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RESUMO
ARAÚJO do R.S., Raissa. As interfaces da relação eu-espectador com séries de TV. 2017. 91 f.
Dissertação (Mestrado) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2017.
Este trabalho apresenta um estudo sobre como séries televisivas reverberam na mente do
espectador que as assiste, como interfere – se o faz – na sua capacidade sensorial e perceptiva,
que ressonâncias subjetivas são provocadas, em suma, que produção de sentido se realiza no
processo mental do espectador, que pode levá-lo a redefinir opiniões, comportamentos e
posturas. Para tanto, utilizando, como procedimento de pesquisa, a proposta metapórica, na
forma como é exposta pela Nova Teoria da Comunicação, apresentada pelo Núcleo de Estudos
Filosóficos da Comunicação, FiloCom, da Escola de Comunicações e Artes da USP. O estudo
debruça-se mais especificamente sobre as interfaces que permeiam a relação da identidade
daquele que denominamos “eu-espectador”, em sua relação com a alteridade (de outrem ou de
outros objetos), no momento da vivência daquilo que se denomina Acontecimento
Comunicacional dentro de uma obra televisiva. Os resultados obtidos desta investigação estão
cotejados com proposições do campo teórico, particularmente aquelas que realizam uma
reflexão a respeito do sensível como ponto de partida para observar o que atravessa a percepção
do espectador em sua relação com as séries de TV.
Palavras-chave: Acontecimento Comunicacional. Identidade. Alteridade. Metáporo. Séries
televisiva.

ABSTRACT
ARAÚJO do R.S., Raissa. The interfaces of the relationship I-spectator with TV series.
2017. 91 f. Dissertation (Master Degree) – Escola de Comunicações e Artes, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2017.
This work presents a study about how television series reverberate in the mind of the spectator
that assists them, how they interfere - if it does - in their sensorial and perceptive capacity, what
subjective resonances are provoked, in short, what production of meaning is realized in the
mental process of the viewer, which can lead him/her to redefine opinions, behaviors and
postures. To do so, we use as a research procedure the metaphorical proposal, as it is exposed
by the New Theory of Communication, presented by the Nucleus of Philosophical Studies of
Communication, FiloCom, School of Communications and Arts of USP. The study focuses
more specifically on the interfaces that permeate the relation of the identity of what we call the
"I-spectator", in his/her relation to otherness (of others or other objects), at the moment of
experiencing what is called "Communicational event "in a television work. The results obtained
from this investigation are compared with propositions of the theoretical field, particularly those
that perform a reflection about the sensitive as a starting point to observe what cross the
perception of the viewer in their relation with the TV series.
Keywords: Communicational event. Identity. Otherness. Metaporo. TV series.
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INTRODUÇÃO

Dado que os meios de comunicação são agentes significantes e entrelaçados à vida
social, as narrativas televisivas interferem no cotidiano do espectador, dando subsídios para a
instauração de novas sociabilidades, oferecendo reflexões sobre temas sociais ou participando
da composição identitária do indivíduo e da nação, e até da nossa atividade de construção de
significados e fabricação de sentido. Assim sendo, os objetos com os quais nos relacionamos
contribuem para o nosso conhecimento sobre o mundo, pois nos afetam continuamente e fazem
parte das relações que estabelecemos.
Para entender o alcance das produções audiovisuais em relação à sociedade, os estudos
audiovisuais recentes apontam para uma expansão considerável de pesquisas sobre narrativa
seriada televisiva, que coincidem com o aumento no volume dessa produção e da transmissão
de séries nacionais e internacionais direcionadas aos canais pagos no cenário midiático do País.
Noto que as séries e os seriados de TV têm notoriedade no cotidiano de muitas pessoas, seja
como pauta de conversas entre telespectadores que assistem aos programas, seja acompanhando
o fluxo tradicional de programação da televisão ou ainda por meio de outros aparelhos que
suportam/oferecem serviços de streaming1, enfim, nos diferentes canais de distribuição de
conteúdo e nas múltiplas plataformas da rede.
Como diz Shaviro (2015), o fascínio visual provocado por um filme no cinema
confronta o espectador diretamente, deixando-o na órbita das sensações que podem provocar
reações corpóreas. Para ele, as imagens em movimento não podem ser vistas como meras
representações ou signos aplicados. De modo semelhante, acredito que séries televisivas
também podem proporcionar experiências que agitam nossas sensações. Como assinala
Deleuze (2007), o filme mexe com as sensações e essas atuam sobre o corpo do espectador
mobilizando forças originárias da própria interação homem-cena. Isto é, para que qualquer obra
audiovisual produza sensações, agitações corpóreas, de prazer, fascínio ou repulsa deve haver
o confronto com o receptor. Pessoalmente, percebi ao longo das experiências que a
comunicação não ocorre na parte do emissor, mas no extremo oposto, no momento da fruição
dos sinais.
Observa-se que a produção intelectual acadêmica tem fomentado, nos últimos anos,
debates sobre a recepção das narrativas audiovisuais e construção de sentido na tentativa de dar

