de Meredith, na morte e ferimentos de inúmeros médicos, e que quase tirou
a vida de Derek; um acidente de avião que fez os médicos ficarem por dias perdidos na
floresta, fez a perna de Arizona precisar ser amputada, machucou gravemente a mão de
Derek e tirou a vida de Lexie (irmã mais nova de Meredith) e depois de Mark (melhor
amigo de Derek); além de um acidente de carro que posteriormente matou Derek e a
deixou viúva com as crianças. A personagem encontra forças para seguir em frente
mesmo com todos esses acontecimentos em sua vida.
Após essa contextualização sobre a história da Meredith na série Grey’s
Anatomy, pode-se então partir para a análise da percepção de fato do público com
relação à personagem. Conforme explicado na metodologia, as características nomeadas
pelos respondentes como as mais marcantes foram categorizadas em âmbitos, a partir de
palavras parecidas e de conhecimento prévio sobre as séries. Assim, Meredith foi
descrita principalmente por palavras que remetem a poder e batalha. Além disso, a
protagonista tem sua personalidade marcada por sentimentos (como amor, amizade,
carinho, empatia, etc.), resistência e lealdade.
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Gráfico 5 - Caracterização de Meredith Grey
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Fonte: elaboração da autora.

Um fator curioso sobre a protagonista é que o âmbito da superação apareceu
com poucos votos – ou seja, poucas pessoas a caracterizaram com palavras que
remetessem a isso. Preferiram denominá-la de corajosa, vencedora, sobrevivente,
resiliente ou batalhadora, por exemplo. Contudo, ao elencar cenas e momentos da
personagem na série, a maioria dos participantes deu respostas relacionadas à
categoria Traumas e Superação. Os respondentes mencionam o amadurecimento da
personagem ao longo da série, os acidentes e traumas pelos quais ela passa, seu
sofrimento e sua capacidade de seguir em frente. Uma cena marcante da personagem foi
quando seu marido sofreu um acidente de carro e Meredith precisou desligar as
máquinas que o mantinham vivo. Como exemplo, temos as falas: “A cena que mais me
marcou foi a morte do Derek. Foi um recomeço para a personagem. Podemos ver que
ela cresceu absurdamente na série”; “Em todos momentos que passou por algo difícil
(quando se afogou, quando apanhou, quando Derek morreu...)”; e “Morte do Derek e
todas as vezes que ela cuida dos filhos e mantém a carreira, mesmo tendo passado por
tudo o que passou”.
As respostas acima foram escritas pelos participantes do questionário para a
pergunta sobre por qual motivo o respondente tinha escolhida cada uma das
personagens. Os participantes deveriam descrever uma cena, uma citação ou um
momento na série Grey's Anatomy em que cada uma das personagens mais lhe
marcaram. Além dessas respostas e reforçando a categoria de análise sobre Traumas e
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Superação, os fãs também colocaram que Meredith “perdeu tantas coisas na série e
ainda assim se levantou inúmeras vezes” e “sofreu muito na vida, mas encontrou seu
grande amor, Derek. Tenta não demonstrar, mas é cheia de sentimentos”. Para um dos
respondentes, “ela é uma sobrevivente porque conseguiu crescer e evoluir diante de
tanta adversidade e de tantas mortes entre aqueles que ama”. O público sente que
Meredith tem força para seguir em frente, lhes inspirando e surpreendendo: “Me inspira
a sua força. A cada perda, ela se levanta mais forte. Aprendo muitas lições com ela”;
“Oh mulher que sofre, mas sempre me surpreende tirando forças de onde eu achava que
já nem tinha mais”; e “Acho que uma das cenas mais marcantes dela é quando ela
lembra os dizeres de sua mãe de que o carrossel nunca para de girar, metáfora de que a
vida tem que seguir”. Ademais, essa força de Meredith é bastante relacionada à sua
personalidade:
Tanto ela superar o afogamento, quanto a relação com a mãe, a postura dela
no tiroteio, na queda do avião e na morte do Derek. Acho que ela tem uma
capacidade incrível de se reerguer e de mostrar amor e ser um ombro amigo
para as pessoas quando elas realmente precisam.

Ainda na categoria de Traumas e Superação, além das cenas e momentos
apontados nos questionários, temos falas de entrevistadas sobre a personagem de
Meredith. A entrevistada 4 diz:
A Meredith, eu gosto muito dela, acho ela uma personagem muito forte.
Acho que ela passou por muitas coisas na vida, o abandono do pai, a rejeição
da mãe que não queria ter um filho e teve - e ela foi criada meio assim, no
hospital. Aí ela lidou com o fato da mãe ter Alzheimer, e depois ela quase
morreu muitas vezes. Ela perdeu a irmã, perdeu o marido, ela perdeu muitas
pessoas na vida e mesmo assim ela continuou ali de pé, [...] na minha visão,
sendo uma personagem muito forte na série. No início, eu até não gostava
tanto, mas conforme a personagem foi evoluindo, agora nessas ultimas
temporadas, eu gosto dela cada vez mais.

A outra categoria que recebeu diversas justificativas para Meredith foi a
de Identidade de Gênero e Sexual, na qual os respondentes trataram de assuntos como
família, força da mulher, empoderamento e sentimentos. Algumas falas exemplificando
a percepção do público são: “Sempre muito leal às amigas e companheira dos colegas”;
“Gosto como ela se arrisca por quem ela ama, como no episódio do atirador”; “Gostei
de sua paixão e intensidade na sua relação com Derek”; e “O episódio que ela descobre
que é melhor sozinha. Que percebe que quando estava junto do Derek falhava, e sendo
só ela estava na onda de sorte. Citando Cristina Yang: ‘He's not the sun. You are’16.”.
16

Em tradução própria, a frase quer dizer “Ele não é o sol. Você é.”. A citação faz referência ao
Derek e foi dita por Cristina à Meredith, empoderando a amiga e dizendo-lhe que o mundo não deveria
girar em torno de seu marido, mas sim ao redor dela própria.
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Quanto à família, os participantes se lembraram de Elis Grey, a mãe ausente e
ambiciosa de Meredith - conforme exemplos a seguir: “Acho importante a cena em que
ela confronta a mãe e mostra a mulher que se tornou, uma diferente e melhor do que ela
acha” e “A Mer é forte guerreira não teve família e se superou. Não foi amada por sua
mãe. O que mais marca nela é como ela é familiar e amável mesmo sem ter sido criada
com esses quesitos”. Trazendo a questão de gênero à discussão, temos o exemplo da
resposta “Acho importante que a série transmita uma visão moderna da mulher, e não
como um ser frágil, muito pelo contrário, elas são inteligentes, esforçadas, competitivas
e batalhadoras”. Em concordância, a entrevistada 9 afirma que “até a Meredith Grey eu
acho ela bem construída. [...] Ela é diferente daquilo que mulheres geralmente são
rotuladas. Ela não abdica do trabalho para fazer as funções dela. Ela não é jeitosa, essas
coisas assim”.
Acerca da categoria de Identidade Profissional, foram utilizadas características
como competente, inteligente e determinada para descrever a protagonista - remetendo
aos âmbitos de Inteligência e Determinação, conforme ilustrado no Gráfico 5. Assim, os
assuntos trazidos como justificativas e escolha de cenas da personagem tiveram ligação
com a sua competência, a continuidade dos projetos médicos de sua mãe e a priorização
de sua carreira, como quando Derek recebe uma proposta de trabalho em Washington e
ela recusa-se a acompanhá-lo, pois quer ver a sua carreira progredir em Seattle,
conforme justificaram os respondentes: “Meredith ter colocado a carreira dela tão
importante quanto a do Derek, quando ele foi para Washington” e “Quando ela
confronta seu esposo, Derek, se colocando e colocando sua carreira em prioridades e
não aceita acompanhá-lo à Washington”.
4.3 How to get away with murder
Para a votação da série HTGAWM, tem-se a protagonista Annalise Keating com
99% dos votos, seguida pelas suas alunas Michaela Pratt (67%) e Laurel Castillo (60%).
Bonnie Winterbottom, por sua vez, recebeu 48% dos votos. Na Figura 9 estão ilustradas
as personagens escolhidas pela audiência como as mais marcantes da série:
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Figura 9 - Personagens votadas: HTGAWM

Fonte: br.canalsony.com

A nuvem de palavras a seguir (Figura 10) representa a visão dos respondentes do
questionário sobre a série HTGAWM. A imagem reúne os âmbitos de palavras que
foram trazidos pelos participantes. Havia uma pergunta específica do questionário que
pedia que fossem caracterizadas com um adjetivo as personagens marcantes da série.
Esses adjetivos trazidos foram então agrupados em âmbitos para melhor interpretação
dos dados e para iniciar da análise das personagens escolhidas de cada série. A partir
dessa ilustração introdutória da caracterização das mulheres da série, se verá em detalhe
a análise de Annalise. As análises de Michaela, Laurel e Bonnie estão disponíveis nos
Apêndices K, L e M.
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Figura 10 - Nuvem de palavras: HTGAWM

Fonte: elaboração da autora.

A protagonista Annalise é interpretada em HTGAWM pela atriz Viola Davis,
recebendo 99% dos votos como personagem mais marcante da série. Annalise é uma
mulher negra, bissexual, poderosa e confiante, além de uma respeitada professora
universitária (a quem seus alunos tanto temem quanto admiram) e uma excelente
advogada de defesa criminal. Na série, ela escolhe cinco de seus alunos para
trabalharem com ela em casos reais. Os alunos escolhidos são chamados de “Keating
Five”: Asher Millstone, Connor Walsh, Laurel Castillo, Michaela Pratt e Wes Gibbins.
Em sua firma própria, Annalise também tem como funcionários Bonnie Winterbottom
(que Annalise conhece no tribunal, quando desacredita o seu testemunho em um caso de
estupro) e Frank Delfino (que Annalise tira da prisão a pedido de seu marido Sam e
acaba depois o contratando).
Ao decorrer da série, percebe-se que Annalise possui dois lados de sua
personalidade. Publicamente, como professora e advogada, ela é forte, poderosa e
temida. Entretanto, em sua vida privada, é representada como uma mulher frágil,
sentimental e emocionalmente destruída. A história de vida de Annalise é difícil:
nascida em uma família de baixa renda, quando criança a personagem é abusada
sexualmente pelo tio alcoólatra que vai morar em sua casa. O tio costumava dormir com
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um cigarro acesso na boca, que Ophelia (mãe de Annalise) sempre apagava. Ao ver o
tio Clyde saindo do quarto de Annalise certa noite, Ophelia entendeu o que estava
acontecendo e incendiou sua própria casa – com o tio adormecido no sofá lá dentro.
Anos mais tarde, Annalise começa a fazer terapia e acaba se casando com seu
psicólogo: Sam Keating. Com Sam, Annalise tenta ter filhos, mas acaba sofrendo um
aborto espontâneo e depois tendo um bebê que nasce morto. Annalise perde seu bebê
devido a um acidente de carro que ela sofreu quando estava grávida – acidente que fora
armado com a ajuda de Frank.
Em flashbacks, a série nos apresenta casos antigos nos quais Annalise esteve
envolvida. No caso da família Mahoney, além de sofrer o acidente de carro que matou
seu bebê, Annalise conhece Rose Edmond, a mãe de Wes, que se suicida na sua frente.
A protagonista também pede ajuda à Eve, sua antiga colega de faculdade com quem
teve um caso amoroso no passado. O casamento de Sam e Annalise não sobrevive a
perda de seu bebê, e Sam trai Annalise com Lila (sua aluna, que é encontrada morta
dentro de uma caixa d’água em uma fraternidade). Sabendo disso, Annalise também é
infiel e relaciona-se com Nate. Já na primeira temporada, HTGAWM é marcada por seu
suspense, intensidade e mortes. Sam é assassinado por Wes, ao que Laurel, Michaela e
Connor ajudam a queimar e esconder o corpo. Annalise descobre isso e resolve proteger
seus alunos, incriminando Nate.
Na segunda temporada, o pai de Asher suicida-se e Asher, perturbado, atropela
Emily Sinclair. Annalise novamente resolve protege-los, criando uma cena de crime
falsa que, para ser convincente, precisa estar caótica. Annalise tenta persuadir algum de
seus alunos a lhe dar um tiro na perna, mas Wes erra e o tiro acerta Annalise no
estômago. Ela é levada para o hospital e sobrevive. Na terceira temporada, Annalise tem
a sua licença de advogada cassada. Em sua audiência disciplinar, ela revela que tem
alcoolismo e é colocada na terapia aos cuidados de Isaac. Descobre-se que a casa de
Annalise pegou fogo com Laurel e Wes dentro. Laurel sobrevive, mas Wes não.
Ademais, Ophelia é diagnosticada com demência na quarta temporada, e Annalise
precisa lidar com a gradual perda de sua mãe.
Como os acontecimentos na série são muitos e sempre interrompidos com
flashbacks e flashforwards, foi preciso o resumo da série acima para contextualizar a
personagem Annalise. De acordo com os respondentes do questionário, Annalise é uma
pessoa extremamente poderosa e razoavelmente inteligente. Além disso, a protagonista
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também é caracterizada por palavras no âmbito do feminismo e determinação. O gráfico
a seguir (Gráfico 6) demonstra essa percepção do público com relação à Annalise:
Gráfico 6 - Caracterização de Annalise Keating

Annalise Keating
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Fonte: elaboração da autora.

Apesar de em suas características Annalise ter sido apontada bem mais pelo
âmbito do poder do que da inteligência, a maioria das justificativas dadas pelos
respondentes fizeram menção ao âmbito da Identidade Profissional. Com relação à sua
inteligência e competência no tribunal, têm-se as falas: “A inteligência dentro dos
tribunais”; “Gosto das cenas de julgamento dela e do quanto ela pensa rápido para
resolver conflitos”; “Qualquer cena dela fazendo sustentação oral no júri”; “julgamentos
incríveis que ela ganha no tribunal”; “Cenas de tribunal, onde a atriz mostra todo seu
talento, parecendo que já nasceu advogada”; “Annalise nos tribunais, qualquer cena dela
atuando nos tribunais simplesmente arrasa”. Além dessas, uma respondente lembra
como a identidade racial da personagem interfere positivamente em seu trabalho:
“quando ela defende um homem negro que estava no corredor da morte e acusações
contra ele eram falas e embasadas em racismo. A postura dela naquela cena me fez
arrepiar”. Ao que outra participante complementa:
Em várias cenas, ela parece não ter medo de perder o caso ou até mesmo de
ser acusada de algo que ela possa eventualmente ter se envolvido. Além
disso, ela é mais uma profissional retratada pelas séries da Shonda que é
mulher e negra e extremamente competente. Isso é muito importante.
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Já com relação à sua determinação, âmbito de características que também
apareceu no Gráfico 6, os participantes colocaram: “Pela carreira que construiu”; “Faz
absolutamente de tudo pela sua profissão, inclusive ir para a cadeia e apanhar para sair”;
“Todas elas não medem esforços para conseguir provas referente aos casos que
trabalham”; “Elas são ‘fodas’ demais, me ensinaram a sair impune de um assassinato”;
“As 3 colocam o trabalho acima de todas as coisas, porém não são menos femininas por
causa disso”. Vários respondentes também falaram de como a personagem se impõe em
sala de aula com seus alunos, relembrando especialmente a primeira aula que a docente
dá na série (“A primeira aula dela de Direito Penal mostrou o quanto ela é fantástica”).
Sobre seu reconhecimento como advogada, uma participante afirmou:
Já passou por muita coisa e é reconhecida e renomada no seu campo de
trabalho. Você quer cena mais forte do que Wes olhando para o corpo do
marido dela e dizendo "I'm sorry" [“Eu sinto muito”] e ela "Don't be" [“Não
sinta”] ME ARREPIEI, a policial fazendo a perícia no chão e o flashback
dela limpando o sangue, SOCORRO!

Referente às suas mentiras, manipulação no tribunal, truques para conquistar
provas e estratégias nos casos, foram apresentadas as falas: “Annalise sabe encontrar,
em tempo oportuno, brechas para atuação, moral ou não”; “Ela influencia
completamente as pessoas da maneira como quer”; “Ela passa a série inteira mentindo e
manipulando todo mundo na volta dela, mas a cena mais marcante é quando ela
incrimina o Nate pela morte do Sam”; “Acho que no geral como ela consegue lidar com
essa questão da mentira, como isso afeta a personalidade dela eu acho muito curioso”;
“A forma de como ela consegue orquestrar os livramentos de todos os crimes das três
primeiras temporadas”; e “Todas as cenas dela no tribunal, mas no episódio em que ela
defende o filho de um empresário por um crime e na saída do tribunal, ela o incrimina
por outro”. Ainda sobre manipulação, uma respondente disse:
Por todas as vezes que a personagem consegue "prever" futuros
acontecimentos, calculando e manipulando os fatos para a favorecerem.
Exemplo: O tiro que ela levou; o episódio em que Asher descobre a escuta e
ela manipula toda a promotoria.

Os respondentes também falaram de quando Annalise é presa na terceira
temporada, nas respostas “Gostei muito da personagem quando ela se mostrou forte o
suficiente para assumir a culpa de algo que a levaria a prisão”, “A cena que mais me
marcou foi quando ela entrou na cadeia” e também “A inteligência da personagem em
criar uma briga na prisão para ela apanhar e conseguir se livrar”. Sua lealdade foi outro
aspecto

da

categoria

Identidade

Profissional

lembrado

pelos

participantes,

especialmente com relação a suas ações para proteção de seus alunos: “Achei
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importante quando ela faz a defesa de seus alunos a qualquer custo”; “Sempre faz de
tudo para proteger seus alunos”; “Todos os momentos que ela se propôs a ajudar os
alunos nos crimes”; “Quando Sam é assassinado e ela faz de tudo para proteger seus
alunos”; “Durante toda a série a Annalise se mostra uma pessoa muito forte, e podemos
perceber que tudo que ela faz é apenas querendo o bem de quem está em volta dela,
nunca por maldade ou ganância (que eu me lembre)”; “A forma que ela força a ser forte
para ajudar os outros”; “Enfrentou muita coisa e sempre manteve-se firme, inclusive
para proteger aos outros”; e, por fim, “Sempre tentando ajudar e defender aqueles que
ama, mesmo que de uma maneira distorcida”.
A categoria de Identidade de Gênero e Sexual teve quase o mesmo número de
respostas, sendo muito relevante no Gráfico 6 e levando em consideração sobretudo a
força de Annalise. A entrevistada 4 disse que Annalise é “aquela pessoa que é o símbolo
do poder, tanto para os alunos dela como para todos na série. Ela é uma personagem
muito forte!”. No questionário, algumas falas dos respondentes que se referem à força
da protagonista foram: “Acredito que a série inteira mostre a força dela, porque ela é
uma mulher negra bissexual no mundo jurídico e é uma das melhores no que faz”,
“Acho muito legal o jeito que ela não demonstra suas fraquezas, tentando ser forte
sempre”, “É a personificação de força e resistência”, “Quando todo mundo estava contra
ela, ela foi forte para tentar manter tudo sobre controle”, “Só uma é impossível! Ela em
todas as cenas é um lacre!”, “A cena mais marcante da Viola para mim é logo a primeira
cena. Eu já pensei: ela é incrível”, e “A personagem principal, a essência da personagem
forte que a Shonda tanto gosta. Um momento marcante para mim foi quando o menino
principal [Wes] entra na casa dela e ela está recebendo um oral”. A protagonista
também foi tachada de poderosa, por exemplo, nas respostas: “A Annalise na maioria
dos casos ela dá um jeito com mente brilhante, e ganha o caso tem poder até sobre os
homens”, “Ela é a mais poderosa da série sem dúvida alguma, seu espírito e força são
incríveis”, “Rainha da série desde o primeiro episódio”. A entrevistada 6 usou a
expressão “Aquela mulher é Deus” para descrever a personagem.
Um relevante ponto da personalidade de Annalise é como ela, personagem
complexa e bem construída que é, consegue ser ao mesmo tempo forte e poderosa –
conforme demonstrado acima - e também vulnerável e sensível. A entrevistada 3 coloca
isso para todas as personagens de Shonda quando diz que “são personagens muito
fortes, muito potentes, mas que tem ali suas fragilidades e nem por isso elas são fracas,
entende”. Ademais, as respostas do questionário a seguir demonstram com clareza essa
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percepção dos fãs: “Cena do episódio 4 da primeira temporada, onde ela tira sua peruca
e sua maquiagem se mostrando verdadeiramente ao seu público”; “A cena em que ela
tira a peruca e a maquiagem, despiu a alma mostrando realmente quem é,
principalmente como ela se vê”; “Uma das cenas em que ela tira a maquiagem e a
peruca enquanto chora mostra o quanto aquela força dela tem um preço para se manter”;
“Quando tira a peruca e os cílios postiços. Demonstrou força e liderança”; “A cena em
que ela retira sua maquiagem, cílios postiços, e parece se tornar alguém vulnerável sem
sua roupa de advogada”; e “Ela é ao mesmo tempo forte e fraca. Ela tem seu carão e
impressiona a todos no tribunal como uma advogada mulher poderosa, mas também é
uma mulher sensível e se permite sentir suas dores”. Em complemento, tem-se a fala:
A cena que mais me marcou foi a cena dela tirando a peruca e removendo a
maquiagem, um momento de vulnerabilidade extrema e que mostrou a
humanidade da personagem, contrastando com sua frieza ao lidar com as
mortes ao seu redor.

Essa dualidade da protagonista apareceu também nas entrevistas. A entrevistada
2 relacionou a retirada da peruca com a maneira sutil em que o cabelo afro natural de
Annalise é exibido na série ao falar que é encantada pela forma como a Shonda Rhimes
constrói suas personagens, “sobretudo como ela apresenta as discussões, como ela traz a
sutileza, potente, do cabelo. A Annalise, sempre que ela tem momentos de tensão, ela
aparece com o cabelo natural”. Ainda sobre o dualismo de Annalise, a entrevistada 7
usou como argumento a sólida construção da personagem para explanar sua cena
favorita:
Eu gosto muito das personagens femininas em geral, mas a minha preferida é
a Annalise. [...] Porque ela é muito bem construída. Mostra a história dela. E
não vai mostrando tudo assim, de uma maneira óbvia - tipo, no primeiro
episódio já mostrar tudo o que ela é. Porque as pessoas têm diversas faces e
eu acho legal o jeito que mostram aos poucos as diversas faces que ela tem.
Uma das cenas, uma das primeiras cenas que mais me marcou e me fez
refletir sobre o que é a personagem... [...] Foi uma cena que ela estava sempre
bem arrumada e tal e dai lá pela primeira temporada, eu acho, mostra uma
cena dela tirando uma peruca. Ela com o cabelo preso e eu fiquei pensando
“Nossa!”. A cena é carregada de emoção, dá para ver a emoção dela, por
outros motivos da série, mas ao mesmo tempo carregada de... Parece que ela
chega em casa e quase que ela vira uma outra pessoa. Que para poder ser uma
professora talentosa em uma universidade ela precisa vestir um personagem
que não é bem o que ela é. Ou que ela não pode se mostra como ela
realmente é para poder ser uma pessoa importante, uma mulher importante,
enfim. Me marcou bastante por causa disso, essa dualidade entre o que tu é
pros outros e o que tu é de verdade.

Ademais, a declaração abaixo da entrevistada 5 apresentou concordância com o
que disseram as demais fãs. A entrevistada falou sobre a força e a fragilidade de
Annalise:
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Ela á uma mulher muito forte, mas, ao mesmo tempo, ela é uma mulher
muito sensível. Porque ela transmite isso, ela tem uma carcaça que as pessoas
realmente não conseguem entrar. Mas ao longo da série, essa carcaça, essa
máscara dela vai sendo quebrada e quebrada até que ela chega a um colapso,
né. Isso dai foi muito sensacional porque eu acho que mostra muito de uma
pessoa de verdade, que sempre esconde alguma coisa.

Annalise vivencia diversos traumas em HTGAWM, alguns deles sendo a perda
de seu filho (a exemplo das falas: “Quando ela sofre o atentado do carro e perde o
bebê”; “Como lidou com a morte do filho”; e “Quando ela junto com sua mãe ‘enterrou’
seu filho e finalmente conseguiu se despedir”), a morte de Sam (“Cena em que ela vê o
Wes na casa dela e sabe que o marido foi morto”; “Gostei como ela lidou com o
processo envolvendo a morte de seu marido”; “A cena em que ela aparece bolando todo
plano de ocultação do cadáver do marido”; e “Episódio 9 da season 1 que mostra que
ela sabia da morte do marido e também planejou cada movimento feito, que nos
assistimos nos episódios anteriores”), o suicídio de Rose (“Quando deixa a mãe de Wes
morrendo sem chamar socorro”) e a morte de Sinclair (“Quando forjou o próprio tiro” e
“Sequência das cenas do assassinato de Emily Sinclair”). Sobre o tiro que Annalise
levou, uma das respondentes colocou:
Na segunda temporada, a cena que ela pede que um dos alunos (primeiro
pede a Connor, mas Wes que acaba atirando) dê um tiro na perna dela. Ela
estava disposta a sofrer para resolver o problema do homicídio de Sinclair e
do caso dos irmãos.

Esses Traumas estão classificados na categoria de Traumas e Superação, assim
como o amadurecimento da personagem (como na resposta “Ela é maravilhosa, as cenas
dela mostrando seu passado mostram o quanto ela lutou para chegar onde está”), seu
alcoolismo (“Foi incrível ver as cenas dela lutando contra o alcoolismo”) e sua
capacidade de seguir em frente (“Por todos os episódios Annalise se mostra uma mulher
forte, que foi abusada quando criança, que perdeu seu filho trabalhando e que busca a
força no trabalho para seguir”; “Ela sempre dá a volta por cima”; “Todas as cenas, por
mostrar uma mulher real, que sofre, mas sabe se reerguer”; e “Gosto do fato de que ela
pega os sofrimentos da vida dela e transforma em ‘combustível’ para continuar na
carreira”). A entrevistada 6 mencionou a questão do abuso sexual sofrido por Annalise
na infância e toda a evolução e superação da protagonista - além de a entrevistada ter se
posicionado como fã e ter se mostrado extremamente envolvida com a série quando
disse que:
Para mim a melhor cena dela, na primeira temporada, a cena com a mãe dela.
A personagem da Annalise, que quando a mãe dela conta para ela como ela
matou o tio da Annalise... [...] Porque a Annalise sofreu um abuso, quando
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ela era pequena. Para mim aquela cena é incrível demais. As duas [Annalise e
Ophelia] estão impecáveis na cena. Tipo, eu só ficava [pensando] “gente,
como é que essa mulher ainda não ganhou um prêmio?”, sabe. Era perfeito
demais. É perfeito. Tu sente, tu chora junto. Todo mundo que assistiu essa
cena que eu conheço chorou com isso. E todo mundo entrou em crise quando
viu. É muito maravilhoso, não tem nem como expressar isso em palavras de
tão maravilhoso que é. Eu acho que essa é a melhor cena assim, que foi a que
mais me marcou. [...] É a transformação, de como ela consegue mostrar o
transtorno que a Annalise tem durante a terceira temporada. Como a mente
dela está se desvirtuando e de como tudo o que ela fez vem voltando. De
todas as coisas que ela já passou. Eu acho incrível a atuação dela.