1

Streaming é uma tecnologia que faz a transmissão de arquivos multimídia, por meio da transferência de dados,
utilizando a internet, sem necessidade de efetuar downloads do que está se vendo e/ou ouvindo.
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conta da intensa produção e disseminação de conteúdos audiovisuais, com o intuito de trazer
contribuições relevantes tanto para a área de Comunicação como para a sociedade. Contudo, os
resultados ainda não explicam como efetivamente o processo de comunicação acontece no
receptor.
Nesse sentido, pretendo a ampliação dessa discussão, com foco nas séries televisivas.
Dentro do escopo desta pesquisa, vamos esquecer os métodos para trabalhar com o metáporo,
aparentemente mais promissor. A proposta metapórica permite eu, como pesquisadora,
debruçar-me sobre as séries e seriados de TV (expressões do audiovisual), acompanhando a
própria dinâmica e a mutabilidade da comunicação. Isto implica na valorização dos movimentos
do objeto de pesquisa: o eu e o outro, em contato com as séries. Para tanto, usar da intuição
sensível é essencial para a captura e o registro de ocorrências comunicacionais (se houver), bem
como sua utilização no relato metapórico.
Parti da premissa que o audiovisual é algo que é feito para captar nossa atenção,
produzir fascinação, excitar prazeres e sensações tamanhas que envolvem o olhar e o corpo do
espectador. Investigar esse produtor televisivo pela óptica metapórica irá permitir que se pense
o audiovisual para além da técnica. Nós, que utilizamos o metáporo, seguimos na contramão de
pesquisadores interessados na análise de roteiros e técnicas (por exemplo: montagem, edição e
ângulos de câmera, etc.), propomos ao contrário: uma forma diferente da visão polarizada de
emissão e recepção ou significação e produção de sentido. Logo, minha pergunta norteadora
era: como o corpo, o afeto, as sensorialidades, as percepções e as emoções do espectador se
reconfiguram nas relações com as séries de TV?
Aqui, relato minhas experiências e exponho a de outros espectadores participantes da
pesquisa. Envolvo-me porque o metáporo permite que o pesquisador efetivamente sinta a
investigação. Para auferir esses relatos, passei por diferentes momentos, mudanças de percursos
e certo gingar nas abordagens. Ao longo dos capítulos aqui estruturados é possível acompanhar
a lógica das ideias, os pensamentos arriscados, as dúvidas e estranhamentos que aparecem como
sombras no mesmo instante em que se compõem em um sentido. Contudo, sugiro que o leitor,
após essa introdução, comece a leitura pelo Anexo I – Piloto, que marca o início dessa jornada,
quando ainda, de fato, ainda não havia começado.
Para compor a formalidade da apresentação, complemento aqui o motivo pelo qual
escolhi as séries de TV como parte desse estudo. As séries, ao contrário dos filmes ou outros
formatos de produção, apresentam um arco extremamente amplo de personagens; suas
narrativas são longas e, quando têm sucesso de audiência, estendem-se em temporadas. Tal
particularidade agrega às séries o diferencial de tempo e complexidade, que, para o que se
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propõe nesta pesquisa é mais relevante e atrativo. Isso porque, pouco a pouco, o espectador
segue junto com a construção do personagem, conhecendo suas características, seus desejos,
seus objetivos, suas frases, concretizada em situações que acompanham a narrativa. Além disso,
como aponta Rodrigues (2014), personagens bem construídos estão sujeitos à capacidade de
empatia do roteirista, e essa competência vai depender da compreensão ou simpatia que o
espectador possa ter (ou não) com o personagem. Ambos os aspectos, simpatia e empatia,
segundo Rodrigues (2014) geram identificação.
Buscando indicar as bases conceituais que nortearam o começo desta pesquisa,
apresento Capítulo 1. Nele, o objetivo é entender as contribuições da Nova Teoria da
Comunicação, que além de apresentar um novo modo de pensar a comunicação, isto é, o
fenômeno comunicacional, faz a proposição deste outro modus operandi de investigação
científica para os processos de comunicação, que também utilizo como procedimento para o
desígnio deste estudo.
Ao pensar nos processos de formação de identidade e a respectiva produção da
alteridade, pretende-se trabalhar com as contribuições de Stuart Hall, Tomaz Tadeu Silva e
Kathryn

Woodward

que

problematizam

essas

questões

na

pós-modernidade;

complementarmente, outros autores (Bauman, 2005; Buber, 2001) que desenvolveram
reflexões sobre o mesmo assunto Esses estudiosos nos servem de contribuição para indicar
pontos de vista diferentes, com o intuito de situais-vos dentro do campo teórico que trata desse
tema.
O pensamento de Stuart Hall (2006) se configura como um excelente ponto de inflexão
para que possamos compreender os tempos da pós-modernidade. O livro Identidade e diferença
(2011), organizado por Tomaz Tadeu da Silva, problematiza os elementos que concebem a
questão da identidade e da diferença, além de discutir a formação da identidade e o processo de
produção social da diferença, trazendo contribuições de pensadores como Kathryn Woodward
e Stuart Hall. Silva (2011) compreende a identidade como um significado cultural e socialmente
atribuído, apontando que esse conceito está estreitamente ligado aos sistemas de significação e
também de representação. Dito de outra forma, o conteúdo veiculado por estes produtos
culturais (as séries) de televisão pode resultar em uma identificação do telespectador com o
significado produzido pela obra.
Nesse sentido, Woodward (2011) diz ainda que esse processo pelo qual nos
identificamos com o outro, a saber, a alteridade, tem sua origem na psicanálise. “A casa é
também um dos lugares nos quais somos espectadores das representações pelas quais a mídia
produz determinados tipos de identidade – por exemplo, por meio da narrativa das telenovelas,
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dos anúncios e das técnicas de venda” (WOODWARD, 2011, p.30). Levando tais raciocínios
adiante, Hall (2006) postula que precisamos pensar na identidade como um processo de
identificação em andamento, logo, não se trata de um sujeito com identidade fixa, mas
inconstante.
Embora possamos ver as formas como representamos a nós mesmos, diferentes
contextos sociais nos colocam em situações em que assumimos diferentes posicionamentos.
Como Woodward observa, “outros conflitos surgem das tensões entre expectativas e normas
sociais”, podendo as identidades diferentes ser construídas como “estranhas” ou “desviantes”
dependendo dos contextos nos quais elas poderão ser representadas (WOODWARD, 2011, p.
33). A diferença, portanto, é responsável por (re)construir a alteridade, por definir quem é o
“outro”.
Desse modo, confirma-se que as identidades não são estáveis e nem permanentes,
fazendo parte de um processo dinâmico. Ao considerar que o acontecimento comunicacional
faz parte dessa dinâmica, torna-se importante pesquisar se e como esse fenômeno ocorre e pode
reconfigurar nossa identidade. Assim, chego ao Capítulo 2, para estudo da percepção, um
componente obrigatório da comunicabilidade humana. Isso porque ela tem a ver com as
sensações e afecções que interferem na nossa visão de mundo.
Na visão aristotélica, as imagens captadas pelas sensações são armazenadas na
imaginação, que após esse contato perceptivo são entregues à memória e à razão. Como delineia
Bergson (1896), toda percepção prolonga o passado no presente e participa por isso da memória.
Se as imagens na tela podem modificar nossas percepções e lembranças anteriores, a nós, isso
marca a ocorrência do acontecimento comunicacional. Seguindo essa premissa, consinto com
Deleuze (2007) quando diz que a imagem cinematográfica deve ter um efeito de choque sobre
o pensamento, nos forçando a pensar – portanto age no campo da comunicação, ocorrida através
da ruptura, da chance de nos alterar, violentar o pensamento –, e há um segundo momento que
retorna o pensamento para a imagem e causa um choque afetivo em nós. No que se refere às
contribuições desses pensadores é possível observar que esses movimentos geram percursos
amplos entre percepção e lembrança, real e imaginário, físico e mental; entretanto, num outro
plano, também fenômenos relativos à constituição da identidade e da relação com a alteridade
podem ser associados à percepção do fato comunicacional, especialmente quando se trata da
ficção.
Sigo com a obra Cinema 2, em que Deleuze introduz uma nova dimensão na imagem,
a imagem-tempo, distinta daquela da primeira época do cinema, a da imagem-movimento. Entre
as mudanças destacadas por ele, iremos propor aqui outros desdobramentos para transcender as
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reflexões sobre a relação sujeito-objeto, sobre o que é mobilizado no processo de fruição da
obra cinematográfica, assim como sobre a ação que as imagens de determinadas séries de TV
exercem sobre nós. Para essa pesquisa, esses aspectos são importantes para observar e registrar
os movimentos da constituição identitária, subordinada à hipótese de que a obra audiovisual
proporciona no espectador um deslocamento da sua identidade a partir da sua experiência com
o outro (personagem ou a trama da série). Assim, firma-se como objetivo desta pesquisa