Identidade Racial, por sua vez, foi uma categoria menos mencionada pelos
respondentes, mas que também tem papel importante na caracterização de Annalise –
estando inclusive inserida em falas acerca de outras categorias de análise. Nas
entrevistas, temos a opinião da entrevistada 5 que considera Annalise “um mulherão
impactante, pelo fato de ela ser negra e ela ser a personagem principal, que é ‘foda’ e é
forte, ela é a que me agrada mais” e também da entrevistada 7, que além da questão
racial também aborda a sexualidade da protagonista ao dizer que “não basta a Annalise
ser uma mulher negra, ela ainda é uma mulher negra bissexual, entende. Isso é um fato
que não se vê na TV. Se vê na realidade, mas não se vê na TV”.
4.4 Scandal
Na série Scandal, as personagens votadas como as mais marcantes para a
audiência são: Olivia Pope, com 98% dos votos; Mellie Grant, com 88% dos votos;
Abby Whelan, com 46% dos votos e Quinn Perkins, com 42% dos votos. A Figura 11 a
seguir ilustra cada uma delas, em ordem de votação:
Figura 11 – Personagens votadas: Scandal

Fonte: br.canalsony.com
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Compilando as características trazidas pelos respondentes do questionário em
“âmbitos”, de forma geral a série Scandal tem as suas personagens descritas conforme a
nuvem de palavras abaixo (Figura 12). Essa ilustração funciona de maneira a introduzir
a análise da série, além de preliminarmente mostrar como as personagens femininas de
Scandal são percebidas pelos fãs. Feita esta ilustração geral dos âmbitos de
características apresentados para a série, se seguirá para as análises detalhadas de cada
uma das personagens.
Figura 12 – Nuvem de palavras: Scandal

Fonte: elaboração da autora.

Quanto à análise das personagens de Scandal, a protagonista Olivia, interpretada
pela atriz Kerry Washington, teve 98% dos votos. Ela é uma advogada que trabalhou
por várias temporadas gerenciando crises de seus clientes (um trabalho muito próximo
ao de Relações Públicas), além de ter trabalhado na campanha eleitoral do presidente
Fitz, ter sido diretora de comunicação da Casa Branca e atualmente trabalhar como
chefe de gabinete da presidente Mellie. Olivia é renomada profissionalmente e tem sua
própria empresa, a Olivia Pope & Associados (OPA). A protagonista sempre segue a
sua intuição e tem uma regra: que seus clientes nunca mintam para ela.
Durante a série, Olivia vivencia momentos importantes, como todas as suas
decisões de ajudar ou não clientes “difíceis”; seu envolvimento com a fraude eleitoral
que colocou Fitz na presidência dos Estados Unidos; seus segredos; etc. Um
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acontecimento traumático para a protagonista é quando ela é sequestrada de dentro de
seu apartamento a mando do (na época) vice-presidente Andrew. Ele queria que o
presidente Fitz declarasse guerra contra a Angola, ao que Fitz pede prova de que Olivia
estava viva. É gravado um vídeo de Liv, no qual ela deixa pistas para que Jake e seus
colegas na OPA a encontrem. Usando sua lábia, Olivia manipula seus sequestradores e
convence-los de lhe vende-la em um leilão online no mercado ilegal, visto que, se o
presidente dos Estados Unidos estava disposto a ir à guerra por ela, significava que ela
valia muito dinheiro para inimigos do Estado. Stephen então compra Olivia e ela pode
retornar para casa. A pedido de Mellie e Elizabeth, Huck causa um derrame cerebral em
Andrew, que depois é morto a cadeiradas em uma cena sangrenta por Olivia.
Com relação à sua vida pessoal, Olivia foi criada pelo pai (acreditando que sua
mãe havia morrido em um acidente de avião), estudou em internatos e depois cursou
Direito. Seu pai (Rowan – ou Eli - Pope) é por bastante tempo o comando do B613, um
grupo de agentes secretos do governo que praticam crimes como assassinatos e torturas,
por exemplo. Sua mãe, Maya, que na verdade sempre esteve viva, é uma terrorista
altamente perigosa com diversas identidades falsas ao redor do mundo. Os
relacionamentos amorosos de Olivia foram com Edison Davis, com quem ela quase se
casou duas vezes; Franklin Russel, que depois foi descoberto como um agente do B613
a mando de Rowan; Curtis Price, com quem Olivia se relaciona na sétima temporada,
quando Fitz está em Vermont; Jake Ballard, que parece estar sempre esperando por
Olivia; e Fitz Grant, de quem ela foi amante desde a primeira temporada.
A relação de Olivia tanto com Jake quanto com Fitz é sempre complicada e
descontínua, visto que a protagonista tende a voltar para Fitz enquanto estiver com Jake
e vice-versa. Jake conhece todos os lados de Olivia, quando ela é sol e quando ela é
escuridão, mas consegue amá-la mesmo assim. Eles viajam juntos para uma ilha antes
de Olivia ser sequestrada, e são muito felizes nesse período. Já a relação de Olivia com
Fitz é escondida e inconstante, visto que o presidente ter uma amante seria suicídio
político para ele. Quando Fitz divorcia-se de Mellie, ele e Olivia passam a ser um casal
público – o que não dura muito tempo. Olivia percebe que, devido à sua presidência, a
vida de Fitz sempre será ligada às regras da Casa Branca (o que, de certa forma, a
sufoca). Olivia não quer deixar de ser ela mesma para estar com Fitz, e os dois acabam
se separando.
Buscando responder ao segundo objetivo específico desta monografia, que é de
“investigar as características nomeadas pelo público como mais marcantes para cada
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personagem”, agrupou-se tais características em âmbitos de palavras semelhantes. Feito
esse agrupamento, percebe-se que Olivia foi descrita essencialmente por meio dos
âmbitos da inteligência e poder. Em menor escala, a protagonista também é percebida
por sua determinação e manipulação das pessoas ao seu redor. O Gráfico 7 a seguir
ilustra essa caracterização da personagem aos olhos do público:
Gráfico 7 - Caracterização de Olivia Pope
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Fonte: elaboração da autora.

A categoria de análise dos motivos apresentados pelos respondentes que mais
apareceu para a personagem de Olivia foi a de Identidade Profissional. Essas respostas
falavam de sua inteligência (como nas falas “inteligência de dominar todas as situações
que aparecem, menos quando o assunto é amor” e “todos os discursos da Olívia se
aplicam aqui, ela acredita na sua capacidade e na sua inteligência acima de tudo e não
admite não ter seu talento respeitado e reconhecido”); sua determinação (como em
“tudo que ela faz ela vai até o fim e nunca perde o foco, a determinação” e “porque ela
nunca desiste de um caso, e segue sua intuição”); sua competência e habilidade (“a
Olivia é extremamente competente”, “sua incrível capacidade de ter mil coisas ao
mesmo tempo e resolver tudo em todos os episódios”, “a capacidade dela no trabalho e
a fragilidade no intimo”, “desde o primeiro capítulo mostra a força de seu trabalho” e
“ela é principal na série e representa poder, liderança e força. Acho que todos os
momentos de tomada de decisão dela mostram liderança, poder e confiança”); e seus
truques e manipulação (“é incrível ver a desenvoltura da Olivia para solucionar os
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problemas” e “como ela consegue sempre achar algum podre de alguém, isso é
fantástico”). Ainda sobre manipulação, um dos respondentes do questionário coloca
que:
Ela é a maior manipuladora que eu já vi, manipula todas as pessoas e coloca
sob seus pés apenas analisando a personalidade de cada um e usando sua
oratória impecável. Ela coloca qualquer um sob seus pés. Ela manipulou até
seus próprios sequestradores.

A capacidade discursiva de Olivia também é um aspecto marcante para o
respondente abaixo. Ele fala:
A personagem mais importante da série e possui uma habilidade incrível de
discurso e diversas estratégias de colocar o seu poder de persuasão em prática
em várias situações. A influência que ela exerce nas pessoas também é um
elemento que a faz ainda mais incrível. Uma cena marcante de Olivia é
quando ela detona os pais do garoto que dormiu com a filha do presidente
(quarta temporada), as cenas que ela foi sequestrada e a cena que ela mata o
ex-vice presidente com uma cadeira.

Com relação à sua competência ao enfrentar um universo político
majoritariamente dominado por homens, uma respondente diz:
Ela se demonstra extremamente competente no seu trabalho, mesmo tendo
que bater de frente com os "big dogs" de Washington diariamente. Mesmo
quando seu caráter deixa a deseja, ela sempre busca a melhor solução para
todos os envolvidos e sente-se culpada quando não o consegue. A
importância dessa personagem está em demonstrar a mulher forte e
competente em um cenário majoritariamente masculino (e fazendo seu
trabalho de uma maneira que, na série, nenhum homem consegue fazer
igual).

Ademais, devido ao contexto da série Scandal e ainda sobre a Identidade
Profissional da protagonista, os participantes mencionam suas ações relacionadas ao
poder político (tanto presidencial quanto ligado ao B613). Algumas falas provenientes
do questionário referentes a isso são: “quando assume o controle do B613 e supera o
pai”; “quando ela demonstra um poder (que muitas vezes ela não tem)”; “dona da série
toda e do país, ela sabia exatamente o que fazer para conseguir o que queria e fazia com
muita excelência”; “no decorrer da série percebe se que tudo gira em torno de ela estar
influenciando quem tem o poder”; “quando ela mesma percebe que por ter uma relação
com o presidente e ser ouvida por ele, na verdade ela que tem o poder, e consegue
influenciar tudo e todos”; e “cena em que o Cyrus pergunta para Olivia como ela se
sente sendo a pessoa mais importante do mundo, e ela diz, ‘certo’17. Eu morri com essa
resposta, palmas!”. Os respondentes também percebem o poder que Olivia carrega em
seu próprio nome, o que está evidenciado na fala “Eu sou Olivia Pope: o nome dela já
17

Na citação original, Cyrus pergunta "How's it feel to be the most powerful person in the
world?” e Olivia responde "Right. It feels right".
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tem peso suficiente” e também em uma citação de Olivia, trazida por uma respondente:
"você não pode derrubar Olivia Pope, Olívia Pope é que derruba você".
A categoria de Identidade de Gênero e Sexual, focada em aspectos da mulher como a força feminina, independência, ações contra o machismo, aborto e sentimentos –
foi outra bastante marcante na percepção dos fãs para Liv. A entrevistada 10 disse que
Olivia é “uma mulher que tem muito poder, mas ainda assim ela tem características que
mostram que ela também é frágil, ela também é um ser humano”. Quanto à sua força,
respondentes colocaram que: “é a alma da série, a força de tudo” e “todo contexto da
historia gira em torno da força dela”.
Caramba, não tem como definir apenas um momento para exaltar a força da
Olivia, ela se mostra como uma mulher autossuficiente em toda a série, mas
algo em particular que é bastante admirável é a maneira em que ela parecer
tão forte enquanto foi sequestrada, apenas esperando pelo momento em que
iria ser salva, mesmo estando devastada por dentro. Eu AMO essas mulheres,
são deusas!

Nas entrevistas, o poder feminino que Olivia representa em Scandal também foi
algo comentado. A entrevistada 4 diz que “a Olivia, a personagem principal, é o
estereótipo de mulher poderosa. Eu não consigo pensar em outra palavra que não seja
essa para ela. É a pessoa referência de todo mundo na série. [...] É uma mulher negra
muito forte na série” e a entrevistada 5 afirma:
A personagem de Scandal, Olivia Pope, ela também é maravilhosa. Eu me
identifico mais com ela do que com a Annalise. Eu adoro e eu sempre
procuro séries com mulheres fortes na Netflix, porque eu acho que isso é
sensacional. E a Shonda Rhimes faz isso muito bem. E que bom! A gente se
sente bem em ver uma série muito “foda”, com uma mulher, que é a
personagem principal!

Quanto à independência da mulher, tem-se as falas: “quando ela decide deixar
seu amor para voltar a ser a Olivia Pope e não a namorada do presidente”, “quando foi
capaz de perceber que ela, já não era a mesma e foi embora da Casa Branca”, além da
citação trazida por uma das respondentes: "I am not the girl the guy gets at the end of
the movie. I am not a fantasy. If you want me, earn me. Until then, we are done", que
em português (tradução própria) significa “Eu não sou a garota com quem o cara fica no
final do filme. Eu não sou uma fantasia. Se você me quer, faça por merecer. Até lá,
estamos acabados”. A entrevistada 10 concorda que essa cena em que Olivia deixa o
presidente é muito marcante: “acho que a cena que ela abre mão de ficar com o
presidente, que ela escolhe ela, que ela pensa ‘eu sou importante’.”. A entrevistada 9
fala também sobre a independência de Olivia:
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Eu acho ela muito maravilhosa, assim. O jeito dela, ela é totalmente
independente, ela faz o que ela quer. [...] Ela defende o que ela acredita. E ela
assume as coisas. Tipo, a profissão dela é importante e ela quer [...] ser bem
sucedida na profissão dela, então ela bota toda a fé dela naquilo. E, além
disso, ela é muito chique, muito maravilhosa. Ela é muito bonita. [...] Sei lá,
ela tem todas as características que eu admiro em uma mulher. Ela é uma
pessoa forte, determinada, independente, chique. Ela defende as pessoas que
são importantes para ela.

Algumas respondentes utilizaram a pergunta qualitativa das justificativas de
cenas ou momento das personagens para falar de todas elas, de modo geral. É o caso das
falas “São mulheres que passam a enxergar o quão maravilhosas são sem precisarem de
um homem atrás, do lado ou na frente delas. São espelhos de ambição, empoderamento
e capacidade. São donas de si!”; “São mulheres independentes e que sabem seus limites,
apesar de suas fraquezas, elas dão a volta por cima e saem de todo tipo de situação
inusitada. Olivia, por exemplo, quando conseguiu sair de cativeiro quando foi
sequestrada”; “As três personagens comandam a série e desenvolvem um poder lindo e
grandioso. Não é apenas uma cena, mas toda a construção das três que cresceram muito
ao longo das temporadas e se mostraram o exemplo da mulher do sei XXI”.
Quanto ao machismo e aborto, os participantes disseram: “quando aborta”, “uma
cena que me marcou muito foi quando a Liv faz um aborto e decide deixar Fitz e a Casa
Branca na quinta temporada”, “todas as vezes em que ela enfrenta os homens que
tentam diminui-la, principalmente seu pai” e “acho ela muito inteligente e motiva outras
mulheres a correrem atrás dos seus sonhos, mesmo estando em uma sociedade machista
e misoginia. Ela é um referência para mim”. Por fim, quanto ao sentimento de amor de
Olivia pelo presidente e por Jake, algumas respostas foram: “quando ela foge para a ilha
com Jake” e “a cena que mais me comoveu e que achei de uma extrema sinceridade,
texto perfeito e onde a atriz foi sensacional foi quando Olívia Pope deu a entrevista
justificando seu amor pelo presidente Fitz”.
Na categoria de Traumas e Superação, foram descritas pelos respondentes do
questionário a cena do sequestro de Olivia e a cena na qual Olivia mata Andrew
utilizando uma cadeira – visto que Andrew havia sido o responsável por tal sequestro.
Alguns dizeres dos participantes quanto a isso são: “quando ela foi sequestrada pede um
copo de água para na filmagem aparecer o reflexo do rosto do sequestrador”; “é capaz
de até mesmo se livrar dos seus violentos sequestradores usando a lábia”; “quando ela
foi sequestrada ela mostrou toda sua sabedoria e poder de diálogo mesmo daquela
situação”; e “a cena que ela mata a cadeirada o vice-presidente depois dele fazer tudo
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contra ela. Claro que achei ‘mega’ fantasioso... Mas mostrou um lado diferente da
personagem que mostrava ter sangue frio para tudo”.
Outra categoria de análise que apareceu nos resultados, mas com pouca
representatividade, foi a de Identidade Racial. Havia-se o pressuposto de que, por ser
uma protagonista mulher, negra e poderosa, a questão racial estaria mais presente nas
respostas do que de fato esteve. Algumas participantes deram justificativas como “existe
um motivo para ela ser a protagonista, não é? Olivia é uma boa leitora do mundo e sabe
vencer os preconceitos que sofre por ser uma mulher negra vivendo em um mundo de
homens brancos privilegiados”; “por toda a representatividade e liderança que ela
exerce, certamente é uma das maiores personagens da TV. Inteligente, forte e
independente”; e “por ter que conquistar tudo em dobro por ser negra, ela consegue o
que quer, sua determinação e sua inteligência são armas perigosas”. Além dessas falas,
foi lembrada a cena em que Olivia defende um menino negro morto por policiais
brancos: “gostei da cena em que ela prova que o garoto negro não tinha ameaçado o
policial branco e da ao pai dele o conforto de saber que o filho não tinha ido para o
caminho errado” e “episodio em que conhece Marcus e se volta à causa negra”.
Referente ao fato de Olivia ser uma protagonista negra, a entrevistada 10 faz o seguinte
apontamento:
A Liv é uma mulher que, claro, ela sofreu coisas, mas ela foi criada numa
classe alta, ela teve estudo, ela batalhou pelas coisas que ela queria, ela se
formou nas melhores universidades, etc. Não é tão comum a gente ver uma
personagem negra ocupando esse tipo de papel. E eu acho que a Shonda
consegue trazer isso.

Sobre a questão racial, há também a fala da entrevistada 5. Ela diz que:
Eu acho que esse é o fato da construção da personagem, entendeu. Porque
como ela foi criada em um universo de gente branca, ela se relacionou com
brancos na série, etc. A Annalise já se relacionou com um homem negro, foi
criada em uma família com muitos costumes e tradições negras, da raça e... A
Olivia não. A Olivia é mais tipo “ah eu sou negra, mas, ok, eu sempre
convivi com brancos”. Ela não está se olhando no espelho toda hora e é isso,
entendeu. E eu me identifico com ela por causa disso. Porque minha mãe é
branca, eu sempre fui criada com brancos, nunca tive nenhuma amiga negra.

Assim, a raça pode ser um dos aspectos que muitas vezes faz com que fãs se
identifiquem com Olivia. Nessa fala da entrevistada 5, por exemplo, tem-se a explicação
de que a fã se sente representada e se identifica muito com a protagonista de Scandal.
Um dos seus motivos para tanto é Olivia ter crescido em um “universo de brancos”,
assim como a entrevistada.
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4.5 Resultados gerais
Após a análise individual e detalhada de cada personagem votada (seja no corpo
do texto, seja nos apêndices), faz-se necessária a recapitulação dos dados de uma
maneira mais geral e conclusiva. O Gráfico 8 abaixo unifica as doze personagens,
agrupando os seus resultados em cada uma das quatro categorias de análise utilizadas e
previstas na metodologia. Pode-se concluir, a partir disso, que as personagens
roteirizadas e produzidas por Shonda Rhimes são fortemente marcadas por
sua Identidade de Gênero e Sexual: em maior ou menor escala, a categoria está bastante
presente na descrição de todas as personagens, colocando-as como mulheres poderosas
e batalhadoras. Outra categoria que também aparece para todas as doze personagens,
sem exceção, é a de Identidade Profissional. As mulheres de Shonda são profissionais
determinadas, inteligentes, competentes e ambiciosas.
A categoria de Traumas e Superação também está presente, sendo mais relevante
na caracterização das personagens Meredith, Mellie e Bonnie. Nessa categoria estavam,
por exemplo, os âmbitos de superação e resistência. A questão da Identidade Racial foi
a menos expressiva das quatro categorias, fazendo parte da descrição das personagens
negras Michaela, Miranda e Annalise. É importante levar em consideração, todavia, que
a categoria de Identidade Racial teve somente duas palavras trazidas pelos respondentes
no âmbito da Negritude (“negra” e “representatividade”), enquanto outras categorias
tiveram bem mais palavras a elas agrupadas.
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Gráfico 8 – Categorias por personagens
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Fonte: elaboração da autora.

4.5.1 Como a ficção faz a audiência se sentir representada
Conforme visto anteriormente, entende-se que os meios de comunicação são
tanto dispositivos de reprodução do real quanto de produção de sentido, e as
representações midiáticas interferem assim na construção da identidade individual e
coletiva dos sujeitos. Segundo Freire Filho (2005), os discursos e os sistemas de
representação constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos podem falar. Quanto
à questão da representação da mulher, sabe-se que o discurso da mídia pode levar à
desconstrução de estereótipos ou ao reforço deles (JOHN; COSTA, 2014). Com relação
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a isso, a entrevistada 7 posicionou-se da seguinte maneira: “Eu acho bem problemática
muitas das representações de mulheres na mídia, tanto na publicidade quanto na
televisão. Em várias séries, a mulher cai no estereótipo”. Estereótipos, de acordo com o
que apresenta Freire Filho (2005), são uma forma de controle social, visto que ajudam a
demarcar fronteiras simbólicas entre o normal e o anormal. Através da representação
estereotipada, fortalece-se a autoestima e união dos “normais” e excluem-se os
“destoantes”. Quando perguntada se haviam personagens femininas que pudessem ser
consideradas exemplos de representação para outras mulheres, a entrevistada 6 também
respondeu retomando a questão da estereotipagem que recai sobre a figura da mulher
em determinadas representações midiáticas:
Eu acho que é muito difícil essa pergunta, porque parte muito do que é
representação da mulher. De como a mulher se vê, de como ela é vista e de
como isso é mostrado. É muito complexo. Eu percebo que tem muitas
personagens que tem tudo para ser uma personagem incrível, só que dai o
roteiro ou alguma coisa faz com que ela distorça, sabe. Faz com que ela
alavanque qualidades que não são tão importantes assim nas mulheres. Tipo,
ou ela é viciada em compras, ou ela é louca. Meu, não é porque eu sou
mulher que eu sou louca, sabe. Não é porque eu sou mulher que eu sou
viciada em compras.

As entrevistadas 1 e 10, por outro lado, afirmaram que a representação da
mulher na mídia podem ser vistas de forma positiva. A entrevistada 1 disse “acho que
cada vez as mulheres estão ganhando mais espaço na mídia, tanto dentro de séries ou
filmes. E acho que cada vez isso vai vir com mais força”, enquanto a entrevistada 10
elogiou a representação de mulheres feita por Shonda Rhimes: “Eu gosto muito do
trabalho dela [Shonda]. Eu acho que ela consegue trazer muito bem características que
eu admiro em uma mulher”. Nessa esfera de admiração e a partir da fala das
entrevistadas, percebe-se que as personagens fictícias e heroínas, por exemplo, vêm se
tornando cada vez mais humanas. Elas podem possuir traços diferentes e até
contraditórios, assim como as mulheres reais. Sobre isso, a entrevistada 5 explica como
a identificação com personagens pode auxiliar na construção identitárias do indivíduo
desde a infância:
A gente se identifica com personagens fictícios, desde criança –
principalmente criança. Um super-herói ou alguma pessoa que tu, no
inconsciente até, se identifica. “Eu quero ser o Super-Homem, eu quero ser o
Batman!”. E um pouco da personalidade [deles] acaba pegando em ti e é
sempre legal ter uma pessoa que te inspira.

Quando se estuda representação midiática, é relevante também compreender o
quanto a representatividade é importante – podendo causar identificação da audiência
com uma série ou personagem, e a identificação é um relevante fator na construção da
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identidade de um sujeito. A entrevistada 4 fala de como há representatividade nas séries
da Shonda Rhimes:
Eu acho que as séries dela são séries que tem muita representatividade. [...] É
uma série muito inclusiva, porque aparecem personagens que em séries
“normais” não são retratados tão bem. Por exemplo, pessoas negras, pessoas
homossexuais, pessoas com deficiência. Então sempre na série em algum
momento vai aparecer algum personagem com alguma característica que em
outras séries não são tão bem retratados.

Ao mesmo tempo em que a representatividade de um padrão único de sujeito
(estereótipo) pode ter efeitos negativos na autoestima de quem é diferente daquele
padrão, sabe-se também que a representatividade de minorias em papéis de destaque
pode ser algo muito positivo. Poder enxergar que mulheres podem ser bem sucedidas
nas suas carreiras, que personagens homossexuais podem amar e ser amados, que
negros podem ser chefes de empresas, entre tantos exemplos nesse sentido, é algo que
não só causa identificação, mas reforça positivamente a construção de um indivíduo.
Pegando como exemplo o objeto de estudo do presente trabalho, entende-se como as
personagens fictícias podem servir de exemplo, inspirando e empoderando outras
mulheres que as assistem pela televisão. Nesse sentido, a entrevistada 4 também
menciona a relevância da quebra de estereótipos que é apresentada ao público nas séries
da Shonda Rhimes:
[...] têm muito essa coisa de ter mulheres em posições de poder. Uma mulher
sendo a personagem principal, uma mulher agora sendo chefe, uma mulher
negra e gorda, sendo chefe que é uma coisa que tu não vê normalmente na
TV acontecendo. A personagem feminina é sempre uma mulher branca de
olho claro e magra, padrão. Em Grey’s a personagem que atualmente agora é
chefe é uma mulher negra e gorda. Então acho que é uma coisa que quebra
muitos padrões em todos os sentidos.