examinar, na perspectiva do metáporo, o que reverbera do contato do eu-espectador com as
séries de TV que atingem sua capacidade sensorial e perceptiva, atentando para as interfaces
que permeiam a relação da nossa identidade e alteridade na vivência com a obra na esfera do
acontecimento comunicacional.
Denomino o “eu-espectador” em um duplo movimento, como o pesquisador fazendo
parte da pesquisa e como “eu” em processo de formação identitária na vivência com os produtos
audiovisuais, neste caso as séries e seriados de televisão.
Para iniciar a observação do que há na narrativa seriada para que as sensações sejam
despertadas, para que haja comunicação, transformação do sujeito, ou quais qualidades
propiciam a experiência estreita entre força e sensação, faz-se necessário compreender a lógica
de organização, a estrutura seriada e as estratégias narrativas da série de televisão. O Capítulo
3 dá conta de explicar a estrutura narrativa seriada, compondo com as considerações de Arlindo
Machado (2005), A Televisão Levada a Sério, que analisa a televisão com foco na qualidade de
seus conteúdos. De acordo com Machado (2005), há várias razões que levaram a televisão a
adotar a serialização, uma delas é responder às diferentes demandas dos distintos segmentos de
interesse de telespectadores. Envereda-se também pelas ideias de pesquisadores como Mittell
(2012), Gerbase (2014) e Rodrigues (2014).
Para compor esse Capítulo 3 – já tendo passado pelo entendimento da identidade e
alteridade do ser, pela percepção e o seu modo de sentir o mundo, e conhecimento da estrutura
das séries de TV – apresento os relatos metapóricos. Trata-se do meu olhar e de outros
espectadores sobre situações em que experimentamos no fenômeno da comunicação, no contato
com algumas séries. Apresentados por meio da escrita percebe-se um esforço dos participantes
em conseguir ter a dimensão do que sentem, como e porque sente para colocar no papel uma
organização do que é caótico naturalmente no Acontecimento Comunicacional.
Como uma continuação do Capítulo 3, chego ao Capítulo 4 para transferir o campo
reflexivo as constatações, de modo mais concentrado. Faço observações sobre as experiências
na medida em que elas agitaram as ideias, confirmando ou não pressupostos do saber instituído
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no campo da Comunicação ou, mais do que isso, acrescentando novos dados nesse fluxo
imprevisível e indeterminável das sensações que vivenciamos.
Seguindo para o Capítulo, revisito as situações vividas para contar a experiência da
pesquisa à medida que me dou conta das ressonâncias dessas experiências, que destacam o
sensível como ponto de partida, acrescido de mais alguns relatos que agregam o cotejo que se
faz deste estudo e dos conceitos aqui explanados com o que foi observado nos relatos da
experiência metapórica. Tal como entende Laplantine sobre o sensível: “O termo (...) é utilizado
para designar a vida das sensações: relações que nós entretemos com as três famílias de sons (a
voz, os barulhos e a música, que é o som organizado), com os odores, os gostos, as percepções
visuais e táteis” (2005, p. 100). Neste pensamento, a percepção e a compreensão da realidade
pelo sujeito são construídas a partir das sensações. Desse modo, o sensível trata da relação dos
nossos sentidos e o que está diante de nós.
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CAPÍTULO 1
1.1 CONCEITO DE COMUNICAÇÃO
A maneira como nos comunicamos ou como entendemos a comunicação acompanha
transformações sociais, econômicas e científicas. Nesse processo, seguimos usando nossos
sentidos para conhecer as sensações do corpo que sente, vê, cheira, ouve e degusta; depois
desenvolvendo códigos, mensagens e palavras, centradas basicamente na linguagem face a face
ou realizada por meio de um suporte físico; e, com o desenvolvimento industrial da sociedade,
chegamos à comunicação mediada tecnologicamente, configurando, em nossas vidas, a
introdução progressiva de meios de comunicação massivos e novas tecnologias digitais, que
nos permitem experiências e diversas possibilidades de trocas no campo comunicacional.
Mediante tamanhas mudanças e inovações, vivemos num mundo repleto de
equipamentos de comunicação e internet, que surgem com a promessa de realizar a
comunicação de modo mais efetivo, e com a capacidade de nos colocar em contato com pessoas
do planeta inteiro. Por outro lado, como diz Marcondes Filho (2004), apesar do excesso de
comunicação, as pessoas continuam a achar que é difícil passar ao outro o que a gente sente e
como sentimos as coisas, como se nossos sentimentos fossem fatos internos, íntimos e
incomunicáveis.
Nesse contexto, e vivendo num período em que nos vemos cada vez mais estimulados
a comunicar o que sentimos, buscamos refletir como de fato ocorre a comunicação. Para isso,
vamos nos ater a compreender a comunicação para além da difusão de informação em massa,
de formas de discurso e das linguagens. Trata-se de olhar a comunicação de outra forma,
explorando outras óticas, longe daqueles estudos já saturados dos meios de produção.
Há três modos de pesquisa: a que investiga o emissor, como produtor/criador de um
produto comunicacional, gerado para transmitir informações; outra forma se debruça no
produto para a análise da estrutura de seus elementos como objeto comunicacional; e a terceira
vertente, que nos interessa, é o estudo da fruição do objeto, de como ele é recebido, evita-se
usar a palavra recepção porque esse termo recebe uma conotação empírica.
A reflexão aqui apresentada se volta para ideia de comunicação em outra dimensão,
tal como expõe a Nova Teoria da Comunicação (NTC) – originada na Escola de Comunicações
e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), sob a coordenação de Ciro Marcondes Filho,
no início da década de 1990. Marcondes Filho (2010) apresenta duas proposições: um novo
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modo de pensar a comunicação, o fenômeno comunicacional, e um outro procedimento de
investigação científica para os processos de comunicação, o metáporo.
Há anos, em outros países, diversos estudiosos, dedicaram-se a entender o processo
comunicacional e apesar desse ponto em comum, as reflexões convergem e divergem em
diferentes pontos. A comunicação, como objeto de estudo, tem, portanto, uma trajetória
complexa, que passa pela filosofia, pela linguística, estudos da relação psicanálise e
comunicação, pelas linguagens do corpo, tecnologias de comunicação e das teorias da
comunicação. Dada a dimensão e a complexidade, não pretendo, aqui, fazer um
aprofundamento e explicação detalhada da Nova Teoria. A intenção deste trabalho é
compreender a forma de definir a comunicação proposta por essa NTC e os principais aspectos
levantados por ela.
Lançando o olhar sobre o escopo dessa nova teoria, a comunicação não algo
transferível, que vai de uma pessoa para a outra ou a emissão e recepção de mensagens, como
afirmam algumas teorias. Marcondes Filho (2013) reconhece que todas as coisas que existem,
sinalizam, emitem sinais, sejam eles sonoros, visuais, auditivos, olfativos ou sensórios.
Segundo ele, a princípio, essas coisas não pretendem comunicar, apenas existem. Logo, nossas
emissões podem ser intencionais, ativas, tornar-se informação e comunicação. Ou, do contrário,
não se tornar coisa alguma e serem passivas.
Vivemos diariamente emitindo e recebendo sinais, e a maioria dos sinais que transitam
nosso cotidiano podem ser ignorados porque são reconhecidos instantaneamente pela memória,
então os descartamos (MARCONDES FILHO, 2013). Sendo assim podemos afirmar que ao
emitir sinais não necessariamente significa que vamos provocar o interesse do outro. Marcondes
Filho (2010) vai dizer que na fenomenologia, para que eu me volte ao outro é necessário que
haja interesse – a isso é que se chama de intencionalidade. “No momento em que eu me
interesso por algo que estou vendo, ouvindo, percebendo, aquilo que era apenas um sinal se
transforma em informação” (MARCONDES FILHO, 2013, p. 11, grifo do autor).
Voltando para o cotidiano, trocamos algumas palavras com algumas pessoas, lemos
mensagens publicitárias e algumas notícias, assistimos a programas de televisão e
compartilhamos conteúdos em redes sociais que nos interessam. No geral, procurar uma
informação é decisão consciente. Eu seleciono no mundo os sinais que me interessam e rejeito
os que me são indiferentes. Segundo Marcondes Filho (2013), essa é uma decisão racional, de
caráter agregador daquilo que já possuímos, serve como reforçador de consciência e que pode
manter nossa orientação para nos assegurarmos no mundo.
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Entretanto, os sinais do mundo podem nos provocar, seja um ser humano, uma obra
de arte, um filme ou a simples observação de algum ato, algo pode nos chamar atenção. Vez ou
outra, como afirma o autor, somos confrontados e questionados sobre nossas ideias e posições.
“Aquilo que era sólido em minha mente, em meus valores, em meus posicionamentos, sofre um
abalo: eu penso, reflito, repenso, considero, avalio, mudo de opinião (grifo do autor)”
(MARCONDES FILHO, 2013, p. 11). De acordo com o autor, essa é uma situação de
transformação, de comunicação.
Comunicação é um processo, um acontecimento, um encontro feliz, o momento
mágico entre duas intencionalidades, que se produz no “atrito dos corpos” (se
tomarmos palavras, músicas, ideias, também como corpos); ela vem da criação de um
ambiente comum, em que os dois lados participam e extraem de sua participação algo
novo, inesperado, que não estava em nenhum deles, e que altera o estatuto anterior de
ambos, apesar de as diferenças individuais se manterem. (MARCONDES FILHO,
2004, p. 15).