A diversidade de personagens nas séries de Shonda não é somente algo muito
percebido pelas fãs, mas também algo proposital – e que Shonda não gosta de precisar
explicar. Em sua biografia, Shonda Rhimes (2015, p. 95) diz:
Eu odeio ser perguntada sobre a Pergunta da Diversidade – “Por que a
diversidade é tão importante?” (a qual se classifica para mim como uma das
perguntas mais burras da face da Terra, junto com “Por que as pessoas
precisam de comida e água?” e “Por que as mulheres devem ser
feministas?”).18

A entrevistada 7 foi uma das que percebeu sobre essas questões, ao dizer que as
séries da Shonda são boas justamente pela representação diversa de personagens:
“primeiro o fato de ela colocar sempre protagonistas femininas, com personalidades
18

Tradução própria. No original: I hate being asked the Diversity Question – “Why is diversity
so important?” (which ranks for me as one of the dumbest questions on the face of Earth, right up there
with “Why do people need food and air?” and “Why should women be feminists?”).
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fortes e bem diversas. Tanto em questão de raça, quanto em questão de orientação
sexual.” A fã ainda complementa: “Eu gosto muito porque, além de ser envolvente e ter
uma linha de roteiro muito boa, [...] tem essa questão de como ela representa os
personagens dela. Ela faz personagens em profundidade e quebra tabus. Dando espaço
para, enfim, a diversidade”.
Essa representação da diversidade vai de encontro às representações
estereotipadas. Conforme os estudos de Freire Filho (2005), estereótipos reduzem “a
variedade de características de um povo, uma raça, um gênero, uma classe social ou um
grupo desviante a alguns poucos atributos essenciais”. Já Beauvoir (1980) explica que
no mundo masculinizado, a própria mulher é vista e se enxerga como o “outro”. Os
negros, homossexuais e outros grupos minoritários também são tidos como os “outros”
sociais. Por isso, sobre a representação da mulher e da diversidade nas séries da Shonda
Rhimes, sempre em personagens bem construídas, a entrevistada 2 explicou:
Eu penso que as séries dela são muito boas. São muito boas em termos de
profundidade de personagens e na forma como ela lida com aquilo que é
considerado como diferença de um padrão ocidental. Ela lida com a
diversidade de uma forma bastante sensível, com profundidade e de uma
forma contínua. Não é um ou outro episódio onde isso acontece, não é uma
ou outra série onde isso acontece – muito pelo contrário. Eu percebo que os
gays, mulheres lésbicas, homens negros... Sempre aqueles que são tachados
como os “outros” da sociedade, nas séries da Shonda têm um lugar. Tem um
lugar de protagonista. E esses personagens têm uma profundidade tamanha.
Além de serem personagens que, em geral, têm uma sensibilidade muito
grande. E ela [Shonda] lida muito bem com a questão do poder. São
personagens que têm um poder e ela trabalha muito bem com isso. Então,
particularmente, é isso que eu mais gosto das séries da Shonda. São séries
muito bem construídas. E séries de diferentes temáticas. Por exemplo, Grey’s
Anatomy é uma série médica, enquanto HTGAWM é uma série do Direito.
Scandal é uma série relacionada tanto com Relações Internacionais quanto
com resolução de conflitos. E em todas elas eu vejo todos esses elementos
que eu te falei, da diversidade.

Em um mundo moderno no qual a mídia rege muitas das ações dos indivíduos,
tudo aquilo que é produzido e apresentado ao público é uma reprodução de preceitos já́
afixados no imaginário social. O modo como séries e outros produtos audiovisuais são
construídos depende fortemente disso. Ainda pensando em representações da mídia, a
entrevistada 3 explicou sobre a evidente influência delas na construção do imaginário:
Se uma adolescente está assistindo aquela série, ela cria outra possibilidade
de vida. Eu acredito muito que a comunicação mexe com isso. Ela cristaliza
as coisas... Quando ela quer cristalizar, ela cristaliza. Quando ela quer
colocar em cima do negro o estereótipo de bandido, ela vai fazer isso e vai se
manter. Mas ela também tem o poder de criar outras representações,
ressignificar a imagem do negro dentro do imaginário social. E a Shonda faz
isso. Se a minha sobrinha de 16 anos tá vendo aquilo ali, ela fica pensando
“Eu posso ser médica, eu posso ser competitiva que não tem problema. Eu
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posso não querer casar e ter filhos e não tem problema”. [...] Ela cria novas
possibilidades de vivências e isso é muito importante.

Além das questões de diversidade e representatividade contidas nas respostas
das entrevistadas, perguntou-se também se elas sentiam-se representadas nas séries. Tal
pergunta buscava compreender como era a percepção das fãs quanto essa identificação
pessoal com as personagens e como a ficção poderia influenciar a vida delas do lado de
fora das telas (respondendo, assim, ao terceiro objetivo específico desta pesquisa). A
maioria das entrevistadas disse conseguir se enxergar nas representações, trazendo à
tona questões também relacionadas à identidade racial e à sexualidade – o que faz
sentido: conforme apresentado nos capítulos teóricos, Hall (2006) explica que as
identidades dos sujeitos são fragmentadas, sobrepostas. Em séries, personagens
femininas são comumente retratadas a partir de identidades fragmentadas do sujeito
pós-moderno. A entrevistada 10 coloca que:
Tanto em Scandal quanto em HTGAWM. Eu acho que eu acabei me
apegando muito mais a essas duas [Olivia e Annalise], por conseguir me
enxergar mais nessas séries, nas personagens principais. Elas são centrais na
história. São mulheres negras, heterossexuais... Quer dizer, em HTGAWM
ela [Annalise] é bissexual, mas enfim. Acho que consigo me enxergar nas
duas.

Mencionando as personagens negras de HTGAWM Annalise, Michaela e Rene,
a entrevistada 6 sente-se parcialmente representada, dizendo que “Não é a representação
perfeita de mim, mas eu acho que dentro do universo da série elas me representam de
uma forma ok”. Além dessas falas das entrevistadas 10 e 6, que são negras, destaca-se a
seguir a opinião de algumas entrevistadas brancas, sempre levando em consideração a
preocupação com representatividade que existe nas séries da Shondaland. A
entrevistada 4 faz o apontamento:
É muito difícil uma pessoa não se sentir representada com as séries da
Shonda Rhimes. [...] Porque, claro, eu como branca é mais fácil de me sentir
representada. Mas eu fico imaginando pessoas negras que também devem se
sentir... Claro não posso falar por outras pessoas, mas eu imagino que sim,
porque é uma coisa bem marcante para mim na série a Bailey ser parte de
várias minorias. Porque ela é mulher, ela é negra e ela é gorda. Ela não é uma
mulher padrão, que as pessoas olham e têm como exemplo de beleza,
entende? Então eu acho que é uma série muito boa para as pessoas em geral
se sentirem representadas, porque elas retratam vários tipos de pessoas, tanto
fisicamente como os jeitos assim da pessoa, sei lá.

A fala da entrevistada 7 vai de acordo com isso, também se sentindo
representada. Ela destaca como a diversidade das personagens lhe chamou a atenção:
Vamos combinar que mulher branca heterossexual é a coisa mais normal de
se ver na TV brasileira ou norte-americana. O que me chama a atenção é
justamente a representação das coisas que não são representadas

91
normalmente na TV. Mas ter, tem. Sempre vai ter em uma série [mulheres
brancas heterossexuais]... Então eu não me sinto excluída.

Conforme visto anteriormente, compreende-se que a raça branca deve ser
pensada como um locus de privilégio (racial, econômico e político) e de poder. Piza
(2005) informa que a branquitude deveria ser um movimento de reflexão sobre a
experiência de ser branco, ou seja, deveria ser o questionamento consciente do
preconceito e da discriminação. Nesse sentido, tem-se a resposta da entrevistada 9. Ela
reconhece seu privilégio branco ao perceber que a maioria das séries que existem
representam melhor os brancos:
Sobre me sentir representada na série Scandal... Eu me sinto sim. Até porque,
mesmo que a personagem principal seja negra, a maioria do resto do elenco é
branco. E eu sou branca, mas eu fico muito feliz quando acontece isso de ter
o personagem principal negro. Porque, cara, eu acho horrível o que a
sociedade como um todo já fez e ainda faz com os negros, sabe.
Principalmente com a mulher negra. E eu acho incrível que a Olivia Pope [...]
é a personagem principal. Então mesmo que só tivesse negros na série, eu
não iria me importar de não estar sendo representada nessa série. Até porque,
afinal, 99% das séries só tem gente branca, sabe. Ou os negros estão, sei lá,
como ladrões e empregadas. Empregadas mais no caso do Brasil, enfim. [...]
E é muito ruim eu, que sou branca, falar sobre isso, né. Porque a gente que é
branco não sabe o que é não ser representado. Em tudo o que é lugar a gente
se vê e a gente se sente representado, se sente igual a todo mundo. Eu não sei
o que é ser um negro. [...] Então eu acho não só incrível, mas totalmente
natural que ela [Shonda] coloque personagens negros, porque ela tem que se
sentir representada, sabe. E ela faz isso muito bem. O mundo não é feito só
de brancos, sabe. Não tem porquê só ter brancos em uma série. Aliás, é
ridículo só ter brancos em uma série.

As construções da mulher pelas representações midiáticas não somente refletem
as diferenças nas relações de gênero, como também ajudam a constituí-las, segundo
Sabat (2001). A autora também explica, conforme apontado na teoria da presente
monografia, que a reprodução da diferença acontece socialmente pela representação –
que, por sua vez, tem a ver com as relações de poder que existem na sociedade.
Pensando na influência da ficção sobre a realidade, perguntou-se às entrevistadas se elas
julgavam que personagens fictícias acrescentam, por exemplo, na luta feminista. A
maioria delas respondeu positivamente, a exemplo da resposta da entrevistada 6: “Eu
acho que quando a gente tem essas representações mais fortes e que mostram que tu
pode chegar mais longe, isso impacta positivamente. [...] Principalmente na educação de
pessoas mais jovens”. Ademais, a fala da entrevistada 9 complementa essa análise. A fã
disse que personagens fictícias representam, na verdade, a realidade do que acontece
mundo. Relacionando a representação de personagens femininas com o uso da internet,
a entrevistada 7 fala sobre a identificação dos sujeitos com personagens:
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Eu acho que o papel da representação feminina bem feito, nesta época de
feminismo, é que tu consegue te identificar melhor. Não só tu, como diversas
mulheres, de diversas classes e diversas etnias conseguem se identificar
melhor com as personagens. E, a partir dessa identificação, têm mais
tendência e vontade de compartilhar a respeito daquelas personagens que elas
se identificaram. Então [as personagens] acabam virando meio que ícones.
Trocar percepções da série sim, e também compartilhar “ah, olha o que essa
personagem fez, ela me representa!” Eu já vi várias pessoas fazendo isso.
Várias vezes eu já vi mulheres nas séries da Shonda Rhimes fazendo alguma
coisa e pensei “nossa que maravilhoso, eu queria ser ela!”, sabe.

Além disso, a entrevistada 7 também coloca que “para mim uma série boa e que
tem uma representação feminina boa é aquela série que não tem uma faceta só”,
explicando que considera como empoderador poder ver que uma mulher pode ser tanto
forte quanto frágil. Retomando a questão de personagens fictícias, a entrevistada 7
afirma que:
Quanto mais tu ver personagens fictícias sendo empoderadas e sendo bem
representadas... Essa coisa de representação, de tu conseguir se identificar,
identificação com as personagens. Isso ajuda muito. Porque dai tu consegue
ver que “se ela fez isso, eu também consigo”. [...] quando a gente vê em uma
série alguém “foda”, conseguindo coisas, ou alguém passando por um
problema muito difícil, tu vê que tu não tá sozinha. Quando tu vê uma mulher
passando por um problema às vezes semelhante ao teu, eu acho que essa
questão toda dá uma ajuda. Às vezes para empoderar, às vezes para tu
simplesmente ver que tu não é um ET e não está sozinha. Eu acho que o fato
de construir bem essas personagens, e não só como um estereótipo, ajuda.

A fala da entrevistada acima demonstra a importância imensa das representações
como possibilidade de influência positiva sobre a realidade de mulheres não fictícias.
Assim, além de a ficção fazer a audiência se sentir representada, também funciona de
modo a estabelecer exemplos que mulheres reais podem vir a seguir.
4.5.2 Influência do perfil da produção nos produtos midiáticos
Conforme apresentado no perfil dos respondentes do questionário (no Gráfico 3,
página 55), percebe-se que a maioria (95,6%) dos participantes do questionário tem
conhecimento sobre a roteirista e produtora executiva Shonda Rhimes. O mesmo é
verdadeiro para as entrevistadas. Algumas não sabem sobre a sua vida pessoal, mas
conhecem o seu nome e tem vasto conhecimento sobre as suas produções. Outros
sentimentos que as entrevistadas demonstraram para com a Shonda foi de admiração:
tanto pela pessoa quanto pelos roteiros dela. A entrevistada 7 colocou: “Eu admiro ela
como pessoa, por ser uma mulher negra e talentosa que tem espaço na televisão
americana. Mas mais afundo sobre a vida dela eu não conheço”. Falaram que amam ou
que adoram as suas séries, pois são inteligentes, interessantes e com representações
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femininas muito boas, segundo as respondentes. Muitas entrevistadas não são somente
fãs das séries, mas fãs da Shonda propriamente. Elas criam expectativas com relação às
séries e sentem-se como se conhecessem a produtora. A fala da entrevistada 2
exemplifica isso:
Para mim, ser fã de uma série significa assistir a série mesmo quando eu
discordo de algumas questões. Eu tinha uma outra expectativa do que ia
acontecer na série, e acaba que não. [...] Às vezes fica meio que enrolando
algumas coisas. Só que eu sou tão fã da série que eu sei que logo ali vão
começar aqueles episódios que vão me fazer perder o fôlego e querer assistir
um atrás do outro. Então, para mim, ser fã de uma série significa acompanhar
ela mesmo quando eu discordo dela. E isso tá relacionado com ser fã da
Shonda. Porque eu conheço ela e eu tenho expectativas em relação a ela. Até
hoje ela nunca me decepcionou, então eu continuo assistindo.

Para compreender se o perfil da produção influi nas representações produzidas, é
preciso levar em consideração as conceituações de Hall (2003) sobre codificação
(momento de produção e circulação da mensagem) e decodificação (momento da
tradução do discurso em práticas sociais). Ou seja, para haver consumo midiático, é
preciso que os receptores produzam sentidos a partir das mensagens recebidas. A fala
das entrevistadas demonstra os sentidos que cada uma delas produziu a partir de suas
vivências como fãs das séries. A maioria das entrevistadas, quando perguntadas se
consideravam que o fato de Shonda Rhimes ser mulher e ser negra influenciava na
maneira como a roteirista produzia as suas séries, responderam afirmativamente. A
entrevistada 6 lembrou que “apesar de em HTGAWM ela só ser a produtora executiva,
ela com certeza dá os ‘pitacos’ dela”. A entrevistada 9 demonstrou sua opinião com
clareza:
Eu acho que com certeza influencia por a Shonda ser negra e ter personagens
negros nas séries dela. Principalmente em Scandal e em HTGAWM. É muito
bizarro, porque os personagens são negros, mas eles ainda não são a maioria.
Mas só o fato de ter personagens negros ali eu acho muito importante. E eu
acho que até por isso eu goste mais da série, sabe.

A fala da entrevistada 9 acima concorda com o que aponta Feres Júnior (2015)
de que, apesar de os negros não serem uma minoria numérica no Brasil - mas, ao
contrário, o próprio povo brasileiro – a representação de negros no cinema brasileiro
(tanto nas funções de ator quanto nas de diretor e roteirista) está muito aquém da
proporção de seu contingente na população. A entrevistada 10 também tem uma opinião
nesse sentido:
Acho que poderiam ter mais personagens negras nessas séries. Mas as
personagens centrais serem mulheres negras, moverem tantas pessoas, e isso
mostra que não vai fazer mal colocar uma pessoa que é diferente do padrão
exigido no papel central. Isso mostra que não é esse o ponto que as pessoas
esperam da série. As pessoas querem personagens que sejam bem
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construídos, independente da cor ou da raça. Colocar elas lá é um passo
adiante. [...] Até por ela [Shonda] conseguir se ver como mulher negra,
entender as coisas que acontecem com a mulher negra, ser invisível - ou
então quando ela é visível, às vezes ela é vista de uma forma não tão positiva
ou colocada em papéis que às vezes não são tão interessantes para dar
visibilidade para mulher negra. E a Shonda consegue mudar isso. [...] Tanto a
Olivia quanto em HTGAWM [Annalise]. Nos dois papéis elas são
personagens que são mulheres, que são seres sexuais, são bonitas e
independentes e não vistas como empregada, ou coisa assim. Eu acho que por
ela [Shonda] ser mulher e ser negra ela consegue trazer isso de uma forma
que me toca.

Percebe-se que a fala da entrevistada 10 também abordou a questão da
invisibilidade negra ou da representação estereotipada e negativa dessas mulheres.
Freire Filho (2005) menciona como a veiculação maciça de representações
desfavoráveis e danosas das minorias costumam gravitar em torno do estereótipo, ao
que Munanga (2003) complementa dizendo que essa construção de uma identidade
negativa - embora inicialmente atribuída - acaba sendo interiorizada e naturalizada
inclusive pelos próprios negros. Retomando a influência do perfil de uma produtora
mulher e negra nas representações das séries, a entrevistada 2 coloca que:
Eu não tenho a menor dúvida que o fato de a Shonda Rhimes ser mulher e ser
negra faz total diferença na forma como ela representa essas personagens e na
forma como ela constrói todos os personagens nas séries dela. [...] Não tem
nenhuma dúvida assim para mim que esse ponto de vista do qual ela fala é
fundamental para potência das personagens que ela traz.

A entrevistada 5 expressa uma opinião parecida com essa. Conforme Angrisano
e Silva (2014), as realidades veiculadas na mídia são construções que tentam se
aproximar do real social. Pensar nisso é relevante visto que a entrevistada 5 diz que a
inferência do gênero e da raça da produtora fazem seus produtos midiáticos parecerem
mais reais:
Eu acho que isso é essencial para série e para representação também, porque
quando tu coloca um pouco de si em um personagem ou em uma série, fica
mais real a representação. Ali a família da Annalise, ou a família da Olivia.
São pessoas, personagens que realmente têm a ver! Então são mulheres
negras mesmo, elas têm personalidades de negras, elas são negras, as famílias
delas são negras, tudo! É muito certo.

Ademias, tem-se na fala da entrevistada 4 todo um panorama sobre a
importância da representatividade em produções midiáticas. Ela fala sobre a relação de
Shonda com as questões de opressão na sociedade e sua trajetória no mundo do cinema.
Nunca li sobre o passado dela [Shonda], mas imagino que ela deve ter sofrido
preconceito com certeza na vida, porque acho que mulheres em geral já
sofrem opressão da sociedade, e mulheres negras, com certeza sofrem ainda
mais opressão do que uma mulher branca. Então imagino que, em toda a vida
dela, ela tenha se sentido oprimida em algum momento. É muito difícil, tanto
no mundo do cinema quanto no da televisão, ter uma mulher nesse papel,
entende. Geralmente tu vê que a maioria dos diretores, escritores, roteiristas,
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são homens. “Ah, pensa em um diretor muito ‘foda’.” tu vai pensar no nome
de um homem. Até eu como mulher vou pensar no nome de um homem.
Acho que ela entrou para esse mundo das séries com o objetivo de retratar
personagens diferentes do que tu já vê na TV. Tu vai ver um filme de
romance, e nossa! Eu não consigo pensar em um filme que o casal principal
não seja um casal branco, um casal loiro do olho azul, entende? Então acho
que ela entrou nisso com o objetivo de: “não, espera aí, eu quero que mais
pessoas se sintam representadas nas minhas séries, quero que as pessoas
vejam que sim, pessoas negras podem ter posições de poder”. [...] Eu acho
isso muito legal, acho que ela [Shonda] chegou nas séries para inovar, para
representar a maior quantidade de pessoas possíveis.

Compreender o que as entrevistadas disseram quanto a isso requer lembrar que a
produção e a recepção da mensagem televisiva não são iguais, mas estão bastante
relacionadas. Ao perceber que as entrevistadas concordam com o lugar de fala de
Shonda e querem que mais mulheres como ela cheguem aonde ela chegou, identifica-se
um alinhamento entre os lados de codificação e decodificação, conforme estudou Hall
(2003). A entrevistada 3 explica:
Eu acho que para uma representação assim, melhor feita, mais plural, a gente
precisa que pessoas negras cheguem nos lugares que a Shonda chegou. Lugar
de criação, de roteiro. Eu não quero dizer aqui que todos os brancos vão criar
personagens negras estereotipadas, não é isso. [...] Parte da branquitude isso:
enxergar a população negra como pessoas produtoras de conhecimento. [...]
A partir do momento que começarem a nos enxergar como roteiristas, como
diretores, como produtores, a gente vai conseguir ter acesso a esses lugares e
contribuir para uma representação mais diversa e que dialogue com as
pessoas.

Assim, considerando ainda os estudos de Hall (2003), interpreta-se que no caso
da opinião das entrevistadas sobre Shonda, os graus de simetria, de compreensão na
troca comunicativa são equivalentes: A recepção concorda com a produção nesse
sentido. A entrevistada 7 traz uma contribuição ao assunto ao lembrar de um discurso de
Kerry Washington, a atriz que interpreta Olivia Pope, em uma premiação. Depois, a
entrevistada fala da realidade de Shonda como uma mulher negra bem sucedida
profissionalmente:
Ouvi um discurso faz um tempo em que a Kerry Washington diz, quando ela
ganhou um Emmy, se eu não me engano: “Queria agradecer a Sonda Rhimes
porque se tu não dá espaço para mulheres negras fazerem papeis importantes,
a gente nunca vai fazer papéis importantes. E não é porque não somos boas
atrizes, mas porque não há espaço”. Voltando para a Shonda Rhimes, acho
que não deve ter sido fácil para ela, ou não deve ter sido tão fácil para ela,
quanto como se ela fosse branca. Ela quer justamente retratar a realidade que
ela vive como mulher negra. Dando espaço para outras pessoas negras
fazerem papéis de destaque nesta série. Não é aquele papel secundário, é um
papel de destaque na série. Então eu acho que influencia muito sim na forma
cuidadosa em que ela retrata mulheres no geral e na maneira como ela trata as
mulheres negras em específico nas suas séries.

96
Conforme Giroux (1999), raças funcionam sistematicamente ao modelar várias
formas de representações, relações sociais e estruturas institucionais. Concordando
então com a opinião das demais entrevistadas, a entrevistada 3 fala a seguir sobre a
quebra de estereótipos sobre a população negra, em representações que mostram sua
humanidade e complexidade. Freire Filho (2005) explana que estereótipos atuam como
uma forma de impor um sentido de organização ao mundo social e de impedir qualquer
flexibilidade de pensamento na comunicação de uma realidade – tudo em prol da
manutenção e da reprodução das relações de poder e desigualdades.
Ela [Shonda] traz toda essa vivência dela como mulher negra para a tela. Ela
fica quebrando estereótipos, estereótipos que a população branca joga em
cima da população negra. Ela não coloca mulheres negras em posição de
servente - não que isso seja um problema, são profissões justas, dignas. O
problema é sempre colocar o negro como serviçal, entendeu? E ela fica
tensionando o tempo todo essas representações que habitam no imaginário
mundial e social. Acho muito incrível essa mulher, porque ela conseguiu
fazer isso. Ela conseguiu fazer com que todas as séries dela tenham
personagens importantes negras. E ela escreveu personagens muito
complexas. Só um parênteses, o que que é a Viola, que tá lá em HTGAWM!
Até hoje não sei se amo ou odeio aquela mulher, se ela é culpada ou se ela
não é, eu não consigo definir. E é isso que é o mágico dela, ela consegue
fazer isso, consegue pegar todas as implicações e mostrar a humanidade da
população negra, de mulheres negras. A gente é trevas em alguns momentos,
outras horas a gente também é arco-íris, porque a gente é humano. Não é só o
branco que é bom ou mal, bom e mal ao mesmo tempo, entendeu? E ela
mostra todas essas nuanças da personalidade de pessoas. Tira do negro que é
sempre uma coisa: a mulher é a negra lasciva ou empregada, e o cara é o
bandido.

Também lembrando como negros são geralmente representados na mídia – em
posição de servir aos brancos, como lascivas ou bandidos, por exemplo – a entrevistada
4 fez uma observação sobre a série Scandal. Ela percebeu que até em questões sutis a
representação é bem construída:
Em Scandal uma coisa que me chamou muito atenção agora na sétima
temporada, tem uma cena da Olivia, com o pai dela. Eles estão em um
restaurante, e a gente sabe que os lugares que eles frequentam são lugares de
classe A, são restaurantes caros, a gente vê pelo vinho que eles pedem para
tomar. E uma coisa que me chamou muito a atenção, quando aparece ao
fundo, outras pessoas jantando, as pessoas que estão ali no restaurante, são
pessoas negras, os figurantes são pessoas negras! Mostra isso de que pessoas
negras sim podem ser de classe A, e ter dinheiro para frequentar bons
restaurantes. Outra coisa que chamou atenção também é que os garçons são
brancos. Porque geralmente quando tu assiste uma novela, uma série, tu vê
pessoas negras nessas posições, de faxineira, de mulher que trabalha como
cozinheira, sei lá. Aí na série eu achei muito legal que os garçons são
brancos, e as pessoas que estão lá usufruindo de tudo aquilo são pessoas
negras. Acho que é uma coisa que foi pensada com certeza, mas que pode
passar batido para muita gente, porque é uma coisa sutil. Mas se tu esta
engajado nesses assuntos de representatividade, tu consegue perceber olha
que legal, eles colocaram pessoas negras nessa posição, e não servindo
pessoas brancas como sempre aparece. Eu achei isso muito legal de Scandal.
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Diferentemente do que colocou Guerreiro Ramos (1957 apud FERES JÚNIOR,
2015) quando criticou o fato de os estudos sobre os negros serem sempre do ponto de
vista dos brancos, temos nas séries de roteiro e de produção de Shonda Rhimes o ponto
de vista e o lugar de enunciação de uma mulher negra sobre os negros. As personagens
Olivia Pope e Annalise Keating, protagonistas das séries Scandal e HTGAWM,
respectivamente, são ambas mulheres negras representadas em posições de poder dentro
de seus cenários. Além delas, as três séries possuem outras personagens negras também
muito bem representadas.
A partir do que foi visto na teoria sobre identidade racial, conclui-se que o
racismo é algo tão profundamente envolto no tecido social e na cultura que a palavra
“negra”, especialmente quando aplicada às mulheres, torna-se um intensificador. É por
isso que Carneiro (2003) explica que o racismo estabelece uma inferioridade social dos
segmentos negros da população em geral e das mulheres negras em particular. Ademais,
conforme Giroux (1999), o racismo foi configurado dentro de uma política de
representação, através do modo que os brancos construíram, estereotiparam e
deslegitimaram outros grupos raciais. Nesse sentido, as entrevistadas demonstraram
como são importantes representações de mulheres negras que fogem dos estereótipos e
trazem mulheres complexas e humanas para papéis midiáticos de destaque e tão
importantes. A entrevistada 3 disse:
Eu sempre acho importantes personagens negras, porque a gente nunca tem
(...), então sempre que tem para mim é um farol... Tipo, “ai meu Deus tem!”.
E não tem só uma, tem três [em Grey’s Anatomy]. Tem uma gama assim de
diferentes personagens de diferentes personalidades. [...] Porque elas são
personagens negras, mas não são personagens negras com as mesmas
características - que é o que as pessoas tendem a roteirizar dessa maneira,
aglomerar dois em um só, como se... É aquela pasteurização da identidade
negra. E elas são diferentes assim umas das outras.

A fala da entrevistada 2 completou essa ideia. Para ela, a humanidade e
complexidade dos personagens negros é algo essencial:
Para mim, o central é a forma como ela [Shonda] lida com as questões
próprias da negritude. Tanto homens como mulheres negras nessa série são
personagens extremamente profundos, complexos. Personagens densos e [...]
com uma humanidade visceral, assim. E não no sentido de uma corporalidade
única e exclusiva que denotasse só corpo, sabe, só emoção. Não é isso. Ela
lida com a humanidade mesmo própria do ser humano, assim. E por isso eu
gosto muito dos personagens negros dela, porque não é isso que a gente vê
em outras séries – sobretudo as séries que não são produzidas por mulheres
negras.

Quando perguntada se pensava que mulheres negras estavam bem representadas
nas séries da produtora Shondaland, a entrevistada 7 disse que Rhimes “é bem
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cuidadosa de não cair num clichê ou em estereótipos [...] acho que justamente por ela
fazer esta coisa multifacetada”. Quanto aos estereótipos feitos sobre a população negra,
Hall (2003) apresenta a como essas representações planificadas e negativas do negro
acarretam na naturalização da inferioridade do outro, cuja diferença é posta como
evidência incontestável. A entrevistada 7 então acrescentou como as personagens de
Shonda são profundas:
Ela [personagem] não é só uma mulher negra, ela é mulher negra hétero, é
mulher negra homossexual, uma mulher negra bissexual, e faz isto ou aquilo,
e tem dilemas éticos e morais como qualquer outra pessoa. No caso de
HTGAWM, a Annalise principalmente (e todo mundo envolvido na série)
tem vários dilemas de como agir e muitas vezes não é moralmente aceito ou
bom o que fazem, mas representam os dilemas que todo mundo tem. Ela
representa bem [mulheres negras] e que ela representa bem os personagens
em geral.

Além da profundidade, pode-se perceber nas séries da Shonda que o racismo é
algo também ilustrado. De acordo com Feres Júnior (2015), até as pessoas brancas mais
críticas tendem a ver o racismo como algo que coloca os negros e outros grupos em
desvantagem, mas não como uma fonte de privilégios e regalias para os brancos. Assim,
ainda na esfera da identidade racial e sobre a questão do privilégio branco, a
entrevistada 3 também falou sobre uma cena em Grey’s Anatomy:
A Maggie estava conversando no estacionamento com a Amelia [...] e que a
Amelia estava se sentindo mal porque desconfiou da Stephanie (que é outra
personagem negra). E ai ela falou... Ah, eu não vou lembrar o diálogo todo,
mas ela [Maggie] falou para Amelia rever o privilégio branco dela. E eu
fiquei assim ó “Maravilhosa!”. Ela usou essa expressão que é tudo na minha
vida. “Reveja esse seu privilégio branco” e essa foi uma das cenas que mais
me tocou, assim. Porque a Shonda sempre abordou a questão racial.

Nessa mesma cena entre Maggie e Amelia, a Maggie explica que não adianta a
Amelia perguntar para ela sobre questões de negritude, pois ela não responde por todas
as mulheres negras. A entrevistada 3 diz então que essa questão é muito importante, já
que “a branquitude tem essa mania, de pegar uma pessoa como porta voz”. Ela coloca
também que:
É aquela mania de aglomerar a população negra, “somos todos iguais” e “eu
não consigo ver diferenças entre vocês”. Tipo, pasteurizam, sabe, planificam
todas as nossas camadas, as nossas vivencias e opiniões. Isso realmente foi
uma coisa bem importante de ela [Maggie] abordar nesse episódio.

Além dessa aglomeração dos negros em estereótipos, viu-se anteriormente que
Hooks (1990) afirma que os brancos tendem a se recusar a enxergar os negros como
agentes políticos. É devido a essa ideologia infundada da superioridade racial dos
brancos - generalizada, naturalizada e consumida ao decorrer de muitos anos – que se
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faz necessária a crítica acerca da carência de representações midiáticas positivas de
mulheres negras, por exemplo. As séries Grey’s Anatomy, HTGAWM e Scandal
surgem para modificar esse panorama. Com relação ao fato de as séries da Shonda
representarem muito bem as mulheres negras, a entrevistada 2 fez o apontamento de que
nossa sociedade atual precisa de mais representações como essas:
Isso ajuda a desconstruir esses papéis, essas visões sobre mulheres negras,
que tem um forte apelo na vida real, né. Eu acho que seria bem importante se
a gente pudesse ter mais Shondas Rhimes, mais produção de personagens
humanos e transpondo questões – mas não como se eles fossem heróis. Nas
séries da Shonda, a questão do racismo sempre aparece. Mas que enfim, que
vão construindo também as suas histórias apesar disso. E a gente poder se ver
em uma médica, uma advogada, em mulheres, enfim, que tenham profissões
reconhecidas. E que são reconhecidas pelos seus pares pela sua ação, suas
ações, seus conhecimentos, enfim. Elas não sofrem deméritos por serem
negras, embora elas enfrentem os problemas que são próprios do racismo e
de ser mulher. Então eu gostaria muito que a gente tivesse mais isso.

A entrevistada 6 diz considerar que mulheres negras estejam bem representadas
nas séries da Shonda, como profissionalmente bem sucedidas, por exemplo. Isso
demonstra que além de toda a importância que Shonda Rhimes dá para questões de
representatividade racial em suas séries, ela também é uma mulher que valoriza muito o
sucesso profissional. Sendo uma mulher viciada em trabalho ela própria, é interessante
ver como a sua carreira de sucesso incentiva a produtora a representar suas personagens
também nesse sentido. Abordando a questão da carreira, a entrevistada 3 falou de como
é importante que mulheres possam ser ambiciosas e almejarem o sucesso profissional
sem que isso seja tido como algo negativo ou ganancioso. A entrevistada utilizou como
exemplo em sua fala a personagem Stephanie, de Grey’s Anatomy, que é bastante
competitiva:
Ela não escondia que era competitiva, e ela gostava de ser competitiva, não
tinha problema em ela ser competitiva. Isso é muito bom, sério. Vai dizer!
Olha só! Essa representação de uma mulher que gosta de competir, mas não é
enxergada como a mandona... Tá, algumas pessoas podem enxergar assim,
mas eu não porque eu me identifico com ela. Enfim, que não é pintada de
uma maneira ruim, por ser competitiva, por querer almejar coisas grandes
para a carreira.

Conforme visto no capítulo teórico acerca de Identidade Profissional, sabe-se
também que mulheres sofrem preconceito no mercado de trabalho por serem mães. Em
seriados, essa situação não é diferente. Dissertando sobre a relação entre maternidade e
carreira, a entrevistada 4 lembrou uma cena de Grey’s Anatomy na qual Callie e
Arizona disputam a guarda da filha, e os médicos do hospital se dividem defendendo
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uma mãe ou a outra. A cena demonstra como existe preconceito da sociedade com
relação a mães que trabalham:
Eu gosto muito da cena quando esta tendo o julgamento da Arizona e da
Callie para ver quem vai ficar com a guarda da Sofia e dai a advogada da
Callie começa a fazer várias perguntas querendo julgar a Arizona por
trabalhar demais, tipo “todas essas horas tu estava de plantão, todas essas
horas alguém precisou de ti no hospital e tu deixou a tua filha com alguém
para ir trabalhar”. E uma cena que me marcou muito foi quando a Bailey
pergunta para a advogada “tu faria essas perguntas se ela fosse um homem?”.
Eu acho que é muito isso, eu acho que jamais essa pergunta teria sido feita
para um homem, um homem ser julgado porque ele trabalha demais, porque
ele é muito dedicado ao seu emprego. Eu acho que essa coisa de ela deixar o
trabalho dela para ficar com o filho, para a mulher é uma coisa normal, para o
homem é tipo “Nossa, olha que paizão!”. Ninguém fala “Nossa, olha que
mãezona!”. Então eu acho que fica muito essa coisa na sociedade, se a mãe
larga o filho porque ela precisa trabalhar ela é uma mãe ruim, e se o pai faz
isso ele só é muito trabalhador.

Em suma, esse subcapítulo visava responder ao último objetivo específico de
pesquisa, avaliando a influência do perfil da produção nas suas representações
midiáticas. Demonstrou-se, assim, que personagens fictícias podem representar a
própria realidade do mundo - além de gerar identificação na audiência e, então, exercer
influência (mesmo que de maneira indireta) na construção das identidades dos sujeitos.
É muito relevante, por isso, a representação na mídia de mulheres poderosas e
batalhadoras (conforme analisado na categoria Identidade de Gênero e Sexual),
inteligentes, competentes e ambiciosas (conforme visto na categoria de Identidade
Profissional), resilientes e capazes de superar obstáculos (conforme apresentado na
categoria Traumas e Superação) e que representem diversidades raciais (conforme
sugerido na categoria Identidade Racial).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir de tudo o que foi apresentado até aqui, conclui-se que, de forma geral, o
público percebe as personagens femininas de Shonda Rhimes como bons exemplos de
representação de mulheres na mídia. No início desta monografia, utilizou-se do termo
aca-fan para justificar a relação pessoal da autora com o tema, explanando o tipo de
olhar participativo que foi usado sobre o objeto de estudo. A pesquisa foi toda realizada,
então, a partir das vivências da autora e com muita paixão pelas personagens. Na
contextualização teórica, primeiro falou-se de identidade de gênero, de raça e de
profissão, visto que o sujeito moderno possui identidades fragmentadas e por vezes
complementares.
Quanto às questões de gênero, foi privilegiado o estudo sobre a mulher, suas
representações e possibilidades de desconstrução de estereótipos. Mulheres poderosas,
fortes e batalhadoras visíveis na mídia influem na autoestima, sonhos e identidades dos
sujeitos. Quanto às questões raciais, foi analisado empaticamente pela autora aspectos
tanto da branquitude quanto da negritude, destacando a importância imensurável da
representatividade racial. Representatividade tem a ver com o quanto e de que maneira
determinado aspecto identitário é colocado para a sociedade, especialmente pela mídia.
Séries como Grey’s Anatomy, HTGAWM e Scandal mostram como hoje em dia há
mais visibilidade negra na televisão. Personagens como Olivia Pope, Annalise Keating,
Michaela Pratt e Miranda Bailey comprovam que, para ter excelentes atrizes negras em
papéis de destaque, basta apenas dar-lhes o espaço e a oportunidade para tanto. Quanto
às questões profissionais, constataram-se as dificuldades inerentes à opressão de gênero
no mercado de trabalho e a carência de mulheres em posições de enunciação como a da
Shonda Rhimes. Valorizou-se, todavia, a busca pelo sucesso na carreira - presente em
muitas das personagens de Grey’s Anatomy, HTGAWM e Scandal.
Referente às explicações teóricas sobre midiatização, averiguou-se como
representações empoderadas na televisão e na Netflix são significativas na construção
identitárias dos sujeitos atualmente. A quebra de padrões acerca das minorias demonstra
uma mais forte aceitação do público (e necessidade da sociedade) quanto a isso. Para tal
análise, foram considerados os processos de recepção – compreendendo como, neste
caso, a codificação e decodificação das mensagens midiáticas estava em simetria.
Para chegar a tais conclusões, foi crucial atingir a todos os objetivos específicos
propostos inicialmente. Foi feita, preliminarmente, a identificação de quais as
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personagens apontadas como mais relevantes pelo público em cada uma das séries.
Descobriu-se, então, que havia quatro personagens principais para cada uma das séries:
Meredith Grey, Cristina Yang, Miranda Bailey e Callie Torres (em Grey’s Anatomy);
Annalise Keating, Michaela Pratt, Laurel Castillo e Bonnie Winterbottom (em
HTGAWM); e Olivia Pope, Mellie Grant, Abby Whealn e Quinn Perkins (em Scandal).
Depois, buscou-se investigar as características nomeadas pelo público como mais
marcantes para cada personagem e as justificativas para tanto. As características
permearam os âmbitos do poder, batalha, inteligência e determinação, por exemplo.
O terceiro objetivo específico visava analisar como a ficção fez a audiência se
sentir representada nas séries estudadas, demarcando o modo pelo qual esta monografia
avaliou os mais variados níveis da representação midiática. Os resultados exprimiram
como o sentimento de representação está ligado à ideia de identificação com as
personagens - coisa que a maioria das entrevistadas demonstrou sentir. Por último,
avaliou-se também a percepção do público sobre a influência do perfil da produção na
construção da representação midiática. Com relação a isso, observou-se que o fato de
Rhimes ser mulher e ser negra tem peso sobre o modo como constrói suas personagens.
Com base na resolução desses quatro objetivos específicos, conseguiu-se enfim
interpretar a percepção do público em relação às representações midiáticas ou
identitárias de personagens femininas nessas três principais séries da produtora
executiva Shonda Rhimes.
A principal conclusão retirada desse estudo foi sobre como apresentar diversas
personagens femininas com protagonismo e complexidade de caráter fazem a diferença
na percepção dos fãs sobre uma produção. Respondendo, assim, ao problema de
pesquisa (“Qual é a percepção do público sobre as personagens femininas presentes nas
séries Grey’s Anatomy, Scandal e How to get away with murder?”), capta-se o modo
como protagonistas como Meredith Grey, Annalise Keating e Olivia Pope são vistas
como personagens exemplares, complexas, multifacetadas, bem construídas e
profundas. A audiência percebe que as personagens de Shonda Rhimes são melhores
escritas do que a típica personagem feminina de outras séries. São fortes, batalhadoras,
humanas, destemidas, inteligentes e determinadas. Têm presença na série e têm em suas
personalidades muitas camadas. São, às vezes, anti-heroínas, pois não estão felizes nem
estão certas o tempo todo - mas representam mulheres complexas e, portanto, reais. Elas
desafiam padrões colocados em cima das mulheres (como a maternidade compulsória
ou falta de profissionalismo, por exemplo).
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Ademais, percebeu-se por meio do presente estudo que muitas das palavras
utilizadas pela audiência na descrição das personagens mulheres das séries são palavras
comumente atribuídas ao gênero masculino. Enquanto mulheres são historicamente
percebidas pela sua sensibilidade, fragilidade e cooperação, por exemplo, palavras como
batalha, força e poder são frequentemente atribuídas aos homens. Ou seja, identificar
como o universo feminino é marcado, nesta pesquisa, por valores e atributos do mundo
masculino demonstra como há um padrão masculinista que transpassa todos nós. Isso
ratifica como as relações de gênero estão intimamente ligadas às relações de poder:
muitas vezes é um poder autoritário e masculinista que rege nossa sociedade.
Ao pensar sobre essa hierarquia de valores, vê-se como são exaltados
socialmente atributos como poder e força, especialmente no âmbito público, em
detrimento à fragilidade e sensibilidade – que devem ser reservados ao âmbito privado.
Esta monografia sugere, de certa maneira, uma transformação das nossas relações de
gênero e dos nossos valores, para que mulheres não sejam submetidas a reproduzir esse
poder masculinista e autoritário que não permite o prestígio da sensibilidade, fragilidade
e cooperação. Para futuros trabalhos, fica o estímulo para que mulheres percebam esses
aspectos e possam começar a enaltecer também atributos historicamente interditados e
tidos como inferiores nas relações de gênero.
Acerca dos desafios enfrentados durante esta monografia, no procedimento
metodológico teve-se a dependência de que pessoas da internet respondessem os
questionários – o que não era uma certeza de engajamento. De modo geral,
conseguiram-se respostas suficientes na amostra de pesquisa. Uma surpresa quanto a
essa interação online com o público foi a grande aceitação e mensagens de carinho
recebidas através dos comentários no Facebook. O principal desafio do processo,
entretanto, foi a extensão e abrangência do tema, que permitia diversas abordagens e
trajetórias de pesquisa. Devido a isso, não foi possível colocar as análises completas das
doze personagens no corpo do texto, por exemplo, sendo preciso distribuir o conteúdo
em apêndices.
A intenção é que esta pesquisa contribua com a área de Relações Públicas no
que tange à valorização dos estudos de audiência, representação midiática e identitária,
além de questões de gênero, de raça e profissão, as quais são úteis para pensar os
relacionamentos e a comunicação nas organizações, por exemplo. É relevante aprender
a se colocar no lugar de quem é considerado minoria ou diferente, respeitando suas
vivências e percebendo a importância de sua representação fidedigna - e não
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estereotipada. As reflexões propostas nesta monografia visam abrir espaço para isso.
Como aprendizado, percebe-se também como o espaço midiático possui um forte apelo
educativo na sociedade contemporânea, de modo que personagens da ficção podem
influenciar na realidade. Além de causarem identificação no público, as personagens
podem trazer assuntos atuais de maneira leve, ajudando, por exemplo, no
empoderamento de mulheres reais.
Em conclusão, conforme mencionado, esta monografia tinha como proposta uma
temática demasiadamente abrangente. Como possíveis desdobramentos do estudo,
pode-se pensar em análises de outras séries que também possuam personagens
femininas fortes. No caso das personagens estudadas, eram todas cisgênero. Pode-se
pensar em novos estudos de outras personagens que quebrem essa barreira de gênero,
por exemplo. Também se pode pesquisar mais afundo especificamente alguma das
personagens apresentadas aqui, buscando entender como a identificação dos fãs com a
ficção não só os faz sentir-se representados, mas também influenciam nas suas
identificações e, consequentemente, na construção de suas identidades. Por ser um
campo de pesquisa bastante mutável, já que a todo o momento surgem novas séries,
novas personagens e novas produtoras, estudos nesse sentido podem sempre ter
continuações – comprovando que o sucesso de personagens femininas encontra-se na
quebra de estereótipos, na possibilidade de empoderamento do público e na
complexidade/profundidade das representações.
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO SOBRE HTGAWM
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO SOBRE SCANDAL
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTA: GREY’S ANATOMY
Perfil da entrevistada:
1. Qual a sua idade?
2. Qual o seu curso/profissão?
3. Qual você considera que seja a sua raça?
4. Qual a sua orientação sexual?
5. Qual a sua classe social?
Sobre a Shonda:
6. Você conhece a roteirista e produtora executiva Shonda Rhimes? O que pensa sobre
as suas séries?
7. Qual é a série dela que você é mais fã e por quê?
8. O que você acha que caracteriza alguém como “fã” de uma série?
Sobre personagens:
9. Em Grey’s Anatomy, qual a sua personagem feminina favorita? Tem alguma cena,
momento ou quote que mais marcou você?
10. Quais outras personagens da série você considera marcantes?
11. Em uma pesquisa realizada anteriormente, foram votadas Meredith Grey, Cristina
Yang, Miranda Bailey e Callie Torres como as personagens femininas mais marcantes
da série Grey’s Anatomy. Você concorda com essa votação? O que você pensa sobre
cada uma dessas personagens?
12. Além das personagens citadas, você lembra-se de mais alguma que seja importante
na representação midiática de mulheres em Grey’s Anatomy? Se sim, por qual
motivo?
Sobre representação:
13. Você
se
sente
representada
como
uma
mulher
(branca)/(negra)
(heterossexual)/(homossexual)/(bissexual) na série Grey’s Anatomy?
Sobre raça:
14. Você acha que o fato de a Shonda ser mulher e ser negra influencia na
representação de mulheres negras em suas séries?
15. Você acha que mulheres negras estão bem representadas nas séries da Shonda
Rhimes?
Sobre redes sociais:
16. Você curte a página no Facebook da série Grey’s Anatomy ou participa de algum
grupo de discussão sobre o assunto? Há engajamento?
17. Qual você acha que é o papel das redes sociais na representação de mulheres? Você
acha que as redes sociais são importantes nesse momento do feminismo, para
mulheres poderem trocar percepções sobre as séries e personagens que assistem,
por exemplo?
18. Essa troca de percepções é positiva ou negativa, em sua opinião?
Encerramento:
19. Há alguma outra série ou outra personagem feminina que você considere um
exemplo de representação para outras mulheres?
20. Você acha que personagens fictícias acrescentam na luta feminista?
21. Você se considera feminista?
22. Você gostaria de fazer mais algum comentário ou observação sobre a questão de
representações de mulheres na mídia?
Fonte: elaboração da autora.
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APÊNDICE E - ROTEIRO DE ENTREVISTA: HTGAWM
Perfil da entrevistada:
1. Qual a sua idade?
2. Qual o seu curso/profissão?
3. Qual você considera que seja a sua raça?
4. Qual a sua orientação sexual?
5. Qual a sua classe social?
Sobre a Shonda:
6. Você conhece a roteirista e produtora executiva Shonda Rhimes? O que pensa sobre
as suas séries?
7. Qual é a série dela que você é mais fã e por quê?
8. O que você acha que caracteriza alguém como “fã” de uma série?
Sobre personagens:
9. Em HTGAWM, qual a sua personagem feminina favorita? Tem alguma cena, momento
ou quote que mais marcou você?
10. Quais outras personagens da série você considera marcantes?
11. Em uma pesquisa realizada anteriormente, foram votadas Annelise Keating, Michaela
Pratt, Laurel Castillo e Bonnie Winterbottom como as personagens femininas mais
marcantes da série HTGAWM. Você concorda com essa votação? O que você pensa
sobre cada uma dessas personagens?
12. Além das personagens citadas, você lembra-se de mais alguma que seja importante
na representação midiática de mulheres em HTGAWM? Se sim, por qual motivo?
Sobre representação:
13. Você
se
sente
representada
como
uma
mulher
(heterossexual)/(homossexual)/(bissexual) na série HTGAWM?

(branca)/(negra)

Sobre raça:
14. Você acha que o fato de a Shonda ser mulher e ser negra influencia na
representação de mulheres negras em suas séries?
15. Você acha que mulheres negras estão bem representadas nas séries da Shonda
Rhimes?
Sobre redes sociais:
16. Você curte a página no Facebook da série HTGAWM ou participa de algum grupo de
discussão sobre o assunto? Há engajamento?
17. Qual você acha que é o papel das redes sociais na representação de mulheres? Você
acha que as redes sociais são importantes nesse momento do feminismo, para
mulheres poderem trocar percepções sobre as séries e personagens que assistem,
por exemplo?
18. Essa troca de percepções é positiva ou negativa, em sua opinião?
Encerramento:
19. Há alguma outra série ou outra personagem feminina que você considere um
exemplo de representação para outras mulheres?
20. Você acha que personagens fictícias acrescentam na luta feminista?
21. Você se considera feminista?
22. Você gostaria de fazer mais algum comentário ou observação sobre a questão de
representações de mulheres na mídia?
Fonte: elaboração da autora.
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APÊNDICE F - ROTEIRO DE ENTREVISTA: SCANDAL
Perfil da entrevistada:
1. Qual a sua idade?
2. Qual o seu curso/profissão?
3. Qual você considera que seja a sua raça?
4. Qual a sua orientação sexual?
5. Qual a sua classe social?
Sobre a Shonda:
6. Você conhece a roteirista e produtora executiva Shonda Rhimes? O que pensa sobre
as suas séries?
7. Qual é a série dela que você é mais fã e por quê?
8. O que você acha que caracteriza alguém como “fã” de uma série?
Sobre personagens:
9. Em Scandal, qual a sua personagem feminina favorita? Tem alguma cena, momento
ou quote que mais marcou você?
10. Quais outras personagens da série você considera marcantes?
11. Em uma pesquisa realizada anteriormente, foram votadas Olivia Pope, Mellie Grant,
Abby Whelan e Quinn Perkins como as personagens femininas mais marcantes da
série Scandal. Você concorda com essa votação? O que você pensa sobre cada uma
dessas personagens?
12. Além das personagens citadas, você lembra-se de mais alguma que seja importante
na representação midiática de mulheres em Scandal? Se sim, por qual motivo?
Sobre representação:
13. Você
se
sente
representada
como
uma
mulher
(heterossexual)/(homossexual)/(bissexual) na série Scandal?

(branca)/(negra)

Sobre raça:
14. Você acha que o fato de a Shonda ser mulher e ser negra influencia na
representação de mulheres negras em suas séries?
15. Você acha que mulheres negras estão bem representadas nas séries da Shonda
Rhimes?
Sobre redes sociais:
16. Você curte a página no Facebook da série Scandal ou participa de algum grupo de
discussão sobre o assunto? Há engajamento?
17. Qual você acha que é o papel das redes sociais na representação de mulheres? Você
acha que as redes sociais são importantes nesse momento do feminismo, para
mulheres poderem trocar percepções sobre as séries e personagens que assistem,
por exemplo?
18. Essa troca de percepções é positiva ou negativa, em sua opinião?
Encerramento:
19. Há alguma outra série ou outra personagem feminina que você considere um
exemplo de representação para outras mulheres?
20. Você acha que personagens fictícias acrescentam na luta feminista?
21. Você se considera feminista?
22. Você gostaria de fazer mais algum comentário ou observação sobre a questão de
representações de mulheres na mídia?
Fonte: elaboração da autora.
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APÊNDICE G - ESCOPO DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE

IDENTIDADE RACIAL

IDENTIDADE DE GÊNERO E SEXUAL

CA
TE
GO
RIA

ESCOPO

GREY’S ANATOMY
Aborto;
Amizade;
Amor;
Amor próprio;
Autoconfiança;
Bissexualidade;
Casamento;
Dizer que a Meredith é o
sol;
Dizer que não se pode
rezar a homossexualidade
para longe;
Empatia;
Empoderamento;
Enfrentar pai/homens;
Família;
Feminismo;
Força da mulher;
Homofobia;
Independência;
Maternidade;
Traição;
Vencer machismo.
Cirurgia em um nazista;
Pedir para nunca mais ser
chamada de “nazista”;
Negras em cargos de
liderança;
Padrões de beleza negra;
Realidade da mulher negra;
Vencer racismo.

HTGAWM

SCANDAL

Aborto;
Amizade;
Amor;
Amor próprio;
Autoconfiança;
Casamento;
Empatia;
Enfrentar pai/homens;
Família;
Feminismo;
Fragilidade;
Imagem
pessoal/maquiagem;
Independência;
Insegurança;
Poder/Força da mulher;
Sexualidade;
Traição;
Vencer machismo.

Aborto;
Amizade;
Amor;
Amor próprio;
Autoconfiança;
Empatia;
Empoderamento;
Enfrentar pai/homens;
Estigma da “mulheracessório”;
Família;
Feminismo;
Força da mulher;
Fragilidade;
Independência;
Luta pelos direitos das
mulheres;
Maternidade
Mulher na política;
Traição;
Vencer machismo.

Defesa de mulheres negras;
Negras em cargos de
liderança;
Realidade da mulher negra;
Vencer racismo.

Defesa de jovem negro;
Lembrar que mulheres
negras têm que ser duas
vezes melhores para obter
metade do que os brancos
têm;
Negras em cargos de
liderança;
Realidade da mulher
negra;
Vencer racismo.