Para a NTC, o processo pelo qual os sinais se transformam em informação e
comunicação vai além do interesse e intenção, para que a comunicação se torne um
acontecimento é preciso que haja uma transformação. A comunicação é realizada “quando um
novo dado altera nossos padrões anteriores, refaz nossa visão das coisas, cria sentido”
(MARCONDES FILHO, 2013, p. 8).
Para podermos praticar a comunicação precisamos estar abertos ao outro [grifo do
autor], ao mundo, ao estranho; caso contrário, continuaremos fechados, incorporando
apenas as informações que nos interessam, que reforçam nossa repetição, nosso
mesmismo, nossa inalterabilidade” (MARCONDES FILHO, 2013, p. 17).

No geral, a comunicação está no campo da relação com o outro e com o mundo, não
dependente de um emissor, mas da decisão de um receptor de acolher o outro – uma fala, uma
imagem, uma obra estética ou um filme, por exemplo. “A comunicação pode ser recíproca
quando, enquanto emissor, busco que o outro me acolha, incorpore minha alteridade”, afirma
Marcondes Filho (2013, p. 19). Essa visão implica em assumir que na comunicação emerge a
importância do Outro, na medida em que ela se estabelece na abertura para o Outro, na
alteridade, livre das qualidades dos suportes técnicos.
O conceito de comunicação da NTC, não restrita ao linguístico, é uma teoria que tem
bases no pensamento antigo, mas reaparece em alguns pensadores, como Maurice MerleauPonty, que muito contribui com a sua reflexão sobre a nossa percepção do mundo. MerleauPonty afirma que nosso campo perceptivo é captado pelo olhar, não é construído pelo intelecto.
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Para esse teórico, olhar é uma atividade de constituição de sentido anterior à racionalidade,
tendo a percepção um ato único, indivisível (MARCONDES FILHO, 2004).
Para Merleau-Ponty (1983), o vínculo entre som e a imagem forma o indivisível, em
que a capacidade em combinar tantos elementos agrega ao filme uma carga altamente
expressiva, e ao nosso ver, essa característica apresenta um potencial poder de comunicação.
Obras de arte no geral se relacionam com seus observadores e é essencialmente ao audiovisual
que vamos nos ater a pensar na qualidade da comunicação que promove o momento desse
encontro.
1.2 METÁPORO
Partindo do conceito de comunicação como um acontecimento, a NTC também sugere
uma nova dinâmica de pesquisa científica – também adotada nesta pesquisa – que utiliza o
metáporo como procedimento. Marcondes Filho (2013) define o metáporo como um quase
método, e defende necessidade de se estudar o processo da comunicação como o espaço do
“entre”, como o acontecimento, na sua razão durante, instalando-se no movimento do fenômeno
comunicacional. A base dessa lógica implica no fato de o pesquisador ter que sentir a
investigação, valorizar e perseguir os movimentos do objeto de pesquisa, realizando
observações da vivência dos acontecimentos singulares e que jamais se repetem, ou seja,
estudando a comunicação no momento de sua realização.
Essas considerações remetem ao fato de que todos os dias lidamos com um grande
volume de conteúdos simbólicos que de vez em quando passeiam por nossa memória e se
refletem em nossas atitudes. Não compartilho da ideia de que os produtos da cultura de massa
são essencialmente manipulativos; na sociedade contemporânea, as relações entre sujeitos estão
cada vez mais mediadas tecnologicamente, e, nesse caso, dentro da indústria dos meios de
comunicação, a televisão se constitui como uma potente ferramenta cultural, capaz de contribuir
na formação de opiniões, de comportamentos e no reforço de papeis sociais.
Nesse sentido, creio que é da natureza do sujeito alterar-se, como um processo vivo,
em constante transformação, bem como nós nos alteramos diante das provocações da arte. As
várias artes se apresentam em formas e ritmos diferentes que despertam os nossos sentidos
quando reconhecemos o concreto por meio do abstrato. O sujeito e o seu objeto. O pintor e o
suas paletas de cores de tinta. O ator e o seu corpo. O músico e o seu instrumento. A arte
comporta uma relação de posse. Não é o maestro que faz a música, é ela quem o está fazendo.
Se ele está entregue, aberto e sintonizado, então a magia da música - o invisível - toma posse
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dele, estimulando sua seleção e sequência de movimentos, vibrações ou estado corpóreo, e por
meio dele, chega até nós.
De todo modo, o fundamento primeiro do pesquisador deve ser a experiência sensível
e não a razão tomada em si mesma de que certa série de TV, selecionada por seus critérios de
anseio, vá lhe comunicar. Se tratando de fenômeno, não se pode afirmar que a comunicação se
constitua como tendência absoluta sobre todos nós, visto que o efeito de tal experiência do
modo como ela se nos apresenta, pode ser outra. Essa consideração é importante, especialmente
se for lembrado que a ciência nasce da obsessão contra o erro, firmando a previsão da ocorrência
futura dos fenômenos a partir de elaboradas leis científicas que são contra a parcialidade
humana, ou seja, que se fecha a ideias que descrevem propriedades definidoras de um objeto,
sempre as tomando como verdadeira caso exista uma correspondência entre a matéria e a ideia.
Nesse sentido, esta pesquisa vai na contramão e não separa o sujeito e o objeto. Porém, atenta
para o aspecto que o pesquisador deve se expurgar de preconceitos dados por algumas
experiências malsucedidas para que sua vivência de contato com as coisas flua de modo mais
natural, sem criar barreiras que dificultem a experiência. Por exemplo: a descrença que
determinado objeto, que foge do nosso interesse particular, vá atingir o nosso prazer (como
assistir a uma peça ou a um filme de um gênero que o sujeito não se simpatiza) já nos leva a
vivenciar algo de modo fechado.
Compreendendo que a comunicação se realiza em diferentes níveis de efetividade, e
para que isso ocorra com sucesso é preciso esquivar-se do controle de definir modelos fechados
que caracterizam os fenômenos apenas por fatos bem-sucedidos. Logo, o trabalho pode ocorrer
em tentativas, o que não quer dizer que incidem de modo aleatório, visto que a comunicação
implica na inexistência de alguma previsão ou resistência, permitindo que outras coisas não
pensadas igualmente possam resultar em um Acontecimento Comunicacional. Assim, é
necessário despir-se daquilo que nos impede de tocar nossa singularidade, participando, assim,
do(s) fenômeno(s) de forma mais pura. Isto é, optar pela forma mais sutil, e, aí sim, sentir-se,
sentir o corpo, a transformação, mais percebendo-o a posteriori do que cobrando a coisa a priori.
Assistir àquilo que o corpo está dizendo, ouvi-lo atentamente mesmo que ele fale baixo e de
forma quase imperceptível.
Pesquisar comunicação, segundo a NTC, não se restringe ao discurso textual e, apesar
das aproximações, se difere dos estudos de recepção e da etnografia. Como diz Marcondes Filho