TRAUMAS E SUPERAÇÃO

IDENTIDADE PROFISSIONAL
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Competência;
Dedicação;
Determinação;
Ensinar os
outros/Docência;
Habilidade;
Inovação na medicina;
Inteligência;
Lealdade;
Liderança;
Preferir que elogiassem
seu cérebro;
Priorizar objetivos;
Raciocínio rápido.

Acidente de avião;
Acidente de carro;
Amadurecimento;
Crescimento;
História de vida;
Morte Derek;
Recomeçar;
Resiliência;
Seguir em frente;
Sofrimento;
Tiroteio;
Traumas/Acidente.

Ambição;
Competência;
Conduta ética;
Dedicação;
Determinação;
Enfrentar autoridades;
Equilíbrio;
Inteligência;
Lealdade/ Fidelidade à
Annalise/Proteger alunos;
Liderança;
Manipulação;
Preferir ser chamada de
esperta em vez de “guapa”;
Prisão;
Professora/Docência;
Raciocínio rápido;
Truques/Estratégias;
Universidade.
Abuso Annalise;
Abuso Bonnie;
Acidente de carro/Aborto
Annalise;
Alcoolismo;
Amadurecimento;
Crescimento;
Estupro;
Frieza;
História de vida;
Morte Emily; Sinclair/Tiro na
perna;
Morte Rebecca;
Morte Rose;
Morte Sam;
Morte Wes;
Sofrimento;
Trauma/Mortes.
Fonte: elaboração da autora.

Ambição;
Assessora de
comunicação;
Chefe de gabinete;
Comando do B613;
Competência;
Conduta ética;
Dedicação;
Determinação;
Imagem da família da
Casa Branca;
Inteligência;
Lealdade/Reunir a equipe;
Liderança;
Manipulação;
Poder político;
Presidência;
Raciocínio rápido;
Truques/Lábia.

Abuso Abby;
Abuso Mellie;
Alcoolismo;
Amadurecimento;
Crescimento;
Estupro;
História de vida;
Morte Andrew;
Morte Jerry;
Sequestro Olivia;
Tortura/Violência;
Traumas/Acidentes;
Violência doméstica.
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APÊNDICE H - ANÁLISE DA PERSONAGEM CRISTINA YANG
A personagem Cristina (interpretada por Sanda Oh) ficou com 68% dos votos,
sendo a segunda personagem mais marcante de Grey’s Anatomy de acordo com as
respondentes do questionário. É uma mulher determinada, ambiciosa e competente
durante toda a sua trajetória na série. Ela inicia como interna no hospital, assim como a
sua melhor amiga Meredith, e sai da série na décima temporada, quando vai trabalhar
em um importante cargo na Suíça. As vivências mais relevantes de Cristina na série
incluem: uma gravidez ectópica, resultado de seu relacionamento com Preston Burke; a
escolha por um aborto, quando fica grávida de Owen Hunt; a cirurgia em Derek para
salvar a vida dele enquanto o atirador aponta uma arma para a sua cabeça e a ordena que
pare de operar (e que deixe Derek morrer); os sintomas de estresse pós-traumático que
Cristina apresenta depois da chacina; e o acidente de avião, que lhe deu um ombro
deslocado e a deixou na mata com os outros por vários dias.
No acidente de avião, Cristina foi a única que se manteve acordada todo o tempo
e cuidou dos outros médicos - o que ocasionou que ela tivesse psicose reativa,
recusando-se a falar por várias semanas. Em diversos momentos na série, hospitais
renomados “brigam” para ter Cristina trabalhando com eles, visto sua competência e
amor pela cirurgia cardiotorácica. Ela é nomeada para o mais importante prêmio médico
da série, mas não o ganha devido às filiações de seu hospital com a Fundação HarperAvery, responsável pela premiação. No âmbito pessoal, ela tem alguns relacionamentos,
sendo os dois mais importantes com Burke, na primeira temporada, e com Owen, na
quinta temporada. Burke a abandona no altar e ela passa meses tentando se recuperar
disso. Já Owen quer uma vida muito diferente do que a que ela imagina para si, sempre
insistindo em ter filhos. O relacionamento deles é conturbado e eventualmente chega ao
fim.
Profissionalmente, Cristina é descrita muito mais pelo âmbito da inteligência do
que qualquer outro, conforme ilustrado no Gráfico 9 abaixo. São usadas pelos
respondentes do questionário palavras como brilhante, genial e sagaz para caracterizá-la
nesse âmbito. Como justificativa para tanto, muitos dos respondentes mencionaram a
seguinte citação de Cristina: "Ah, dane-se a beleza. Eu sou brilhante! Se quiser me
elogiar, elogie o meu cérebro." - que demonstra perfeitamente como a personagem
pensa acerca de quais são suas prioridades na vida. A personagem também é enquadrada
no âmbito da determinação, sendo focada, obstinada e perspicaz, por exemplo. Alguns
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motivos que expõem isso são: “Sempre deu seu melhor para ser a melhor médica”;
“Acho legal como ela faz de tudo para realizar seus sonhos”; “Seguiu firme em direção
ao seu único objeto de vida: ser a deusa da cardio”; “Por sua insistência em ser sempre a
melhor, o seu perfeccionismo. Cena que mais me marcou: enquanto todos descansavam
no plantão, ela suturava uma banana”; e, por fim, “Eu achei maravilhoso e inspirador
como retrataram a saída dela da série, indo trabalhar com o que ela ama”. Tanto o
âmbito de inteligência quanto de determinação tem a ver com a categoria de Identidade
Profissional, que é a mais utilizada pelos fãs para justificar suas respostas com relação à
Cristina.
Gráfico 9 - Caracterização de Cristina Yang
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Fonte: elaboração da autora.

Ademais, ainda na categoria de Identidade Profissional, os participantes do
questionário utilizam como motivos também respostas com relação à competência
profissional da personagem, sua lealdade com os colegas do hospital, e sua capacidade
de sempre priorizar os seus objetivos. Alguns exemplos de respostas que justificam a
sua competência profissional são: “Quando ela faz a cirurgia no coração de uma criança
usando uma válvula artificial e faz muito sucesso”; “Sempre responde às perguntas mais
difíceis e sempre ajuda os pacientes”; e “Por conta de todas as cirurgias bem sucedidas e
pelo raciocínio lógico em momentos de tensão”. Tanto nas falas da série quanto dos
próprios fãs, Cristina é denominada de “deusa da cardio” por ser a melhor cirurgiã de
sua área em Seattle.
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Outras

cenas

marcantes

para

Cristina

profissionalmente,

segundo

os

participantes, foi quando Burke levou um tiro no ombro e Cristina (que na época era
somente uma interna no hospital) assume as suas cirurgias e opera no lugar de seu
mentor: “quando ela praticamente foi os braços do Burke por ser interna e fazer um
ótimo trabalho mostrou a sua inteligência”. Além disso, um momento de tensão
relembrando pelos participantes foi quando Cristina foi leal e precisou operar Derek
para salvar sua vida, estando na mira de um atirador: “a cena que mais me marcou foi
ela operando o Derek enquanto o assassino apontava a arma para a cabeça dela tentando
obrigá-la a deixá-lo morrer, mesmo assim ela continuou operando e salvou a vida dele”.
Outra cena lembrada foi quando a personagem teve que operar o coração de Henry:
Ela operando o marido da Teddy, mas não conseguiu salvar e teve
que contar a ela - e repetir inúmeras vezes tudo o que ela [Cristina]
fez para a salvar ele a Teddy. Mostrando que por mais que Teddy
tenha pensado que ela poderia ter feito diferente e salvado seu
marido... Yang fez seu melhor e não conseguiu.

Na categoria de Identidade de Gênero e Sexual, temos palavras no âmbito do
poder, batalha e feminismo como representativas no Gráfico 9. Os assuntos trazidos
pelos respondentes para justificar tais caracterizações tinham a ver com sua
autoconfiança, amor próprio e representação de uma mulher empoderada. Alguns
exemplos de respostas dos fãs seriam: “por ser ela, pensar nela, viver por ela, sem
precisar de nada nem ninguém para atingir seus objetivos, além de si mesma”; “Adoro o
fato de ela não ter dúvidas sobre suas escolhas e não depender de homem para nada”; “a
coragem de saber o que quer e não se influenciar com o que os outros esperam dela,
como ter filho e não priorizar a carreira”. Quanto aos seus sentimentos, apontam a força
de sua amizade com Meredith, sua decisão de não ter filhos e a busca pelos seus sonhos.
Todas as vezes que ela se impõe sobre o Burke/Owen e faz da
carreira dela prioridade. Como ela não cede os próprios desejos só
para agradar o Owen. A cena: "Ah, dane-se a beleza. Eu sou
brilhante! Se quiser me agradar, elogie meu cérebro." Além da cena
com o coração na caixa, o coração na OR19 do Burke, "pig or cow"20.
Que mulher!

Ainda sobre o seu relacionamento com Owen e sua firme decisão de realizar um
aborto, participantes responderam que Cristina toma “decisões fortes que foram
mantidas independente da opinião de outros, como o aborto” e que “ela é exatamente o
tipo fora dos padrões, não tem nada de bela recatada e do lar, é focada em seus
19

OR é a sigla para “Operation Room” (em tradução própria, “Sala de Cirurgia”).
Em certo episódio, Cristina lida com uma paciente indecisa que não sabe se quer uma válvula
bovina ou suína em seu coração. Cristina então leva o dizer “pig or cow” (em tradução própria “porco ou
vaca”) consigo como maneira de tomar uma decisão.
20
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objetivos. Ela abre mão de muitas coisas que as pessoas consideram o mínimo para ser
feliz, uma cena disso seria o aborto”. A fala da entrevistada 4 vai de encontro a essa
visão sobre Cristina:
(...) ela sempre colocou o trabalho em primeiro o lugar, a carreira
dela, a profissão. Ela sempre teve em mente o fato de que ela queria
ser uma cirurgiã bem sucedida, esse era o sonho dela. Quando as
pessoas pensam em mulheres elas pensam que o sonho de uma
mulher é casar, o sonho de uma mulher é ser mãe. Ela sempre teve o
sonho oposto a isso, ela não queria ter filhos, ela não tinha o sonho de
casar, ela só queria ser muito bem sucedida na carreira dela. Eu acho
que o tempo todo nos relacionamentos dela em algum momento ela
foi criticada por isso. (...) Então eu sempre achei a Yang uma
personagem muito forte por retratar essa parte da mulher que não
quer ser mãe, não quer casar, que o sonho dela é ser bem sucedida
profissionalmente.

A questão de Cristina ser uma mulher que vai contra a ideia de maternidade
compulsória e que tem a liberdade de, na série, realizar um aborto é algo que marca
bastante as fãs brasileiras. O assunto foi abordado também pela entrevistada 9 quando
afirmou que:
(...) ela não tem filhos e ela não quis ter filhos. E ela não ficou
naquilo de “ah, tu vai te arrepender depois, então vamos ter filhos”.
Não. Se é não, é não. Mesmo que ela ame o cara que ela está, ela
coloca aquilo que ela acredita na vida dela acima das outras pessoas.
(...) um filho é uma coisa muito séria. Tu só pode ter um filho se tu
realmente quer ter um filho, sabe. Por ti, e pelo filho. E não por outra
pessoa. Mesmo que tu ame muito outra pessoa, tu não pode dar um
filho de presente para ela. Por isso eu acho a Yang incrível. (...) Eu
quero ter filhos, mas eu acho incrível que ela representa mulheres que
não querem ter filhos, e está tudo bem! Qual o problema de alguém
não querer ter filhos? É uma escolha tua! O que outras pessoas tem a
ver com isso?

Em adição a isso, a resposta ao questionário a seguir reforça a categoria de
Identidade de Gênero e Sexual com relação à Cristina:
A determinação dela em fazer o melhor para a carreira dela sempre
fez dela uma personagem muito importante na narrativa como
exemplo e modelo para as mulheres. Achei muito marcante os
momentos dela de discussão sobre não ter filhos com o Hunt e
quando ela decidiu ir embora para Suíça.

A fala abaixo também é importante. A participante dá um panorama geral da
personagem através da visão da audiência:
Yang melhor pessoa, ela se ama, dá seu melhor sempre, é um pouco
orgulhosa, mas é fiel, não se deixa levar pelos outros, é “zoeira”,
adora irritar ("perturbe o Alex uma vez por dia, ou ele fica
insuportável"), "Eu perdi meu sapato"21, "Dane-se a beleza, eu sou
brilhante." Viu seu pai morrer na sua frente, algo que alimentou seu
21

No acidente de avião, antes de Cristina cuidar dos outros médicos, ela percebe que havia
perdido um sapato.
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sonho, se tornando assim uma cirurgiã maravilhosa, foi traída,
deixada no altar, caiu de um avião, teve uma arma apontada para sua
cabeça, mas passou por cima de tudo. Porque ela é Cristina Yang.

Um aspecto interessante da personagem é o quanto os fãs se recordam de
citações dela. Suas falas e suas cenas são marcantes e frequentemente trazidas como
exemplo tanto pelos respondentes do questionário quanto pelas entrevistadas. Cristina é
vista com palavras que remetam ao poder e à força, como “incrível” ou “maravilhosa”,
por exemplo. A entrevistada 2 trazem essa ideia de Cristina ser poderosa e forte quando
diz que “eu achava ela uma personagem muito incrível. Aquele sonho de personagem
que eu acho que muitas de nós queremos ser.” e complementa: “Essa mulher que fala
tudo, que é forte, que chora também, mas que é muito forte. Que fala o que quer, que
faz o que quer sem ser levada pelo sentimento por outras pessoas.” Falando sobre força,
a entrevistada 3 explica como Shonda constrói suas personagens: “eu acho maravilhoso
porque ela escreve sobre mulheres fortes, porém são mulheres que são frágeis e não
encaram sua fragilidade como fraqueza, entende? Tipo a Grey, a Cristina era assim
também”.
Quanto à saída da personagem da série, quando ela vai seguir seu sonho
trabalhando como médica na Suíça, interpreta-se que não foi apenas um momento
importante para o desenvolvimento do personagem de Cristina, mas também para o
amadurecimento de Meredith. Em sua despedida da amiga, Cristina diz à Meredith que
“o Derek é um sonho, mas ele não é o sol. Você é.”, empoderando a amiga ao ponto que
esse pensamento acompanha Meredith nas temporadas seguintes – quando Mer se
encontra e tem sucesso profissional. Uma das respondentes do questionário colocou que
“nunca vou esquecer a fala dela para a Meredith antes de ela ir embora para o exterior,
sobre não deixar que o Derek ofuscasse o potencial dela”. Sobre a partida de Cristina, a
própria Shonda Rhimes (2015, pg. 55-56) escreve:
É o maior momento do show para Cristina, o acúmulo de dez
temporadas de crescimento da personagem. (...) Uma das metades das
“Twisted Sisters”22 está ganhando seu final de conto de fadas: ela está
sendo oferecida o que mereceu, ela está sendo reconhecida por ser
brilhante e ela está sendo presenteada com seus sonhos se tornando
realidade. Pode não ser o final de conto de fadas que alguém iria
querer ou iria querer para ela, mas Cristina não se importa.
Francamente, eu também não. Cristina merece sua alegria. Isto é o
que a alegria se parece a uma mulher genial. (...) Cristina aprendeu o
que ela precisa saber. Sua caixa de ferramentas está cheia. Ela
aprendeu a abrir mão das partes de si mesma que ela precisava para
22

“Twisted Sisters” é o apelido das amigas Meredith e Cristina na série. Em português (tradução
própria), significa algo como “Irmãs Perturbadas”.
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ser o que outro alguém queria que ela fosse. Ela aprendeu a não se
comprometer. Ela aprendeu a não se acomodar. Ela aprendeu, por
mais difícil que seja, como ser o seu próprio sol.23

Essa citação da Shonda também demonstra como havia a clara intenção de
produzir uma personagem cujo principal atributo fosse a inteligência. Assim sendo,
compreende-se que a percepção dos receptores coincide com a intenção da produção –
ou seja, há um efetivo sucesso na transmissão da mensagem ao público com relação à
personagem de Cristina Yang. Por fim, a categoria de Traumas e Superação também
esteve presente na categorização da personagem de Cristina, especialmente com
justificativas que remetem à cena do acidente de avião, às consequências disto em sua
vida e à sua capacidade dela de (enfim) seguir em frente após o ocorrido. Uma
respondente disse: “Apesar de todos os traumas vividos, continuou firme e tentando
seguir a diante. Cena marcante foi quando ela relata para seu marido na banheira sobre
seus quatro dias sem dormir na floresta quando o avião caiu”.

APÊNDICE I - ANÁLISE DA PERSONAGEM MIRANDA BAILEY
Recebendo 58% para personagem mais marcante da série, Bailey (interpretada
por Chandra Wilson) é uma personagem muito respeitada durante todas as catorze
temporadas de Grey’s Anatomy. Sua vida pessoal gira em torno de um filho do seu
primeiro casamento, Tuck, e seu atual marido, Ben Warren. Mulher negra e batalhadora,
profissionalmente é uma das cirurgiãs gerais mais competentes do hospital, se tornando
a primeira chefe de cirurgia mulher do GSMH. Ela iniciou no hospital como interna - há
alguns flashbacks disso na série - e na primeira temporada Miranda é a pessoa
encarregada de ensinar tudo aos novos internos. Como chefe dos internos, ela possui a
reputação e o apelido de “nazista”, por ser muito autoritária e controladora.
Ela ascende para chefe dos residentes e considera iniciar outra especialização em
cirurgia pediátrica, mas estava se separando de seu primeiro marido na época e recusou
a especialização por então precisar de mais tempo para seu filho. Bailey é muito
23

Tradução própria. No original: It’s the biggest moment of the show for Cristina, the
culmination of ten seasons of character growth. (…) One half of the Twisted Sisters is getting her fairytale ending: she’s being offered what she has earned, she’s being recognized for her brilliance and she is
being rewarded with her dreams come true. It may not be the fairy-tale ending anyone else would want or
would want for her, but Cristina does not give a damn. Frankly, neither do I. Cristina deserves her joy.
This is what joy looks like to a women with genius. (…) Cristina has learned what she needs to know. Her
toolbox is full. She has learned to ler go of the pieces of herself that she need in order to be what someone
else wants. She’s learned not to compromise. She’s learned not to settle. She’s learned, as difficult as it
is, how to be her own sun.
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apegada aos colegas e assume uma posição de “mãe” dos residentes e dos internos,
sendo figura materna importante quando Izzie tem câncer. A personagem
acidentalmente infecta pacientes com uma bactéria que ela mesma tinha, por culpa das
luvas cirúrgicas de baixa qualidade, ocasionando a morte de três pacientes. Ela então se
recusa a operar por um tempo e desenvolve comportamentos de Transtorno Obsessivo
Compulsivo. Com ajuda médica, Miranda se recupera e volta a ser a professora e
pesquisadora esforçada e cirurgiã exemplar que todos admiram. Conforme gráfico a
seguir, Miranda teve a maioria de seus adjetivos nomeados pelo público circulando os
âmbitos de poder, batalha e determinação, nessa ordem. A personagem também
apresenta inteligência e liderança como características bastante marcantes. O Gráfico 10
ilustra isso:
Gráfico 10 - Caracterização de Miranda Bailey

Miranda Bailey
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Fonte: elaboração da autora.

Apesar de os dois principais âmbitos de características da personagem (poder e
batalha) serem das categorias de Identidade de Gênero e Sexual, a categoria de análise
que recebeu mais justificativas do público foi a de Identidade Profissional. Assim como
Cristina, Miranda também foi caracterizada pelos âmbitos de inteligência e
determinação. Todavia, diferentemente de Yang, que teve sua personagem marcada, por
exemplo, pela ambição, Bailey é muito mais lembrada por suas capacidades de
liderança e de ensinar os outros. Alguns exemplos de motivos para tanto são: “Quando
um médico de fora do hospital disse que só gostaria de trabalhar com o ‘nazista’, sem
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saber que esse era o apelido de Bailey e ela era esse médico que todos respeitavam”;
“Mulherão, forte, líder, peita os homens. Adoro uma cena numa das primeiras
temporadas em que ela enrola um médico residente visitante que está procurando pelo
‘nazi’ e não sabe que se trata dela”; “Ela é determinada e conseguiu ser chefe de
cirurgia. Mostra como a desigualdade de gênero afeta mulheres em cargos de liderança
em vários aspectos”; “Momento mais marcante quando ela quis ser a chefe e batalhou
por isso, para ganhar de um homem o cargo”; “Gosto do jeito de ela comandar sendo
autoritária e tão necessária para todos”; “Mesmo depois de todos os outros já terem se
tornado residentes, a Bailey nunca deixou de liderá-los!”. Além desses motivos, a
liderança (e outros momentos da personagem) também é lembrada na fala:
Miranda é uma ótima líder, tornou simples internos em ótimos
médicos. Além de ser durona, ela é super engraçada e... Sem palavras
para descrever a Bailey. ❤ Cenas que me marcaram foi a que ela cita
as 5 regras (no primeiro dia do internato), regra dos 5 segundos
quando a Meredith derruba o rim no chão, o tiroteio onde ela cuida do
Charles e chora, e quando proíbe que tirem selfies com o paciente
mas ela mesma tira uma. Difícil escolher apenas algumas [cenas].

Enfim, traçado esse perfil de líder da personagem, entende-se o porquê de tantos
respondentes terem justificado suas respostas dizendo que o momento mais marcante da
Miranda na série para eles foi “quando se tornou chefe”. Ademais, muitos respondentes
justificaram suas respostas mencionando seu gosto por ensinar, como por exemplo:
“Gostei muito como a Miranda treina/treinou os internos”; “Quando todos os seus
internos (Meredith, Cristina, George, Alex e Izzie) fizeram coisas erradas e ela os
corrigiu e repreendeu, fazendo com que eles aprendessem o certo”; “Um exemplo a ser
seguido, temperamento forte, sabe o que quer e soube ensinar muito bem seus
residentes”; além da fala abaixo.
Sempre ensinando a todos da melhor maneira, me identifico muito
com ela, sou professora e é desse jeito, corrigimos porque amamos.
Cena que mais me marcou: sendo chefe do seu esposo, Ben fez algo
que não devia, não me lembro bem, então ela o suspendeu. Dividindo
então casa e trabalho.

Ainda na categoria de Identidade Profissional, os respondentes mencionaram sua
inovação na medicina, como no caso que salvou um menino com problema em seu
sistema imunológico (“menino-bolha”) aplicando nele o vírus HIV desativado. Esse
exemplo aparece nas falas “Por ser tão focada, por ajudar demais seus alunos e por ser
destemida a salvar seus pacientes como quando ela tratou um garoto com o vírus HIV”
e “Achei ótimo quando ela encontra o melhor meio de tratar o menino da bolha com o
vírus do HIV desativado... Só ela para pensar em tudo aquilo!”. Os respondentes
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também lembraram a lealdade de Miranda com Weber e com o hospital, como na cena
em que “deixa seu casamento para ir socorrer Adele”, ou seja, “a cena que mais me
marcou foi quando ela deixou seu próprio casamento para salvar a mulher do chefe
Weber”.
Com relação a sua determinação profissional, os participantes confrontaram isso
com sua dedicação à família: “faz de tudo para dar conta do hospital, dos internos, do
cargo de chefe-residente e da família”; “nem de licença maternidade deixa sua
residência de lado” e “deixando seu filho em casa com o pai para atender um chamado a
noite”. Passando pela categoria de Identidade de Gênero e Sexual (que foi a mais votada
nas características da personagem, mas a segunda mais votada com relação às cenas
para justificar isso), percebe-se como os respondentes valorizam o empoderamento
feminino a partir de falas como estas: “Bailey é a mais poderosa!”; “Impõe autoridade
frente à situações machistas”; e “Miranda é uma mulher igualmente forte para o público
em geral. Não mede suas palavras, e se tem algo a incomodando, com certeza será
resolvido. Uma das cenas mais marcantes foi sua discussão com o ex-marido”. Em sua
vida pessoal, Miranda divorcia-se de seu primeiro marido – cena marcante nas fãs por
causa do motivo desse divórcio: “Quando deixa o marido pelo fato dele não aceitar o
seu amor pela cirurgia”. A entrevistada 2 explica a cena de quando Miranda conta sobre
o seu divórcio para Weber:
Ela diz para ele [Weber] que não vai se candidatar para bolsa da
Pediatria, que ela desistiu e que ela vai continuar na cirurgia geral,
porque o marido dela reclamou que se ela pegasse essa bolsa eles
iriam se separar porque ela nunca tinha tempo. Dai o Dr. Richard
pergunta para ela: “Então vocês não vão se separar, vão continuar
juntos e tal? Ele está com medo...” E ela [Bailey] diz para ele que
não. Que ela vai se separar sim, e por isso mesmo que ela não pode
pegar essa responsabilidade de ficar mais tempo como residente. Que
ela precisa ser médica. Ela vai ser promovida à médica atendente. E
ela diz para ele que o que o marido dela sente não é medo. Medo
sente quem tem (...) um câncer para enfrentar. Essas pessoas têm
medo. O que ele era era um homem covarde, que não tinha condições
de ficar ao lado dela. Aquela cena para mim é fantástica.

A terceira categoria de análise mais relevante para a personagem de Miranda é a
de Identidade Racial. Além de mulher, a personagem também é negra, trazendo
representatividade racial para a série, e é gorda, fugindo dos padrões de beleza definidos
pela mídia. Algumas falas dos respondentes nesse sentido são “pela razão de nunca ter
se abatido apesar de ser negra e mulher ela sempre mostrou a que veio até mesmo nos
seus momentos mais vulneráveis” e também:
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A Miranda por ser uma mulher negra fora dos padrões de beleza e ter
alcançado tudo que conseguiu. A posição de chefe que sonhou, a
amizade de todos no hospital, o respeito, e por ter casado com um
homem lindo que a ama, admira e a aceita com todos s seus defeitos,
que são muitos, ela não é uma pessoa fácil de conviver.

Uma cena marcante da personagem, muito lembrada nas respostas dos
participantes do questionário, é quando um paramédico branco fica gravemente ferido,
precisando de cirurgia. Quando Miranda vai atendê-lo, ele primeiro pede por “outro
médico”. Miranda entende que ele queria ser atendido por um médico homem, mas
quando ela pede que Weber (que também é negro) o examine, o paciente novamente se
recusa. Miranda pensa que o paciente é racista e, ainda mais contrariada, pede que
Cristina faça os exames – pois ela também não era branca, e sim de origem asiática.
Miranda e Cristina operam juntas no paramédico e salvam-lhe a vida, mas estragam a
tatuagem ao costurarem o peito do paciente. Alguns exemplos de respostas sobre essa
cena são “quando ela salvou a vida de um nazista” e “cena que ela precisa atender um
paciente branco que tem uma suástica tatuada”. Abaixo, outra respondente relembra
vários momentos de Bailey, inclusive no episódio do atirador:
Quando ela diz ser enfermeira para o atirador não acertar ela. Além
de pensar em si, pensou no colega que já tinha sido atingido e como
poderia ajudar. Tudo sobre essa cena, como ela fez a paciente fingir
de morta para que essa não corresse o risco de ser baleada. Além do
episódio do nazista, cortando a tatuagem. Agindo como mãe dos
residentes. Miranda sendo Miranda, uma rainha dessas bicho.