(2013), o metáporo não estuda o comportamento do receptor, mas estuda a comunicação no
sentido das repercussões internas provocadas pela exposição de uma pessoa àquilo que lhe está
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sendo oferecido. Na descrição, comum ao pesquisador etnográfico, o metáporo não tenta
compreender, buscar significados, interpretar e analisar a vivência.
Marcondes Filho (2010) diz que na palavra método está embutida a ideia de caminho
já traçado e por isso é inconveniente utilizar métodos em pesquisas que detém e considera o
Acontecimento Comunicacional, bem como sua investigação, na sua própria ocorrência. Para
tanto, a ideia de metáporo é a de construir a passagem para a captação da coisa no momento,
acompanhar a própria dinâmica e a mutabilidade da comunicação, por meio da intuição sensível
do observador. É como no princípio fenomenológico, em que o fenômeno está em primeiro
lugar, ativando nossa percepção de espectador do mundo, estudando o que ele causa em nós,
não baseado no empirismo, mas no estudo vivencial dos fenômenos. “A pesquisa
comunicacional é a investigação de como um produto cultural nos atinge, de como a coisa
repercute em nós, do que sofremos com ela, que alterações vivenciamos” (MARCONDES
FILHO, 2013, p. 36). E como explica o autor, os estudos metapóricos podem ser autoanalíticos,
sendo o observador o próprio fruidor, mas, “nesse caso, ele tem que realizar uma divisão interna
entre o eu-observador e o eu-receptor do mesmo fato, olhando para si mesmo como sendo seu
objeto de estudo” (MARCONDES FILHO, 2013, p. 37).
Outro ponto importante desse tipo de pesquisa é a capacidade narrativa do estudioso
em transportar para o registro não apenas o acontecimento como também tudo o que envolveu,
material e imaterialmente, o evento comunicacional (MARCONDES FILHO, 2013, p. 40).
Cabe ao relato metapórico de pesquisa a capacidade de evocar as sensações. A sensação, aqui,
age diretamente no sistema nervoso, como assinala Deleuze (2007). Do mesmo modo como
Deleuze (2007) acredita, a arte capta forças e para que haja sensação é preciso que uma força
se exerça sobre o corpo. Entende-se, portanto, que o campo de força só ocorre a partir da
interação do sujeito com o objeto. A arte pode operar forças, mas não faz isso sozinha. É preciso
que ocorra o confronto entre as partes, o que se resume ao processo básico da comunicação, o
de que a mesma não ocorre só da parte do emissor.
Pelos pressupostos explanados acima, sustentei o comprometimento de assistir
diversas e diferentes narrativas seriadas televisivas, observando e dissertando apenas sobre a(s)
que me afetou (ou afetaram) a minha sensibilidade e a de outros espectadores ao ponto de
provocar o Acontecimento Comunicacional. Isto é, essa pesquisa, como experiência
metapórica, deu-se de forma múltipla: autoanalítica, em que o pesquisador é o próprio fruidor;
na observação do outro-pesquisado com a série televisiva; ou na análise do relato do outro.
Sobre a condução dos dois últimos tipos de pesquisa, o participante assiste à série, o
pesquisador, caso acompanhe o outro, não faz perguntas diretas, mas atenta para as reações e
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acompanha o raciocínio da pessoa, solicitando complementos. Surgindo menções à identidade,
estas são simplesmente registradas, procurando-se deixar o pesquisado à vontade – criando
condições para isso – de forma a que se estenda nesse tema. Nada, contudo, é dirigido, sequer
sugerido pelo pesquisador. Por meio desse procedimento, o pesquisador também poderá atentar
para a experiência que emerge da sua relação com o outro enquanto vivenciam o objeto, caso
experienciem o ato de assistir juntos. Nesse trabalho foi preciso observar os dois níveis: o eu e
o outro, considerar que a experiência é vulnerável ao inesperado, à desordem. Para tanto foi
preciso valorizar o espaço vazio, as ideias e sensações que reverberaram na cabeça mesmo
quando o episódio/série acabava. Grifo “observar” para denotar aqui uma sutil diferença entre
outro termo: o “compreender”, muito utilizado nas pesquisas tradicionais. Compreender é por
o outro dentro da minha ordem lógica existente. Diferente de observar o outro, em que o eu
assume uma postura de respeito para perceber o contexto que se vive sem subordinar as suas
ideias existentes, e sim se abrindo ao que para si é diferente.
1.3 IDENTIDADE E ALTERIDADE
Para amparar esta pesquisa no que diz respeito à observação do Eu-espectador e da
série, estudos estes dois termos: identidade e alteridade. O que se quer compreender aqui é saber
como espectador reconhece a existência de outro ser, diferente e complementar a ele, que
contribui com a construção da sua identidade.
Nesse sentido, o ser não se basta, pois precisa da existência do outro para completar
sua visão sobre o mundo. À essa relação, o filósofo Martin Buber (2001) fala da união Eu-Tu.
Um Eu vai ao encontro do que não sou eu, entrega-se à relação a partir do reconhecimento do
outro. É a alteridade o processo ou experiência de vivenciar o outro e sua realidade.
Para Buber (2001), as vivências se dão no encontro do indivíduo com o seu semelhante
ou com outro ser. Na sua obra, as atitudes, a maneira de ser e relações de cada indivíduo são
colocadas como definidoras da sua existência. Nomeia pela palavra-princípio Eu-Tu as relações
que o autor considera humanas, e as relações em que o outro é considerado objeto, por Eu-Isso.
Segundo Buber (2001) não há fundamentação da existência do Eu sem que ele esteja
imbuído por uma das duas palavras-princípios. Ao se referir ao Eu, pode-se dizer sobre uma
relação com o Tu ou a contemplação com o Isso. Na relação Eu-Tu o Eu não é preponderante,
aqui ocorre a aceitação total e incondicional do outro, da mesma forma como o Tu recebe o Eu.
Sob esta perspectiva, essa relação é marcada pelo reconhecimento mútuo, pela aceitação
irrestrita, em um grau de dar e receber em si mesmo.
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Em nossa relação com o produto audiovisual, por exemplo, há uma relação eu-tu que
nos choca, que nos põe em diálogo. Como observa Marcondes Filho (2010), o diálogo, como o
próprio termo denota, é o que atravessa a relação e amarra os envolvidos na conversação
dialógica que ocupa a dimensão do espaço do “entre”.
O outro, para Emmanuel Lévinas, se contrapõe ao meu ego, é distinto a mim e que cria
as condições para me conduzir à comunicabilidade, ao que não estava em mim, ao que é novo
e me transforma (MARCONDES FILHO, 2010). Sobre essa relação com o outro, que nos faz
permanecer no lugar de sujeito, Stuart Hall é útil para completar esse sentido:
(...) as identidades são as posições que o sujeito é obrigado a assumir, embora
“sabendo” (...), sempre, que elas são representações, que a representação é sempre
construída ao longo de uma “falta”, ao longo de uma divisão, a partir do lugar do
Outro e que, assim, elas não podem, nunca, ser ajustadas – idênticas – aos processos
de sujeito que são nela investidos (2006, p. 112).