Por fim, outro aspecto importante da personagem na categoria de Identidade
Racial é o fato de ela ser uma mulher negra que assume cargos de liderança – e o faz
perfeitamente bem, conforme colocam os respondentes: “por ser mulher, divorciada e
negra em uma sociedade tão machista e mesmo assim, ser bem sucedida em sua
profissão”; “por ter subido na carreira mesmo sendo a única da sua época que era negra
e mulher”. A entrevistada 3 acha Bailey muito incrível por sua trajetória profissional no
hospital. Quando Miranda torna-se chefe, ela ocupa a posição que antes era de Weber.
A entrevistada diz que:
A Bailey eu acho ela muito incrível (...) pela transição do chefe lá do
hospital. Ele era um homem negro, e nunca ninguém espera ver um
homem negro como chefe de alguma coisa na vida, e ele é substituído
por uma mulher negra. Isso é de uma potência cavalar, sabe? Que é
uma coisa que a gente não vê no Brasil.

Ao que uma respondente do questionário concorda. Ela pontua a importância de
mulheres negras assumindo papéis de liderança em produções midiáticas:
Entre muitas cenas/plots, o que mais me marcou foi quando ela não
desistiu de se tornar chefe de cirurgia do hospital. E o faz como
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ninguém! Isso mostra que mulheres e negras podem sim ocupar
cargos de liderança, o que acho muito importante de ser retrato.
Aplausos para Shonda!

Quando se torna chefe, Miranda se depara com imposições sociais que ela não
percebia quando as chefias eram masculinas. Em um episódio da décima quarta
temporada, a personagem reclama de precisar usar salto alto para trabalhar agora que
era a chefe de cirurgia do GSMH. No período de realizações das entrevistas, essa cena
era recente e provavelmente por isso apareceu na fala das entrevistadas 2 e 4. A
entrevistada 2 afirmou que:
Em Grey’s Anatomy aparece muito essa coisa da chefia feminina,
sobretudo agora com a Miranda Bailey. Tem uns episódios que ela
tem que usar o salto para ser chefe. E dai ela não quer usar o salto e
ela vai usar lá o sapatinho dela de cirurgia, parece um tamanco,
parece um Crocs. Porque ela não quer ficar em cima daquele salto e
não quer usar aquela roupa apertada.

A fala da entrevistada 4 complementa isso. Na fala, há o apontamento sobre
como coisas sutis como um sapato podem também funcionar como forma de opressão
de gênero:
Teve uma cena que me chamou muito a atenção também agora na
décima quarta temporada que é a cena em que ela não quer colocar
salto. E ela ainda cita isso, ela diz “ah quando o Weber era chefe ele
não precisava usar esses sapatos. Quando o Owen foi chefe ele não
precisava usar esses sapatos. Por que eu preciso?”. Então acho que
isso também representa essa parte que não parece nada para as
pessoas, mas de alguma forma também é uma opressão para a mulher.
Por que a mulher é obrigada a usar salto e o homem não? Até tem
aquela parte em que ela simplesmente tira o salto e coloca um sapato
normal, um Crocs, acho que também é uma forma de se libertar.

APÊNDICE J - ANÁLISE DA PERSONAGEM CALLIE TORRES
Calliope Iphegenia Torres (interpretada por Sara Ramírez) teve 34% dos votos,
sendo a quarta personagem mais marcante de Grey’s Anatomy. Na série, ela é uma das
pouquíssimas cirurgiãs ortopédicas mulheres, e exerce a profissão com maestria. Foi
chefe dos residentes por um período, mas não gostou do trabalho. Ela é apaixonada por
ossos e por cirurgia, além de se envolver em importantes pesquisas médicas na área. A
personagem tem origem latina (conforme comenta a entrevistada 2 na fala “Eu gosto da
Callie, ela tem essa representatividade latina que eu acho também bastante importante”)
e sua orientação sexual é bissexual, coisa que ela descobre ao decorrer da série e lida
com muita naturalidade. Primeiro, ela se relaciona com George, quando ele é interno no
hospital, e eles se casam em Las Vegas. Callie então tem relações sexuais com seu
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melhor amigo Mark, sempre com leveza e sinceridade entre eles. Depois, ela se encanta
por Erica Hahn, mas ainda não sabe o que aquilo significa. As duas passam por um
momento de descobertas até que enfim ficam juntas – porém por um período breve. Seu
relacionamento mais duradouro na série é então com Arizona Robbins. Após uma briga
em que as duas passam um tempo separadas, Callie novamente tem relações sexuais
com Mark, que se torna pai de sua filha Sofia.
O nascimento de Sofia foi uma parte extremamente marcante da vida de Callie,
pois aconteceu após um acidente de carro sofrido por Callie (que estava grávida) e
Arizona. Callie estava sem cinto de segurança e ficou severamente ferida, o que colocou
em risco a vida do bebê. A menina nasceu prematura e ficou se recuperando no hospital.
Sofia tem, assim, duas mães e um pai que a amam muito. Com a morte de Mark após o
acidente de avião, Arizona e Callie a criam juntas - até que se divorciam e brigam
judicialmente pela guarda da menina. Arizona ganha a guarda, mas vê que essa situação
deixou a todos infelizes. Callie começa a namorar Penny, médica que não conseguiu
salvar a vida de Derek após o acidente de carro dele. Penny e Callie se mudam para NY,
levando Sofia com elas. Ademais, antes de sair da série, Callie vivencia duas traições
(de George e de Arizona), a morte de George, a amputação da perna de Arizona (e todas
as dificuldades em apoiar a sua esposa nessa batalha), um processo judicial por
negligência médica, entre outros acontecimentos.
O gráfico de Callie (Gráfico 11), assim como o de Miranda (Gráfico 10), tem
suas principais características referentes aos âmbitos do poder e da batalha, ambas
relacionadas à categoria de Identidade de Gênero e Sexual. É importante lembrar que o
âmbito do poder é o que possui o maior número de palavras a ele agrupadas, o que
justifica em parte o motivo de ser um dos mais votados. Em parte, pois percentualmente
falando, é assim que o público enxerga de fato as personagens. Ademais, Callie é
definida por palavras nos âmbitos da lealdade (fiel, protetora), feminismo (feminista,
independente) e humor (divertida, engraçada).
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Gráfico 11 - Caracterização de Callie Torres
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Fonte: elaboração da autora.

Como justificativa para tal caracterização de Callie, os respondentes do
questionário elencaram motivos sobre seu amor próprio, sua família, sua sexualidade,
como: “Como ela se ama do jeito que é”; “Sempre se achando linda e sensual, mesmo
não sendo a ‘gostosa’.”; “Quando a Callie falou para a Arizona que queria se mãe”;
“Mesmo depois de ter passado por várias traições durante seus relacionamentos não
desistiu de ser feliz e lutou bravamente pela guarda da filha”; “Cena dela lutando pela
vida dela por causa da filha”; e “a cena que mais me marcou foi o acidente de carro dela
que ela teve de lutar pela sua vida e de sua filha”, para citar alguns exemplos e
remetendo à Identidade de Gênero e Sexual. Quanto a sua sexualidade, os respondentes
do questionário consideram marcante o processo de descoberta de Callie sobre si
mesma. Esse processo pode ser explicado na teoria pelo autor Stoller (1994), quando
coloca que, devido às pressões da sociedade para um padrão de normalidade, alguém
que não é heterossexual se sente diferente daquilo que aprendeu como o comportamento
sexual “correto”. A entrevistada 4 falou dessa trajetória da personagem:
A parte que eu gosto da Callie é como a personagem vai se
descobrindo ao logo da série, no inicio ela casa com um homem, com
o George, e a princípio ela é heterossexual. Depois ela se sente atraída
por uma mulher, mas ela não sabe o que é aquele sentimento, ela se
sente confusa. Acho que isso retrata o que muitas pessoas sentem na
vida. (...) O padrão é sempre a pessoa ser heterossexual. Então ela só
foi o tempo inteiro na vida seguindo aquele padrão. Em algum
momento da vida adulta ela descobriu que sim, ela podia se sentir
atraída por mulheres, e isso não apagava o fato de ela também em

138
alguns momentos se sentir atraída por homens. (...) Isso é legal
também, que aparece a pessoa se descobrindo na sua sexualidade.

Para se assumir publicamente como bissexual, a personagem precisou bater de
frente com seus pais religiosos. Algumas citações dos respondentes quanto aos
momentos que julgaram mais marcantes de Callie na série são: “A cena em que ela
decide se casar e enfrentar seus pais religiosos para poder ser ela mesma”; “A cena que
mais me marcou foi a dela com seu pai, quando ele a trata mal pela homossexualidade, e
quando ela fala a um paciente que ‘quem ama não destrói’.”; “Acho de modo geral as
cenas com a família dela bastantes importantes para discutir alguns assuntos, gosto
quando ela diz ‘you can't paray away the gay’24.”; “por se descobrir bissexual e
enfrentar o mundo para ser feliz”; “eu amo a maneira como ela defende a causa
LGBTQ”; e “Por representar o tabu da bissexualidade e mostrar que isso não é um
problema”. Além dessas citações, a respondente abaixo também explicou seus motivos:
Basicamente toda a construção da sexualidade da personagem me
agrada bastante enquanto mulher bissexual, mas em especial uma
cena em que ela diz “Sou bissexual. E daí? É chamado LGBTQ por
um motivo. Há um B ali e não significa “Fodona”. Ok, significa sim,
mas também significa bissexual.”25.

O que encanta muitos fãs é a maneira natural que a Shonda trata questões
importantes em suas séries. O relacionamento entre duas mulheres – Callie e Arizona –
é o tempo inteiro retratado na série de modo puro. A entrevistada 9 fala da importância
de se ter mulheres reais, femininas, incríveis, que se apoiam e dividem as tarefas diárias:
A Callie e a Arizona eu adoro também porque são personagens reais,
muito perto do real. (...) Eu acho elas muito legais porque elas se
amam e elas transmitem esse sentimento que elas passam. Elas são
pessoas que dão conta de tudo. É muito legal porque elas são um
casal homo afetivo, e não tem aquela coisa que muitas vezes aparece,
ou que as pessoas têm na cabeça, que mesmo em um casal
homossexual uma vai ter um papel mais masculino e outra mais
feminino. Não! As duas são meninas e as duas se gostam e as duas
são assim. Elas dividem as tarefas do dia a dia sem essa coisa de
masculino ou feminino.

Outra categoria de análise explorada pelos respondentes em suas respostas foi a
de Traumas e Superação. Quanto a isso, os respondentes mencionaram principalmente
seu acidente de carro quando estava grávida, seu amadurecimento na série, e a
dificuldade que Callie passa quando Arizona tem a sua perna amputada. Alguns
exemplos de justificativas são: “Seu acidente de carro com Arizona e toda sua
24

Em tradução própria, a fala da personagem quer dizer “Você não pode rezar o gay para longe”
– frase dita por Callie a seu pai em uma discussão.
25
No original: "I’m bisexual. So what? It’s called LGBTQ for a reason. There’s a B in there and
it doesn’t mean Badass. Okay, it does, but it also means bi".
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superação”; “O modo como ela encara as coisas ruins que acontecem em sua vida”; “A
sua luta para sempre seguir em frente, sempre superar, sempre ser melhor, como quando
George trai ela, ou quando ela e a Arizona se divorciam”; “Tem uma personalidade
forte, mas acho que também foi amadurecendo muito ao longo da serie, depois da
Arizona perder a perna acho que ela mostrou o quando é forte”; “Todo histórico dela
como na série é marcante para mim, ela passou por coisas bem difíceis”; e “A cena que
mais me marcou foi quando ela precisou decidir em cortar a perna da Arizona”.

APÊNDICE K - ANÁLISE DA PERSONAGEM MICHAELA PRATT
A atriz Aja Naomi King interpreta a personagem Michaela Pratt na série, que
recebeu 67% dos votos dos fãs – sendo a segunda mais relevante em HTGAWM.
Michaela é uma das alunas de Annalise escolhida para fazer parte dos Keating Five
desde a primeira temporada. Em aula e no seu estágio, Michaela não quer só
impressionar Annalise, mas se tornar Annalise. Vinda de uma família adotiva que só a
adotou para receber dinheiro do governo, a personagem luta muito pelo seu sucesso,
entrando na universidade de direito com um currículo impecável e se mostrando sempre
extremamente inteligente, determinada, preocupada e ambiciosa. Depois de ser
estagiária de Annalise Keating, ela recebe a proposta de trabalhar na mais renomada
empresa de advocacia da região, a Caplan & Gold, onde vence uma competição entre
todos os estagiários e se torna o braço direito de Tegan, mulher negra, bem sucedida e
poderosa que Michaela muito admira. Michaela também é negra e se preocupa bastante
com questões raciais, a exemplo de quando Nate é preso injustamente e em seu
julgamento ela diz à Annalise “Como é que devemos estar bem com tudo isso? Ele é
inocente. E negro!”26.
Quanto aos seus relacionamentos, a personagem já esteve envolvida com Aiden,
de quem foi noiva, mas o noivado termina quando Michaela desconfia que Aiden seja
gay. Ela descobre que Aiden já ficou com Connor, quando os dois estudaram juntos em
um internato. Michaela também briga com a mãe de Aiden, que insiste que ela assine
um acordo pré-nupcial antes do casamento. Na verdade, Michaela depois admite que ela
não amava Aiden, mas a ideia dele – que almejava carreira política e tinha uma família
rica. A personagem também tem um relacionamento meramente físico com Levi,
supostamente irmão de criação de Rebecca, que é preso. Outra relação de Michaela é
26

No original: “How are we supposed to be ok with this? He’s innocent. And black!”.
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com Caleb Hapstall, cliente de Annalise que depois se torna um informante contra os
Keating Five. Por fim, Michaela tem relações sexuais com Asher - até que a relação dos
dois evolui, eles se gostam e se assumem como um casal publicamente.
Em sua caracterização, os respondentes destacaram sua inteligência,
determinação e poder como âmbitos de palavras mais importantes de Michaela. Apesar
de as características trazidas apontarem primeiramente para âmbitos da categoria de
Identidade Profissional, as justificativas que os respondentes apresentaram tiveram igual
número de menções para a categoria de Identidade de Gênero e Sexual. O Gráfico 12
demonstra a configuração das características da personagem. A seguir, serão então
adentradas cada uma das categorias de análise para Michaela.
Gráfico 12 - Caracterização de Michaela Pratt
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Fonte: elaboração da autora.

A Identidade Profissional da personagem é justificada quando os respondentes
mencionam a sua inteligência, por exemplo, nas falas “Uma das personagens mais
inteligentes da série em todos os sentidos, com certeza seria uma substituta da
Annalise”; “Apresenta soluções inusitadas”; e “Sempre resolvendo problemas do grupo,
sendo a mais sensata”. Sua determinação e competência, por sua vez, estão
demonstradas nos dizeres: “Corre atrás de seus sonhos e não deixa pequenos obstáculos
a deterem”; “Quando se empenha de todas as formas para se destacar na turma”; “A
Michaela é incrível, na dedicação, no foco, em saber aonde quer chegar (a cena que eu
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gosto é quando ela bota o ex noivo contra a parede sobre isso)”; “O esforço para ser a
melhor mesmo com todos os desafios”; “Logo no primeiro episódio da primeira
temporada, após Annalise resolve o primeiro caso, Michaela diz que ‘eu quero ser
ela’.”; “Quando mesmo o mundo desabando com o fim do noivado e quase sendo
descoberta por homicídio ela continua lutando pela sua vaga no escritório da Annalise
mesmo não confiando nela”; e “Todas as vezes em que ela conseguiu ou fez coisas que
ninguém foi capaz de fazer”.
Além disso, a personagem também é reconhecida por sua aptidão à liderança nas
falas: “Tomando as rédeas do grupo”; “Quando na última temporada depois da morte do
Wes e prisão da Annalise ela segura as pontas de todos”; “Quando ela sustenta todo
mundo firme quando Annalise é presa, para que os outros não se incriminem”; “Uma
cena da terceira temporada onde ela ‘encarna’ a Annalise, e determina um plano a ser
seguido, deixando clara a sua inteligência e superioridade diante dos outros Keating 5”;
“Na última temporada toda enquanto tá tudo um caos, ela é o centro de equilíbrio”. O
respondente abaixo fala do crescimento de Michaela ao longo das temporadas:
Após a morte de Sam Keating, essa personagem reagiu da pior forma
- quase surtou - no entanto, com a pressão dos acontecimentos, ela
chegou a ser a grande líder do grupo, sendo elogiada por Annalise
durante a terceira temporada.

Os âmbitos de poder, sentimentos, batalha e feminismo, presentes no Gráfico 12
são referentes à categoria de análise de Identidade de Gênero e Sexual – na qual
Michaela é lembrada por sua força, sua empatia e amizade com os colegas, e suas
relações familiares. Algumas respostas que exemplificam a força das personagens
femininas de HTGAWM são: “No geral elas tem características que representam a
mulher forte”; “Todas elas mostram o poder feminino”; “São personagens fortes.
Fodonas”. Especificamente sobre a força de Michaela, têm-se as falas: “Personagem
forte, humana, sabe lidar com os problemas de sua vida”; “Sua coragem frente a
desafios e problemas”; “Superou coisas fúteis e está se tornando uma mulher poderosa
também”; “Sempre se mostrou independente, segura de si”; “Amo a série, todos os
momentos. Como mulher, como estudante, como donas de seu próprio nariz, e
demonstram serem fortes para tudo”; e “Todas as cenas que ela toma decisões pensando
nela mesma. Ela é a epítome da ambição e da independência e ela demonstra a
importância que devemos dar para nós mesmos ao tomarmos nossas decisões de vida”.
Com relação aos sentimentos de Michaela, os participantes escreveram sobre os
momentos “Quando ela foi capaz de dizer para o Asher que o amava”, “Quando sente
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empatia pela colega Laurel depois que ela perde o namorado e descobre que esta
gravida” e “Também teve seus sofrimentos e é a pessoa que mais consegue se colocar
no lugar dos outros, apesar de não deixar explicito, gosto da amizade dela com o
Connor”. Já no âmbito da família, a entrevistada 7 traz a sua relação com a mãe adotiva
(“principalmente a Michaela por causa da mãe dela, por ela ser adotada e não conseguir
confiar e não conseguir depender de ninguém”), enquanto os respondentes do
questionário lembraram-se das cenas “Quando ela recebe a mãe em casa e manda ela
embora”, “Relação com a mãe e a adoção”, “Ao se impor contra a sogra, por não ser
recatada e do lar!”, “A cena em que ela se encontra com a sogra no restaurante e ela se
revolta dizendo que não vai voltar com o ex-noivo só por status por ele ser gay”,
“Quando terminou seu noivado de fachada” e “Ela largar o noivo gay, mostrando que a
ambição dela não obriga ela a viver de aparências!”. A fala da participante abaixo
coloca uma visão geral da personagem:
Apesar de ter sofrido preconceitos e de ter vivido numa casa onde não
era valorizada, a personagem sempre se mostrou batalhadora. Dá para
ver isso no episódio em que a mãe dela aparece na série e a Michaela
mostra tudo o que conseguiu estudando muito.

Ainda sobre a superação de sua infância em uma família adotiva problemática, o
que resultou anos depois em seu desenvolvimento como uma mulher determinada e
forte, a entrevistada 4 fez os seguintes apontamentos:
A Michaela está uma personagem muito interessante, agora
principalmente na terceira temporada, que a gente descobriu todos os
conflitos que ela tem com a mãe dela, com os pais adotivos, que até
então isso não era explorado na série. Eu acho que na quarta
temporada ela ainda vai dar muito o que falar. (...) A Michaela
também, por estar se formando em advocacia, por ter sido adotada.
Ela saiu do subúrbio e pelo o que a gente pôde perceber foi adotada
por uma família branca que só queria o dinheiro do governo. Ela não
teve amor e mesmo assim ela superou tudo isso para ser uma pessoa
forte, de sucesso, para atingir os objetivos dela.

Traumas e Superação foi uma categoria de análise que também foi trazida pelos
respondentes do questionário para a personagem de Michaela quando relembraram a
morte de Sam, de Emily Sinclair (“Sequência das cenas do assassinato de Emily
Sinclair”) e de Wes (“Gostei como ela manteve a compostura quando da morte de
Wes”). Quanto à morte de Sam, uma respondente falou do momento em que Michaela
perde seu anel de noivado enquanto ela e os colegas estavam queimando o corpo dele:
Não me lembro muito do que aconteceu no episódio, mas todos tavam
preocupados em serem descobertos pela morte do Sam e ela
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simplesmente estava preocupada com um prova. Mostrou total frieza,
embora ela algumas vezes seja a primeira a surtar.

Referente à superação e amadurecimento de Michaela na série, existem as
respostas: “Gostei de como a personagem dela cresceu na série, todas as cenas em que
ela é a mais sensata do grupo e acalma os demais”; “Teve uma evolução na série
tornando-se mais humana e menos ambiciosa”; “No início era mimada, mas com o
passar das temporadas desenvolveu um senso de justiça e está tomando o lugar da
Annalise”. A categoria de Identidade de Raça, por fim, foi pouco mencionada pelos
respondentes do questionário, estando mais presente na fala da entrevistada 7, por
exemplo:
Eu acho que [a Michaela] é outra personagem negra feminina... É isso
que eu acho interessante: em muitas séries tem que ter, ou existe, uma
personagem negra só para dizer que tem uma minoria ali, mas não se
constrói nada disso. Mas ela [Shonda] mostra a diversidade nisso.
Tem duas personagens importantíssimas para a série, e outras
mulheres que também são importantes, mas cada uma mostra a sua
história, e não existe só como um símbolo daquilo ali e deu. Que é
isso que existe de mulher negra. Acho legal ela [Michaela] tem uma
história, a Annalise tem uma história, a Bonnie tem outra, e a Laurel
também, enfim.

No questionário, apareceram as respostas: “Quando ela fala sobre as dificuldades
de ingressar na faculdade como mulher negra”; “Quando diz que precisa se esforçar
muito mais que seus colegas para chegar onde eles chegaram”; “As vezes que ela
enfrenta alguém por não aceitar dela ser negra, mulher e muito bem resolvida”; e
também “De todas ela é a minha favorita! Uma das mais inteligentes do grupo, também
uma mulher negra, que largou o marido para viver a vida dela. Eu adoro sempre que ela
aparece, irreverente, inteligente e estilosa”.

APÊNDICE L - ANÁLISE DA PERSONAGEM LAUREL CASTILLO
Laurel Castillo e é interpretada na série HTGAWM por Karla Souza e recebeu
60% dos votos no questionário: é a terceira personagem considerada mais marcante
pelos fãs. Laurel vem de uma família rica com quem não se dá bem, discutindo com eles
certo Natal. Enquanto sua família falava sobre golfe e babás, ela se zanga e começa a
contar-lhes coisas mais importantes, como o que está acontecendo em seu trabalho –
impressionando-os com seu talento. Quando sua madrasta se mostra surpresa por não
saber de nada da vida de Laurel, ela diz que se ela simplesmente tivesse ligado para
Laurel nos últimos meses ela saberia mais. Seu pai então manda que Laurel pare de falar

144
e retorne “àquilo que ela chama de casa”, o que Laurel obedece, agradece seu pai pela
refeição e vai embora sorrindo. Temporadas depois, Laurel procura seu pai a pedido de
Annalise para que Jorge Castillo lhe ajude a encontrar Frank, algo que seu pai só faz
quando Laurel aceita ter alguns investimentos de seu pai (possivelmente ilegais)
assinados em seu nome.
A personagem Laurel é idealista e sensível. As questões feministas, desde a luta
de classes até a igualdade de gênero, são muito importantes para ela, que estuda Direito
para defender os menos afortunados e tentar fazer a diferença no mundo. Apesar de
parecer mais quieta, Laurel é muito inteligente e profissional. Quando ela tem certeza de
que ela sabe a resposta, ela vai dizer isso. Ela é observadora e valoriza a sua intuição.
Os principais relacionamentos de Laurel são com Frank, funcionário de Annalise com
quem ela tem uma inconstante relação; Kan, advogado que Laurel namora por um
período breve na tentativa de superar Frank; e Wes, de quem Laurel engravida na
terceira temporada. Quando o pai de Laurel descobre sobre a sua gravidez, de acordo
com as mais recentes suspeitas da própria Laurel, Jorge envia Dominic para assassinar
Wes. Porém, nesse processo, quando a casa de Annalise é incendiada, Laurel estava na
casa também, ficando ferida.
Como HTGAWM é uma série complexa, sempre montada no formato de
flashbacks e flashforwards, só se descobrem fatos relevantes sobre Laurel depois que
muitos outros acontecimentos já se passaram. É o caso da gravidez: primeiro Laurel é
ferida no incêndio e somente então é revelada a verdade sobre a sua gravidez. Em
flahforwards da quarta temporada, vemos Laurel novamente hospitalizada, porém dessa
vez sua barriga de grávida havia sumido e ela não sabia o paradeiro de seu bebê.
Atualmente em hiato até 2018, o último episódio disponível da quarta temporada de
HTGAWM revela Laurel em trabalho de parto em um elevador até desmaiar e Annalise
tentando reviver o recém-nascido prematuro com massagem cardíaca. Quanto à análise
da personagem, tem-se o Gráfico 13 para mostrar a caracterização de Laurel segundo os
fãs que responderam a pesquisa. Ela é tida como uma mulher extremamente inteligente,
além de receber características que também adentraram os âmbitos de poder, lealdade e
sentimentos. Apesar de suas características mostrarem âmbitos que remetem à
Identidade Profissional (inteligência e lealdade), a maioria das justificativas do público
acerca de Laurel reportava-se à categoria de Identidade de Gênero e Sexual, conforme
será apresentado a seguir.
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Gráfico 13 - Caracterização de Laurel Castillo

Laurel Castillo
30
25
20
15
10
5
0

Fonte: elaboração da autora.

As questões referentes à família de Laurel, sua determinação em lutar contra o
machismo, sua força e independência, sua sexualidade e seus sentimentos por Frank e
Wes são apontamentos feitos pelos respondentes na categoria de Identidade de Gênero e
Sexual. Sobre sua família e seu enfrentamento do machismo do pai, apareceram as
falas: “Gosto das cenas que ela enfrenta a própria família”; “Aquele almoço com a
família que ela se empodera de uma forma monstruosa”; “Quando ela briga na mesa do
jantar com toda a família por não levarem ela a sério por ser mulher e cursar direito”;
“Acho a Laurel forte pelos confrontos com o pai (principalmente porque enfrento
problemas em casa, com os meus, e não tenho coragem)”; “As cenas em que ela começa
a enfrentar o pai são ótimas por darem espaço a uma Laurel muito mais experiente e
corajosa”; “Quando mostrou sua relação familiar complexa e como se sentia sobre a
vida duvidosa do pai”; “Quando ela cortou contato com sua família rica que só queria
manipulá-la”; “A cena do jantar com os pais dela mostra que ela pode ser rica mas tem a
consciência de que nem tudo é dinheiro”; e “na terceira temporada quando ela se
encontra com o pai e ele a chama de ‘guapa’, e ela corrige dizendo que inteligente seria
um adjetivo melhor”. A respondente a seguir fez uma comparação das relações
familiares entre Laurel e Annalise:
Acho interessante como ela se diz diferente da Annalise porém são
muito parecidas, na questão de lidar com os sentimentos familiares,
por as duas terem conflitos com os pais delas, os relacionamentos de
cada uma, como elas tentame desviar e esconder os sentimentos.
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Já sobre sua força, uma fala de exemplo seria “Ela se mostra uma mulher de
opinião, que não se abala por qualquer coisa e que é capaz de aguentar qualquer coisa”.
Sua sexualidade é lembrada nas falas “A Laurel uma mulher sexy e para frente!” e “Se
mostra ser mais do que apenas um rosto bonito que transa com seu superior. Ela é
determinada e busca sempre resolver seus problemas”. Sobre a Laurel, a entrevistada 5
afirma:
Eu acho que ela é uma pessoa de verdade. Ela nunca escondeu nada.
Ela é muito forte sendo quem ela é. (...) eu amo a Laurel também
porque ela é sincera com ela mesma e com as pessoas, e ela se
permite demonstrar os sentimentos.

A categoria de Identidade Profissional é a segunda mais utilizada nos motivos
dos participantes para Laurel, mencionando a sua inteligência, por exemplo, nas falas
“É muito esperta para descobrir soluções dos casos” e “Ela é muito inteligente e eficaz
nos casos de Annalise”. Sua determinação também é lembrada (“Determinada a
conseguir e estudar pelo que quer”), bem como sua competência (“Quando ela consegue
resolver um caso”). A entrevistada 6 fala como Laurel atinge seus objetivos
profissionais mesmo com as suas complicações familiares: “A Laurel, que tem o
problema lá com o pai mexicano no cartel de tecnologia dele, e ela não se dá bem com
esse homem. Ela mesmo assim estuda e vai para frente e atinge os objetivos dela”.
Ademais, os fãs falaram de sua lealdade ao grupo (“Se mostrou fiel a todos ao seu redor,
ao mesmo tempo que é vulnerável a personagem aprende e se torna uma pessoa forte e
confiante”; “Quando ela está hospitalizada e recebe pressão para entregar os
colegas/amigos”; e “Para mim, a mulher mais sensata da série, vai longe porque
consegue se adaptar, ela também é dedutiva e sabe como convencer os outros a se
sacrificar pelo bem comum, especialmente o Frank”) e à Annalise (“Gostei quando foi
leal a Annalise”).
Além disso, um âmbito pelo qual Laurel é lembrada – tanto em suas
características do Gráfico 6 quanto nas justificativas do público para isso – é o da
liderança. Essas menções falam de sua relação com os colegas e seu equilíbrio de lidar
com as situações e convencer os outros. Alguns exemplos são: “Por ela nas primeiras
temporadas ser a mais equilibrada e ‘apaziguadora’ do grupo no qual está inserida. Por
exemplo, quando Sam esta morto na casa e ela sempre mantém a calma para tentar
passar segurança aos demais”; “Ter escondido o anel de noivado do Michaela para
manter a ordem no grupo e para que ninguém fosse a delegacia”; “Ela parece muito
estratégica, todos os passos são pensados, quando encontrou o anel de Michaela e não
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falou nada, por exemplo”; e “Laurel sabe fazer uso de emoções para manipular os
outros”. Um participante caracterizou Laurel como líder e disse:
Durante a segunda temporada, a personagem se apresenta como a
líder do grupo de associados. Após a morte de Sam Keating, Laurel
liderou o projeto de destruição das provas e em um momento da
segunda temporada chegou a ser elogiada por Analise por ter se
tornado a líder do grupo.

Traumas e Superação foi a terceira categoria mais utilizada para justificar a
caracterização de Laurel, segundo os respondentes. Falaram de seus traumas com a
morte de Wes quando Laurel estava grávida (“Quando soube da morte do Wes”; “Cena
do funeral Wes”; e “Achei um momento importante para personagem quando Wes
morreu e como ela reagiu ao fato de estar grávida dele”; e “A força que ela teve quando
o seu namorado morreu e continuou vivendo mesmo com a dor”, por exemplo), com a
morte de Sam (“Como ela teve sangue frio para lidar com a cena da morte do Sam”) e
com a morte de Sinclair (“Sequência das cenas do assassinato de Emily Sinclair”).
Quanto à superação, amadurecimento e construção da personagem, a entrevistada 6
disse “Estou gostando bastante da transformação que está tendo com a personagem da
Laurel. Ela começou meio despercebida e agora ela ganhou mais espaço, da segunda
para terceira temporada. É uma personagem que tá se construindo bem e que eu gosto”.
Laurel é uma personagem latina, de origem mexicana. Mesmo assim, a
sua Identidade Racial foi mencionada no questionário apenas uma vez, na fala da
respondente que diz “acho ela uma personagem inteligente nos casos dos clientes. Além
disso, acho a representatividade de uma latina nas séries bem interessante”. Laurel
quebra muitos estereótipos colocados em cima das mulheres latinas: ela representa uma
personagem bilíngue que fala inglês perfeitamente, que não está vinculada ao tráfico de
drogas ou ao crime e nem é imigrante ilegal, que constantemente se revolta sobre ser
tratada como um objeto sexual e que insiste em ser levada a sério para o seu intelecto, e
que usa roupas conservadoras (em vez de vulgares, por exemplo). Assim, se Annalise
representa uma protagonista feminina forte, confiante e sensível que merecem as
mulheres negras, Laurel, por sua vez, representa a mulher latina que milhares de
mulheres da América do Sul esperavam.

APÊNDICE M - ANÁLISE DA PERSONAGEM BONNIE WINTERBOTTOM
Bonnie é interpretada em HTGAWM por Liza Weil, atriz que também faz a
personagem Amanda Tanner em Scandal. Bonnie foi votada como a quarta personagem
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mais marcante de HTGAWM, recebendo 48% dos votos. A história de vida da
personagem é algo muito marcante na formação de seu caráter. Ela foi abusada
sexualmente pelo pai e por outros homens quando criança, ficando grávida aos quinze
anos (ao que seu pai lhe disse que o bebê havia morrido no parto). Quando adulta,
Bonnie denunciou seus estupradores e conseguiu inclusive colocar seu pai na cadeia
pelos crimes cometidos. Foi no tribunal que Bonnie conheceu Annalise que, pressionada
por seu chefe, advogou contra Bonnie e fragilizou o testemunho dela. Annalise se sente
culpada por ter ido contra uma vítima de abuso e depois procura Bonnie e oferece ajuda
a ela. Annalise lhe convence a estudar Direito, e Bonnie posteriormente começa a fazer
terapia com Sam. Bonnie é então contratada para trabalhar com Annalise, inicialmente
muito tímida, e desenvolve certa lealdade (e até dependência) por Annalise.
A personagem é frágil, muitas vezes se rebaixando para que Annalise a aceite e
não a mande embora. Como advogada, a personagem comete diversos erros e às vezes é
insegura, mas desenvolve-se ao decorrer das temporadas e vai ganhando mais
experiência e confiança. Os Keating Five inicialmente não demonstram muito respeito
por ela, a exemplo de quando Bonnie comete um erro no tribunal e Connor diz “é, ela
não é nenhuma Annalise”. Por lealdade e na tentativa de proteger Annalise, Bonnie age
friamente e assassina Rebecca por asfixia – antes que a menina pudesse ter a chance de
ir para a polícia e contar tudo sobre a morte de Sam.
Quando acontecem mortes e crimes, diversas vezes Annalise não conta nada à
Bonnie, o que faz com que ela sinta que Annalise não confia nela como confia em
Frank, por exemplo. No quesito relacionamentos, Bonnie se envolve com Asher –
relação que inicia física na noite da morte de Sam. Eles terminam quando Bonnie
suspeita que Asher estivesse saindo com outra mulher, sem saber que na verdade ele
estava se comportando de modo estranho porque estava sendo chantageado por Emily
Sinclair. O relacionamento termina permanentemente quando Bonnie descobre o
envolvimento de Asher em estupro coletivo, além de constatar que Annalise revelou à
Asher o trauma de violência sexual do passado de Bonnie. Outro relacionamento breve
de Bonnie na série é com Frank, quando na verdade a intenção da personagem era
conseguir informações sobre ele para Annalise.
Assim, entende-se o motivo de o Gráfico 14 sobre a caracterização de Bonnie
ser bastante discrepante dos demais, no sentido de que a personagem é caracterizada
quase que exclusivamente no âmbito da lealdade. Ela possui algumas características
agrupadas no âmbito do poder, inteligência e superação, mas em muito menor escala.
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Quanto às categorias de análise presentes nos motivos que os respondentes
apresentaram para tal caracterização, tem-se como principal a de Identidade
Profissional, visto que levou-se em consideração que a lealdade de Bonnie para
Annalise era preponderantemente referente à relação profissional das duas personagens.
Algumas justificativas que demonstram isso são: “Apesar de todas as coisas erradas que
a Annalise faz, ela ajuda acobertar tudo, sendo sempre leal a Annalise”; “Ela sempre
estava do lado da Annalise, mesmo quando não concordava com o que ela fazia”;
“Sempre foi fiel/leal a Annalise. Sempre está lá quando precisa”; “Quando ela deixa de
lado seus princípios para ajudar Annalise, sendo leal”; “Todas as vezes em que ela cuida
da Annalise demonstram o quanto ela é fiel à amiga. Principalmente quando Annalise
foi presa e ela fez tudo o que pode para soltá-la”; além da fala “A cena em que Annalise
está presa e Bonnie precisa advogar por ela no júri é incrível por ser muito fidedigna, já
que mostra uma Bonnie insegura, mas fiel e ciente do seu papel, como sempre”.
Gráfico 14 - Caracterização de Bonnie Winterbottom
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Fonte: elaboração da autora.

Além de sua lealdade profissional, alguns respondentes relacionaram sua
fidelidade à Annalise com o assassinato de Rebecca por asfixia (por exemplo nas falas
“Matou Rebecca para defender sua chefe”, “Quando ela foi capaz de matar Rebecca
para acobertar à quem ela era fiel”; “Quando ela matou a Rebecca e mostrou ser bem
fria”, ou “Apesar de parecer às vezes uma personagem sem sal ou sem muita
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importância, Bonnie é extremamente racional e várias situações da série, como a morte
da Rebecca, foram consequências de suas ações”). Essas falas sobre a morte de Rebecca
estão ligadas à categoria de Traumas e Superação, a segunda categoria mais marcante na
análise de Bonnie. Outro trauma sofrido pela personagem foi seu abuso sexual quando
criança, conforme as respostas a seguir: “Cenas em que contam a história da infância
dela”; “História de problemas em relações abusivas”; “Achei importante quando
revelaram o passado dela, com a questão do abuso sexual”; “quando nós descobrimos
sobre seu passado e ela confronta a Annalise por ter mostrado o vídeo para o Asher”; e
“O discurso de empoderamento, ao revelar dos abusos do passado”.
Com relação à sua superação e amadurecimento, os participantes colocaram que:
“fiquei surpreendido com o desenvolvimento da personagem”; “Era estuprada pelo pai,
mas se tornou uma advogada de sucesso que tem uma boa capacidade mental e não
depressiva, de superação”; “é uma personagem que parece frágil, mas é forte e leal e
superou todo o passado horrível que teve”; e “Cena em que visita seu pai já no caixão,
mostra fim de um ciclo de más recordações e sentimentos”. A entrevistada 7 acrescenta
à essa ideia quando explica a construção da personagem na série:
Eu acho a Bonnie muito marcante, eu acho ela é uma personagem que
foi explorada, assim, mais devagar. Demora um pouco para chegar na
história dela (...). É uma personagem que está sempre ali rondando. E
que a questão do abuso sexual, da relação com o pai dela... Eu acho
que é uma coisa pesada de abordar numa série, mas acho que é uma
coisa que foi abordada de uma maneira cuidadosa. E acho que é uma
coisa importante, né, de se falar e acho que, por mais que às vezes a
gente não entenda muito bem como é que ela está ali, qual o propósito
dela ali junto, e como exatamente se deu esta relação dela com a
Annalise e tal. Acho que explorar ela a partir disto, e depois a relação
dela de dependência da Annalise, como se deu o futuro
relacionamento com o Frank, estas coisas assim. E também a questão
do abuso sexual do pai dela e depois a própria morte dele são coisas
que perpassam a vida dela e que [na série] conseguem ligar isso sem
sempre ficar voltando para isso.

Quanto à Identidade de Gênero e Sexual, Bonnie é lembrada bem menos, mas os
respondentes mencionam sua força. Respostas que exemplificam isso são: “Ela é foda!
A melhor frase foi ‘talvez eu pareça boazinha, mas é só o meu rosto’27.”; “Quanto ela
para de ser sensível e passa a ser mais forte”; e “Tenta se mostrar como forte, mas na
verdade tem muito o que aprender ainda para um dia ser Annalise”.

27

No original: “I look nice, I know, but that's just my face”.
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APÊNDICE N - ANÁLISE DA PERSONAGEM MELLIE GRANT
Mellie Grant, personagem interpretada pela atriz Bellamy Young, recebeu 88%
dos votos, sendo percebida como a segunda mais marcante da série Scandal. A
personagem passa a maior parte das temporadas casada com Fitz e assumindo o posto
de Primeira Dama dos Estados Unidos da América. Seu relacionamento com o
presidente é constantemente testado devido à infidelidade dele e a traição de sua
confiança em diversas ocasiões diferentes. Na verdade, seu relacionamento com Fitz é
inicialmente armado por seu sogro, que inclusive abusa sexualmente de Mellie. O caso
de seu estupro é revelado em flashbacks da personagem anos depois, e ela se manteve
quieta durante vários anos para não prejudicar a campanha presidencial de Fitz.
Com o presidente, Mellie tem três filhos e tenta sempre ser uma boa mãe para
eles. Seus filhos são Jerry, que é assassinado por um agente secreto (e agente do B613)
por ordens de Rowan; Karen, que se torna a filha “rebelde” do casal da Casa Branca
após a morte de seu irmão e se envolve em um escândalo sexual, precisando da
intervenção de Olivia para que isso não vazasse na mídia; e Teddy, que nasce de uma
ideia de Mellie e Olivia para evitar que o presidente renuncie o seu cargo. O que
acontece é que vira público um áudio de sexo de Fitz e Olivia, ao que Fitz pretendia
dizer ao mundo que era ele e sua amante e renunciar como presidente. É então que
Mellie e Olivia tornam-se parceiras e armam um plano para evitar que o presidente peça
demissão: Mellie aceita mentir publicamente e dizer que era ela na gravação – e mais,
dizer que estava grávida. Mellie então sugere que ela e Fitz comessem imediatamente a
tentar engravidar, para certificar-se de que a história dela na mídia não seria desmentida.
Dessa situação toda, Mellie engravida de Teddy, seu filho mais novo, mais uma vez
protegendo a todo custo a imagem presidencial de seu marido.
Como senadora do estado da Virgínia, Mellie luta bravamente pelos direitos das
mulheres, chegando a ficar por dezesseis horas em pé discutindo projetos orçamentários
com o senado americano, defendendo o que ela achava que era certo. Mellie depois
inicia sua campanha eleitoral para presidente e vai contra o empresário Hollis Doyle e a
vice-presidente Susan Ross. Ela torna-se a primeira mulher a assumir a presidência dos
EUA (após dois mandatos de seu marido). No âmbito profissional, Mellie é
determinada, além de altamente educada e persuasiva. Ela por vezes deixa seu estado
emocional afetar suas ações, mas tem a capacidade de ver o cenário todo e superar seus
próprios problemas.
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Gráfico 15 - Caracterização de Mellie Grant
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Fonte: elaboração da autora.

O Gráfico 15 demonstra o olhar dos fãs sobre Mellie: uma mulher que permeia
os âmbitos da determinação, poder, batalha e inteligência. Na categoria de Identidade
Profissional, a determinação de Mellie é apontada por muitos respondentes, como, por
exemplo, nas falas: “É a mais inteligente da série e a mais capacitado para governar um
país como os Estados Unidos. Ela não desiste do que quer e a prova disso é que
realmente vai ser a presidente”; “Como a Mellie tem a ganância, no bom sentido, de se
tornar aquilo que ela quer ser custe o que custar, enfrentando até Olivia”; “Determinada
porque aceitou Olivia como chefe de campanha, passando por cima do fato de que
Olivia ter sido amante de seu marido. Determinada a ser presidente a qualquer custo”; e
“quando se torna mais que primeira dama e começa a correr atrás dos seus objetivos”.
A sua determinação está muito relacionada ao seu desejo de se tornar presidente,
conforme colocam muitos dos participantes do questionário: “Lutou e deu o máximo de
si para chegar na presidência, que ela certamente mereceu”; “Quando a Mellie correu
atrás de suas vontades e entrou para a política”; “Em diversos momentos demonstrou
que a busca dela pelo poder era o que movia ela a viver”; “Gostei quando ela
candidatou-se a presidência”; “O processo de transformação de uma primeira dama até
uma candidata à presidência”; e “Quando exigiu a Olivia que a tornasse presidente”. No
último exemplo de resposta, percebe-se que a participante utiliza a palavra “exigir” para
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explicar a relação de Mellie e Olivia neste momento da série. A respondente abaixo traz
uma quote importante de Mellie para Olivia:
Em cena com Olivia Mellie diz “Eu tive uma realização sobre você.
Todos esses anos que eu passei odiando você, desejando que ele
nunca tivesse conhecido você, pensando que você apareceu e tirou-o
de mim. Você simplesmente apareceu do nada e arruinou tudo. Mas
eu estava errada. Você não é minha inimiga. Você é minha liberdade.
Você é meu cavaleiro branco. Você é minha desafiadora, meu
impulso para a grandeza, minha salvadora. Eu estava perdida, mas
agora eu fui encontrada. Eu estava cega, mas agora eu vejo. Você vai
me fazer presidente dos Estados Unidos!”28.

Além disso, a determinação de Mellie é lembrada por todas as coisas que ela
passou em sua vida: “todos os sapos que ela aguentou do Fitz porque ela tinha o
objetivo de se tornar presidente”, “depois de anos na sombra do marido, Mellie
finalmente se permite desejar algo para si e admite ‘eu quero ser presidente, eu quero
mandar no mundo!’.”; e “Quando ela disse ‘Se você soubesse os sacrifícios que eu fiz,
as coisas das quais desisti, as parte de mim que abri mão por você, e você me trata desse
jeito?’29.”. Também sobre uma cena entre Mellie e Fitz, uma respondente fala que:
A cena que mais me marcou foi quando ela falou para seu ex-marido
(o presidente Fitz) que ela havia passado por coisas inacreditáveis por
ele (como ter sido estuprada) e diz "I could have done something, I
could have been something”30 e a partir disso, ela começa a campanha
e se torna presidente.

Outra participante também fala do ressentimento de Mellie por ter sempre
presado pela imagem de seu marido, enfim reconhecendo que chegou a sua vez:
A história dela toda é incrível, a perseverança dela para chegar onde
queria é um exemplo. A cena que ela grita para a Olivia "It's my turn"
[tradução própria: “É a minha vez”] é perfeita, mostra o quanto ela se
sacrificou pelo marido e que estava cansada de ficar sempre com as
migalhas. O arco do estupro mexeu muito comigo e eu acho que
mostrou a força inimaginável da personagem.

Os respondentes também falam sobre sua lealdade ao presidente quando era
primeira dama, sempre preservando a imagem pública de seu marido: “Gosto de como
ela conseguiu sobreviver a várias situações ruins e mesmo assim se manteve em pé para
fazer seu esposo se tornar presidente”; “Apesar de saber que foi traída pelo marido,
28

No original: “I had a realization about you. All these years I've spent hating you, wishing he'd
never met you, thinking you showed up and took him from me. You just appeared out of nowhere and
ruined everything. But I was wrong. You are not my enemy. You are my freedom. You are my white
knight. You are my challenger, my push to greatness, my savior. I was lost, but now I'm found. I was
blind, but now I see. You are gonna make me President of the United States!”.
29
A citação completa de Mellie para Fitz é: "Se você soubesse os sacrifícios que eu fiz, as coisas
das quais abri mão e os pedaços de mim mesma que eu dei por você, e você me trata dessa forma. Declara
guerra contra mim, me envergonha, faz-me implorar por migalhas quando eu não fiz nada a não ser lutar
por você".
30
Em português (tradução própria): “Eu poderia ter feito algo, eu poderia ter sido algo”.

154
muitas vezes ela preservou a imagem dele e engoliu sapos para ser uma primeira dama
exemplar. Mellie passou por coisas bem difíceis e, mesmo assim, guardou seus
segredos”; “Considero a melhor personagem, me marca quando ela esconde do público
a dor pela perda do filho para que o Fitz continue na presidência e que depois ela
consiga também”; e “Exerce um papel fundamental na série e no núcleo que envolve a
presidência americana, estando disposta a fazer tudo para conseguir o que deseja
alcançar. A força de superação dela também é incrível”. A fala a seguir também expõe a
lealdade de Mellie para com Fitz:
Desde o início a mesma sempre esteve ao lado do seu marido,
independente da situação ao qual se encontrava o relacionamento. As
cenas onde ela descobre que o marido tinha uma amante (Olivia) e
que mesmo assim ficou ao seu lado devido ao processo de eleição do
mesmo, mostrou o quão altruísta, batalhadora, guerreira ela é.

Permeando tanto a categoria de Identidade Profissional quanto de Identidade de
Gênero e Sexual, tem-se a cena em que Mellie defende por horas os direitos das
mulheres. Esse momento da personagem na série tem a ver com sua identidade
profissional, pois ela está lá como senadora do estado da Virgínia defendendo os seus
ideais ao congresso, e também tem a ver com identidade de gênero, pois ela está lutando
para que outras mulheres como ela tenham seus direitos preservados. Alguns exemplos
de falas sobre isso são: “Quando ficou em pé por horas diante de todo o senado na
discussão do orçamento”; “Achei importante quando ela permaneceu no Senado por
horas para fazer valer o que ela achava ser o justo e certo”; “Quando ela ficou em pé,
sem ir ao banheiro nem comer nada s2”; “Achei importante quando ela ficou horas em
pé sem comer e ir ao banheiro em nome da justiça por outras mulheres”; e “Quando ela
fica no senado por muitas horas (acredito que 16 horas) para impedir uma lei de ser
aprovada que prejudicaria as mulheres no país inteiro”. O dizer abaixo também faz
referência a esse momento:
Sempre amei a Mellie, mas aquela cena em particular onde ela fica 16
horas em pé na frente dos outros senadores americanos, sem comer e
sem poder ir ao banheiro, buscando defender o direito das mulheres
impedindo que uma lei absurda seja aprovada.

Quanto à sua percepção como uma mulher batalhadora e poderosa, a
personagem de Mellie recebe inúmeras justificativas que adentram a categoria
de Identidade de Gênero e Sexual, tratando de aspectos como sua força, independência,
família e traição. Como exemplo, têm-se as falas: “Achei muito importante quando ela
conseguiu ganhar as eleições mesmo sendo mulher e sem depender exclusivamente do
Fitz”; “Durante as temporadas que tenta manter seu casamento”; “quando ela
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engravidou do bebê dos EUA; “Sabia que o presidente tinha um caso com a Olivia, mas
usou isso a seu favor”; e “Porque ela tolerava a traição do marido para se manter no
comando”. Sobre a sua força, a entrevistada 10 diz que “eu acho ela incrível também.
Muito forte. Uma personagem que abriu mão de muitos sonhos dela para acompanhar
uma pessoa. Até que ela percebe que não, ela também é importante. Então gosto dessa
queda na real dela”. Com relação a sua independência, a resposta do questionário a
seguir também demonstra como Mellie é uma personagem importante a ser
representada:
Ela é maravilhosa! Vai contra tudo aquilo que por muito tempo se
entendeu por "esposa de político". Ela demonstra que mulheres, em
qualquer posição, não são somente um acessório. Ela também busca
ser independente até atingir completamente seus objetivos: ser a
primeira mulher presidente dos EUA.

Além disso, a sua força fica explícita na fala do respondente que diz:
Extremamente forte passou por cima de estupro do sogro, assassinato
do filho, traição do marido e agora é presidente da república. Além da
força psicológica há a força física, ela passou horas e horas em pé
com fome defendendo seus ideais no senado.

Como um panorama de sua determinação, força e poder como mulher, uma
respondente coloca que Mellie é:
A personagem mais forte da série. A verdade é que ela é determinada
a ter poder, e é capaz de aguentar todo tipo de “escrotice” do marido
para alcançar seus objetivos. Acho que naquele momento de
revelação das fraudes para a reeleição do Fitz dão uma sensação de
muito poder das mulheres (tanto Olivia quanto Mellie) e representa os
homens como meros expectadores de toda a trama feita por elas.

Por último, a categoria de Traumas e Superação aparece na descrição de Mellie
quando os respondentes mencionam o assassinato de Jerry e o estupro por seu sogro.
Quanto à morte de seu filho, os participantes disseram: “A cena da perda do filho na
season 3. Triste!!! Ela sofrendo pela perda... O vício na bebida foi fantástico ter sido
abordado esse trauma e luto na série”, “Sua trajetória como esposa que sabe que não é
amada e sua força na perda de seu filho em meio a tudo que está acontecendo e mesmo
assim conseguir dar a volta por cima” e “a morte do filho e também o estupro pelo
sogro”. Quanto à violência sexual sofrida, os respondentes colocaram: “Achei muito
marcante quando ela conta q foi estuprada pelo sogro”; “Mellie passou por muitos
momentos difíceis, principalmente quando foi abusada pelo sogro, ela é uma mulher
forte e superou como pôde”; “Na cena em que ela foi estuprada pelo sogro e como sua
força para seguir foi maior que tudo”; “O que essa mulher teve que passar para manter a
imagem do Fitz é inacreditável, com certeza a cena mais marcante foi o estupro pelo
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sogro e os anos que ela passou sem falar sobre isso e vivendo plenamente”; e
“Superação, inteligência e força. O fato de ter superado o estupro em nome da vida
política do marido mostra altruísmo e força inabalável”. A fala abaixo também se refere
às vivências traumáticas de Mellie:
Sem dúvida a melhor personagem de Scandal. Uma mulher que
passou por um estupro, traições conjugais, casamento falido, a morte
de filho e ainda conseguiu dar a volta por cima. A cena dela que me
emocionou foi a que ela descobre que o filho dela foi assassinado e
não foi um "acidente". Ela perceber que a morte do filho dela teve um
"motivo" e assim ela se reerguer foi uma das cenas que mais me
tocaram em Scandal.

APÊNDICE O - ANÁLISE DA PERSONAGEM ABBY WHELAN
Já a Abby, interpretada por Darby Stanchfield, foi percebida como a terceira
personagem mais marcante, recebendo 46% dos votos dos respondentes de Scandal. Na
esfera pessoal, a personagem esteve em um casamento abusivo por quatro anos com o
político Charles Putney. Quando bêbado e em um ataque de fúria Charles fraturou três
costelas de Abby, quebrou sua mandíbula e atirou-a na neve, Abby procurou ajuda da
amiga Olivia – que a conseguiu o melhor advogado de divórcio e lhe tirou daquele
casamento. Depois, Abby se relaciona com David Rosen, procurador geral dos EUA,
mas Olivia interfere no relacionamento dos dois plantando evidências falsas de que
David havia agredido sua ex-namorada, o que partiu o coração de Abby. O casal se
separa, depois volta e então se separa novamente, ficando amigos. Abby também se
relaciona com Leo Bergen, lobista norte-americano conhecido, para quem ela conta
sobre seu ex-marido abusivo. Leo então arruína a candidatura de Charles para senador.
Isso aproxima Abby e Leo, que namoram e até moram juntos, mas suas situações
profissionais trazem obstáculos para o relacionamento, que chega ao fim eventualmente.
Na esfera profissional, Abby trabalhou para Olivia na OPA, foi assessora de
imprensa da Casa Branca e depois chegou ao cargo de chefe de gabinete do presidente,
quando Cyrus foi demitido. Em todos esses empregos, ela sempre foi muito competente.
Quando a presidência de Fitz encerra, ela retorna à OPA, que passa para a liderança de
Quinn na sétima temporada e é renomeada para QPA (Quinn Perkins & Associados).
Abby é muito opinativa e sua personalidade é útil em seu trabalho. Ela usa suas
habilidades de investigação - junto com seu atrevimento - para entrar em cenas de
crimes nas quais ela não é exatamente convidada. O Gráfico 16 a seguir demonstra
como a personagem é percebida pelo público: no âmbito da inteligência,
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principalmente. Além disso, ela também é vista pelos âmbitos da determinação, batalha,
poder e lealdade, nesta ordem decrescente de características.
Gráfico 16 - Caracterização de Abby Whelan
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Fonte: elaboração da autora.

Os âmbitos de inteligência e determinação elencados pelos fãs e ilustrados no
Gráfico 16 remetem claramente à categoria de Identidade Profissional. Os respondentes
justificam suas ideias falando da competência (como, por exemplo, nas falas “como
secretária do presidente e chefe de comunicação ela era pura eficiência para trabalhar e
resolver as crises de forma única”, “fiquei orgulhosa quando conseguiu o emprego na
casa branca, mostrando ser muito competente”, “quando depois de aprender muito com
Olívia assume o próprio rumo e entra na Casa Branca”, “quando teve que assumir todo
o controle como assessora do presidente e percebeu a sua força” e “gostei da maneira
como ela desafiava o Fitz”), lealdade (nas falas “pela fidelidade e profissionalismo que
sempre tratou sua amizade e relacionamento profissional com a Olivia” e “ela conseguiu
se desgarrar da lealdade e submissão da Olívia, mesmo ela tendo salvado sua vida, coisa
que ninguém além dela na OPA teve a audácia de fazer”, por exemplo) e truques
utilizados por Abby (como em “gostava das cenas que ela conseguia resultados de
exames extraoficialmente, obtendo provas ilícitas” e “às vezes em que ela agiu
enganando para conseguir coisas”). A entrevistada 8 diz que profissionalmente Abby
“tenta ser uma miniatura da Olivia”. Com relação à sua inteligência e lealdade, a
entrevistada 9 resume:
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Eu também acho ela independente e tudo mais. Eu gosto muito dela
porque ela é muito leal e muito inteligente. Nossa, ela é incrível no
trabalho dela! Ela tem umas sacadas incríveis. E ela é muito leal aos
amigos dela, principalmente à Olivia.

A categoria de análise denominada Traumas e Superação também esteve
presente nas respostas do questionário quando os participantes mencionam a violência
doméstica que sofreu e como a personagem supera isso e amadurece desse ponto em
diante. São exemplos de falas que demonstram isso: “Acho marcante na primeira
temporada quando é revelado que ela apanhou do marido. Ela sofreu, mas continuou
com sua vida, entrando para a equipe dos gladiadores”; “Muito importante o momento
em que descobrimos a real história dela (de ter sido casada e sofrer de violência
doméstica). Apesar dessas dificuldades, ela consegue superar até atingir a White
House31. Isso é o que mais respeito na personagem”; “Denunciou seu agressor”;
“Quando o marido dela retorna a sua vida e ela consegue agir profissionalmente a frente
dele, apesar de estar psicologicamente abalada”; e “a cena dela apontando um revólver
para ex marido que era violento com ela”. Um dos participantes escreveu:
Não foi uma cena em particular, todo o desenvolvimento da
personagem desde a primeira temporada, onde se apresentou como
uma mulher que sobreviveu de abusos do ex-marido, até as mais
recentes, onde ela continua almejando mais e mais, mesmo exercendo
um dos papéis mais importantes no governo do país.

Pensando ainda na categoria de Traumas e Superação, a entrevistada 10 faz uma
interessante comparação entre Abby e Mellie. Em sua fala, a entrevistada coloca como a
história de vida de Abby a faz crescer na série, se mantendo forte e batalhadora:
A Abby também, eu gosto muito da história de vida dela, de como ela
vai crescendo durante a série e a gente vai vendo coisas que
aconteceram com ela. O abuso, enfim. Tudo o que aconteceu com ela
torna ela muito mais interessante. Mostrar como ela continua sendo
uma mulher forte e guerreira, apesar de tudo o que aconteceu com ela.
Ela e a Mellie, também. As duas mostram a questão de terem sofrido
abuso e continuarem sendo batalhadoras. São coisas que fazem eu
admirar muito elas.

Referente à Identidade de Gênero e Sexual, temos falas que mostram como
Abby é poderosa e feminista ao falarem de sua força, independência e opressão de
gênero. Alguns exemplos são: “Quando ela diz pro Fitz o quão difícil é ser uma mulher
no mundo político e ser o rosto da administração na Casa Branca, já que ela é porta-voz
do governo”; “Eu gosto da Abby porque ela representa a mulher bonita, sensual que
geralmente é estigmatizada só por isso. Ela é um rosto bonito, mas principalmente uma
31

Casa Branca, em tradução própria.
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mente inteligente. (...)”; “O discurso de Abby para Leo sobre como a mídia reduz ela a
sua vida amorosa, ignorando o quão bem ela faz seu trabalho como secretaria de
imprensa na Casa Branca”. Sobre esse diálogo com Leo, uma das respondentes citou em
sua resposta todo o discurso de Abby:
O que acontece com você acontece comigo. Sou boa no meu trabalho,
Leo. Eu sou um leão lá em cima. Eu sou dona daquele salão. Eu
trabalho para isso. Eu dou um briefing forte. E eles escrevem sobre
isso. Eles cobrem as notícias. E há artigos sobre o quão bem eu faço
no meu trabalho. Mas eles também escrevem sobre mim. Se eu usar
batom, estou embonecada. Se eu não fizer isso, eu estou desleixada.
Eles se perguntam se eu estou tentando trazer vestidos de volta. E eles
não gostam que eu repita roupas, mesmo que eu tenha com um salário
do governo. Eles discutem a cor do meu cabelo. Existem blogs
anônimos que dizem que eu sou muito magra. Eles têm uma piada de
que estou em uma greve de fome até que eu possa ser liberada pelos
democratas. Eles também escrevem sobre você. Todo artigo que
aparece sobre mim tem seu nome em algum lugar, porque,
aparentemente, existe essa regra: para mencionar meu nome, eles
também precisam informar ao mundo que há um homem que me
quer. Meu trabalho, minhas realizações, meus prêmios - eu estou no
pódio mais poderoso do mundo, mas uma história sobre mim não é
uma história, a menos que eles possam relatar o fato de que eu sou a
namorada de Leo Bergen, como se isso me validasse, me desse uma
identidade, uma definição. Eles não podem compreender o conceito
de que minha vida não gira em torno de você. Minha vida não gira em
nenhum lugar perto de você. É horripilante: propriedade de Leo
Bergen. Diga-me, quando escrevem artigos sobre você, Leo, com que
frequência eles me mencionam? Eles falam sobre suas roupas?
Escrevem sobre suas coxas? Há uma diferença. Há sim. Então, o que
acontece com você, acontece comigo, e é por isso que estou
escrevendo uma carta de demissão. Estamos terminados?32

32

No original: “What happens to you happens to me. I'm good at my job, Leo. I am a lion up
there. I own that room. I work for it. I give a strong briefing. And they write about that. They cover the
news. And there are articles about how well I do at my job. But they also write about me. If I wear
lipstick, I'm dolled up. If I don't, I've let myself go. They wonder if I'm trying to bring dresses back. And
they don't like it that I repeat outfits, even though I'm on a government salary. They discuss my hair color.
There are anonymous blogs that say I'm too skinny. They have a running joke that I'm on a hunger strike
until I can be liberated by the democrats. They also write about you. Every article that comes out about
me has your name somewhere in it because apparently there's this rule: In order to mention my name,
they also have to report to the world that there's a man who wants me. My work, my accomplishments, my
awards—I stand at the most powerful podium in the world, but a story about me ain't a story unless they
can report on the fact that I am the girlfriend of D.C. fixer Leo Bergen, like it validates me, gives me an
identity, a definition. They can't fathom the concept that my life doesn't revolve around you. My life
doesn't revolve anywhere near you. It's horrifying: property of Leo Bergen. Tell me, when they write
articles about you, Leo, how often do they mention me? Do they talk about your clothes? Write about
your thighs? There is a difference. There is. So, what happens to you, happens to me, which is why I'm
writing a letter of resignation. Are we done?”.
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APÊNDICE P- ANÁLISE DA PERSONAGEM QUINN PERKINS
Por fim, Quinn teve 42% dos votos, sendo a quarta personagem mais marcante
de Scandal. Ela é interpretada pela atriz Katie Lowes. Seu nome verdadeiro na série é
Lindsay Dwyer, e ela namorou Jesse – que vazou informações sobre a fraude eleitoral
na campanha de Fitz. Para resolver o problema, Hollis arma uma explosão (que mata
Jesse e outras seis pessoas) e incrimina Lindsay/Quinn como principal suspeita do
crime. Antes de ser presa, Lindsay é sequestrada e drogada por Huck, que a leva para
Washington e lhe dá uma nova identidade. Quando Lindsay acorda, ela aceita sua nova
identidade e se torna então Quinn. Sem saber que Huck e Olivia estavam por trás de sua
nova identidade, Quinn é contratada para trabalhar na OPA, o que faz sempre com
muita dedicação. Mesmo quando todos estão se distanciando, Quinn não mede esforços
para manter a OPA unida e funcionando. Na temporada atual da série, descobre-se que o
teste de lealdade que Olivia havia feito em Quinn era para que pudesse lhe entregar as
rédeas da OPA – agora denominada Quinn Perkins & Associados (QPA).
Em sua vida pessoal, além de Jesse, Quinn se relaciona brevemente com Gideon,
repórter interessado na história de Amanda Tanner com o presidente na primeira
temporada. Gideon é assassinado por Billy Chambers e Quinn é suspeita, mas não é
processada pelo crime. Outro relacionamento breve de Quinn é com Huck, que se torna
seu mentor e ensina-a como ser uma boa investigadora e agente secreta. Com Huck,
Quinn aprende a limpar cenas de crimes, seguir pessoas, hackear computadores e
paraticar torturas. Para sentir essa adrenalina que Huck a apresentou, ela espia Charlie
em uma de suas missões do B613. Disposta a ajudar Charlie, ela acaba sendo
incriminada de homicídio novamente. Então Charlie a informa que ela agora pertence a
B613.
Uma cena marcante da personagem é quando Huck descobre a verdade: Quinn
havia matado um homem que seus colegas de OPA tavam à procura. Huck a aborda em
casa com todas as suas ferramentas, organizadas e prontas para tortura. A cena é pesada,
e Huck começa a arrancar os dentes de Quinn - até receber um telefonema de Olivia
pedindo sua ajuda. Huck deixa Quinn amarrada e Charlie a salva. O que iniciou como
algo profissional com Charlie torna-se o relacionamento amoroso mais duradouro de
Quinn, no qual o casal tem idas e vindas ao longo da série. Eles perseguem um ao outro
e acabam trabalhando juntos para o B613. Na sétima temporada, Quinn está grávida de
Charlie e eles estão para se casar.
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Gráfico 17 - Caracterização de Quinn Perkins
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Fonte: elaboração da autora.

De modo geral, a entrevistada 8 pensa que Quinn é uma personagem emotiva,
sendo “um pouquinho imatura ainda (...). Porque ela ainda se deixa levar por emoções.
Ela bota emoções dela, o que atrapalha um pouco o trabalho dela. Ela se deixa
envolver”. Já para os respondentes do questionário, conforme demonstrado no Gráfico
17, se tem um âmbito de características que descreve bem Quinn, é o da lealdade. A
personagem também é compreendida nos âmbitos de poder e inteligência. Os motivos
para tanto exprimem principalmente a categoria de Identidade Profissional. Quinn é
percebida como leal pelo público nas falas: “Quando todos os membros da Pope
Associados tavam se afastando, ela estava sempre tentando reerguer a firma”; “Quando
ela retorna ao time dos gladiadores”; “Ela procurou Olivia até achar para juntar a todos
de novo”; “Gostei muito quando a personagem mostrou lealdade e voltou para a
associação”; “Por ela não ter deixado acabar os Gladiadores de terno”; “Quando a
Olivia não quer trabalhar e ela mantém a equipe tentando fazer com que o grupo não
acabe”; “É a cola da OPA”; e “Quando a Quinn tomou as rédeas da OPA”, por exemplo.
Além do âmbito da lealdade, Quinn é lembrada por suas habilidades como líder,
a exemplo das falas: “Quinn já se mostrou leal a Olivia de diversas maneiras, tanto que
Olivia a escolheu para chefiar a firma”; “Quinn tomando a frente da OPA mesmo sem
saber que Olivia a estava testando para lhe entregar o cargo de chefe da firma”;
“Quando a Olivia deixou no comando a agência ela mostrou lealdade e coragem para
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lutar quando todos queriam desistir”. Além disso, a sua inteligência é característica
relevante para os respondentes que disseram que: “Quando se une a equipe de Olivia se
mostra inteligente e audaciosa”; “Super inteligente sempre investigando usando a
tecnologia, e ficou ainda melhor depois que tem como parceiro o Huck no seu trabalho”.
A segunda categoria mais lembrada nas respostas sobre Quinn foi a de Traumas
e Superação. Quanto aos traumas, os respondentes falam em momentos na série de
violência e tortura: “Quando Quinn teve aulas de como se tornar uma
assassina/torturadora profissional e se saiu muito bem nisso”; “Cena em que tortura uma
das primeiras pessoas, assim que entra para o B613, na qual ela arranca as unhas dele e
o corta com uma makita”; “Quando ela vai torturar alguém ou foi torturada”; “Ter se
tornado uma pessoa letal na série foi um momento crucial”; e por fim “As cenas em que
ela vira um novo Huck são muito fortes, quando ela tortura as pessoas e etc. Nessa hora
percebo que mulheres podem ser o que elas quiserem ser”.
Quanto à superação, os participantes demonstram ter percebido o quanto a
personagem evolui ao decorrer das temporadas e sua capacidade de seguir em frente:
“Tem uma historia de vida ‘foda’, mas mesmo assim da a volta por cima”; “Reconhecer
o seus monstros internos e aprender a lidar com eles”; “Porque ela superou tudo que
aconteceu no seu passado e refez sua história, se tornou mais forte”; “Sofreu uma
grande evolução pessoal durante a serie e sempre esteve focada em evoluir”; “Amei a
evolução da personagem de bobinha para uma verdadeira gladiadora”; “É a que mais
cresceu na série toda, ganhando vitalidade e se tornando imprescindível para uma boa
narrativa”; “Vejo em Quinn uma transformação. Nas primeiras temporadas ela parece
frágil e, mais ao final, se mostra forte e poderosa”; “A evolução da Quinn durante a
série, ver o amadurecimento da menina doce e frágil para uma mulher forte e
independente, capaz de tocar a OPA, enquanto a Olivia se ausentava”; “Sempre defende
aqueles que ama, como fez quando Huck foi sequestrado e quase morto. Ela evoluiu
tanto que conseguiu o comando da OPA”; e “A forma como ela desenvolveu de jovem
ingênua para dona da OPA é incrível, além de ajudar um cara "mau" (Charlie) a seguir
em frente e criarem uma família/um futuro juntos”. Segundo os participantes, a
evolução de Quinn é o que faz dela uma personagem forte atualmente. As demais
categorias de análise não receberam número representativo de respostas para a
personagem de Quinn.
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APÊNDICE Q - ANÁLISE DA CAMPANHA: “THE POWER TO”
As páginas no Facebook e no Instagram de séries como Grey’s Anatomy,
HTGAWM e Scandal têm por objetivo engajar o público e aumentar a audiência dos
programas. As páginas publicam teasers33 e informações sobre os atores, fotos de cenas
marcantes, brincadeiras nos bastidores e, enfim, diversos tipos de conteúdo relacionados
à série. Geralmente as publicações têm perguntas em suas legendas, incentivando o
público a interagir com as páginas oficiais das séries. Em lançamento de novas
temporadas, comumente há uma padronização das publicações, como é o caso da
campanha que será apresentada a seguir.
A campanha aqui denominada “The power to” para fins de pesquisa constituiuse de, ao total, 15 publicações padronizadas. As publicações eram imagens do rosto das
principais personagens com a escrita “The power to” e algum verbo de impacto, sempre
relacionado com a história de cada personagem na série e demonstrando como cada uma
delas é, de fato, uma mulher poderosa. Nenhum personagem masculino foi utilizado
nesta campanha. A campanha iniciou no dia 15/9/2017 e teve fim no dia 5/10/2017,
durante o lançamento das últimas temporadas de cada série nas quintas-feiras. Algumas
postagens foram compartilhadas apenas no Facebook, algumas somente no Instagram, e
algumas em ambas as redes sociais – sem um critério claro para essas decisões.
A página da série Grey’s Anatomy realizou publicações com as personagens
Meredith Grey, Miranda Bailey, Arizona Robbins e Amelia Shepard. Meredith, a
protagonista, e Miranda foram personagens votadas nesta pesquisa como as mais
marcantes da série – o que confirma a validade da votação. Contudo, as outras duas
personagens votadas (Cristina Yang e Callie Torres) já deixaram a série há algumas
temporadas. Acredita-se que a produtora não tenha colocando-as na campanha “The
power to” para não gerar confusão com a audiência, mesmo que também sejam
personagens muito importantes na série.

33

Teasers são pequenos trechos em vídeo ou imagem que são divulgados antes do lançamento
dos episódios para provocar curiosidade e interesse no público.
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Figura 13 – Personagens de Grey’s Anatomy da campanha

Fonte: elaboração da autora.

Meredith (canto superior esquerdo) carrega o dizer “the power to save”, que em
português significa “o poder de salvar”. O verbo salvar pode estar relacionado ao fato
de ela ser médica e sempre tentar salvar seus pacientes, e também pode ser interpretado
como a ideia de salvar a si mesma depois de todos os traumas que a personagem sofreu
durante a série. Miranda (canto superior direito) é atualmente a chefe de cirurgia do
hospital Grey-Sloan Memorial, cabendo-lhe “o poder de liderar” (“the power to lead”).
Arizona (canto inferior esquerdo) traz a ideia de perseverança com a escrita “the power
to persevere”, o que faz sentido quando se pensa na história da personagem ao decorrer
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das temporadas. Por fim, Amelia (canto inferior direito), com a descoberta de um tumor
no seu cérebro que estava obscurecendo seu julgamento quanto aos seus pacientes,
descobre também que era uma neurocirurgiã melhor que o seu irmão Derek, merecendo
ser reconhecida pelo “o poder de curar” (“the power to heal”).
Em HTGAWM, por sua vez, a página oficial publicou imagens das personagens
Laurel Castillo, Michaela Pratt, Bonnie Winterbottom e Annalise Keating, nesta ordem,
todas personagens escolhidas pelo público desta monografia como as mais marcantes do
seriado. Laurel (canto superior esquerdo) carrega “o poder de questionar” (“the power
to question”), provavelmente devido ao fato de que na quarta temporada ela se mostra
determinada a questionar as ações de seu pai, indo atrás de justiça pela morte de Wes.
Michaela (canto superior direito) recebe a frase “the power to win”, ou “o poder de
vencer”, por ser uma mulher ambiciosa e que sempre sabe o que quer. Na temporada
atual, ela consegue um ótimo estágio em uma renomada empresa de advocacia,
vencendo de vários outros candidatos. Bonnie (canto inferior esquerdo) demonstra
como mulheres também podem estar na liderança: “the power to command” significa
em português “o poder de comandar”, relacionado ao período da série em que Annalise
estava presa e Bonnie assumiu toda a liderança dos Keating Five. A imagem de
Annalise (canto inferior direito) remete ao “poder de persuadir”, posto sua capacidade
de manipulação e de convencimento, conforme Figura 14 apresentada na página a
seguir.
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Figura 14 – Personagens de HTGAWM da campanha

Fonte: elaboração da autora.

Já a página oficial da série Scandal no Facebook e/ou Instagram postaram
imagens da Mellie Grant, Quinn Perkins, Olivia Pope e Abby Whelan – todas
personagens também selecionadas na pesquisa apresentada nesta monografia. Na Figura
15, está Mellie (canto superior esquerdo) com “o poder de atingir” (em inglês, “the
power to achieve”), pois se ela atingiu a presidência dos Estados Unidos depois do
mandato de seu marido. Quinn (canto superior direito) é uma mulher forte e batalhadora
e é encarregada com “the power to fight” – “o poder de lutar” - , coisa que faz em todas
as temporadas. Olivia (canto inferior esquerdo) tem um quote muito marcante no qual
ela olha para seus clientes ou pessoal da Casa Branca e diz “It’s handled”, significando

167
que a pessoa pode considerar tudo resolvido. “The power to handle” tem então relação
com isso, colocando em Liv “o poder de lidar/resolver” tudo. O dizer da imagem de
Abby (canto inferior direito) é muito parecido, empoderando-a com “the power to fix”,
ou seja, “o poder de consertar”, também no sentido de que ela consegue resolver todos
os problemas que aparecem na sua frente.
Figura 15 – Personagens de Scandal da campanha

Fonte: elaboração da autora.

Além das doze imagens publicadas acima, as páginas oficiais no Facebook de
Grey’s Anatomy, HTGAWM e Scandal também fizeram uma tentativa de interação
mais clara com seus públicos. A rede social Facebook permite que os usuários utilizem
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filtros em suas imagens de perfil. Então, as páginas divulgaram nos dias 3 e 5/10/2017
publicações de suas três protagonistas, incentivando os fãs a colocarem estes dizeres
também em suas fotos de perfil por meio de um filtro. As seis publicações possuíam a
legenda “Live that #TGITLife and update your profile picture with a #GreysAnatomy
#TGIT frame. #TGIT is back Thursdays starting at 8|7c on ABC.” (em tradução própria
para português: “Viva aquela #TGITLife e atualize sua foto de perfil com uma moldura
#GreysAnatomy34 #TGIT. #TGIT está de volta nas quintas-feiras, começando às 8|7h
no ABC”). Como as páginas possuem literalmente milhões de curtidas, é difícil no
âmbito desta monografia analisar se os usuários se engajaram e de fato trocaram as suas
fotos de perfil com os três filtros demonstrados abaixo. De qualquer modo, as três
imagens foram mais uma maneira de a produção demonstrar que enxerga as suas
protagonistas como mulheres poderosas, que podem curar, vencer e resolver problemas.
Figura 16 – Frame das protagonistas para Facebook

Fonte: elaboração da autora.

Na verdade, as ilustrações acima apresentadas não estavam inicialmente
previstas nesta monografia, mas tiveram seus conteúdos analisados ao final do projeto
porque apresentam eminente ligação com a temática estudada. A campanha iniciou já ao
decorrer do processo de pesquisa, comprovando que a imagem que as fãs brasileiras têm
das séries é aquilo que a produção tinha em mente quando construiu as personagens. Ou
seja, em síntese, a presente análise de conteúdo propõe que a decodificação feita pelos
receptores das séries concorda fortemente com a intenção da produção ao publicar nas
redes sociais essa campanha.
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Para as legendas das publicações das páginas de HTGAWM e de Scandal, troca-se a
#GreysAnatomy pela hashtag correspondente à cada uma das séries: #HTGAWM e #Scandal.
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ANEXOS
ANEXO A - EXEMPLO DE POSTAGEM FEITA NOS GRUPOS DE FÃS DO
FACEBOOK PARA DIVULGAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

Fonte: facebook.com
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ANEXO B - COMENTÁRIOS RECEBIDOS NA PUBLICAÇÃO DO
QUESTIONÁRIO NO GRUPO “GREY’S ANATOMY BRASIL”

Fonte: facebook.com
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ANEXO C - COMENTÁRIOS RECEBIDOS NA PUBLICAÇÃO DO
QUESTIONÁRIO NO GRUPO “SCANDAL BRASIL”

Fonte: facebook.com
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ANEXO D - COMENTÁRIOS RECEBIDOS NA PUBLICAÇÃO DO
QUESTIONÁRIO NO GRUPO “HOW TO GET AWAY
WITH MURDER – BRASIL”

Fonte: facebook.com
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ANEXO E - COMENTÁRIOS RECEBIDOS NA PUBLICAÇÃO DO
QUESTIONÁRIO NO GRUPO “HOW TO GET AWAY
WITH MURDER - BRASIL
❤”

Fonte: facebook.com
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ANEXO F – MODELO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ENTREVISTAS

Fonte: elaboração da autora.