Trata-se, para esse autor, que as identidades também se moldam a partir da relação
com o outro, com o que diferente a ele, com aquilo que não é. Do ponto de vista de Woordward
(2011), a identidade e diferença partem de uma relação social em que “a identidade está sempre
ligada a uma forte separação entre ‘nós’ e ‘eles’” (p. 82). A autora sublinha, ainda, que essa
separação supõe e ao mesmo tempo afirma e reafirma relações de poder, que estendidas no
mundo social se organizam dentro do processo de classificação (WOORDWARD, 2011). A
classificação se constitui como consequência da identidade e detém a prerrogativa de atribuir
diferentes valores aos grupos classificados e por consequência, hierarquias.
Woordward (2011) considera que identidade e diferença não convivem
harmoniosamente, elas estão sempre sendo disputadas. É como se a identidade estivesse nas
pontas de uma balança e a diferença jogando no meio. Nesse sentido, as construções identitárias
adquirem sentido por meio das representações, geralmente criadas nos meios de comunicação.
E “quem tem o poder de representar tem o poder de definir e determinar a identidade” (SILVA,
2011, p. 91). Definir uma identidade significa torna-la aceitável, natural e normal, e esses
atributos dependem daquilo que é definido como diferente, antinatural, anormal.
Delimitando-se ao indivíduo, Stuart Hall (2006) argumenta que dentro de nós, as
identidades estão sendo continuamente deslocadas, confrontam-se e cambiam entre identidades
possíveis e diferentes em momentos diversos, com as quais poderíamos nos identificar mesmo
que temporariamente. Para ele, o indivíduo não tem uma identidade fixa, haja vista que esta é
alterada pelas estruturas sociais e sistemas culturais que o cercam. Desse modo, a sua biologia
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não tem tanta força na sua construção identitária quanto a sua história, suas experiências, seu
contato com o outro, com o diferente e o desconhecido.
Levando tais raciocínios adiante, Hall (2006) postula que precisamos pensar na
identidade como um processo de identificação em andamento, em que o sujeito é explicado a
partir das identidades culturais que possui (por exemplo: étnicas, religiosas, linguísticas, etc.).
Desse modo, a identidade é flexível e múltipla. Para ele, a modernização social tem impacto
sobre esse processo, logo, a sociedade, atravessada por mudanças do tempo, está em fluxo
constante e mutável. Nela, o sujeito e o procedimento identitário são reestruturados conforme
sua interação social com o outro.
A ideia de fragmentação do sujeito presente no pensamento de Hall também é sugerida
por Zygmunt Bauman, dentro do contexto das dinâmicas da globalização e da falência e
transformação da função do Estado na modernidade líquida2. Em Identidade (2005), o autor
apresenta argumentos diferentes à teoria de Hall, porém complementares no que se refere à
identidade.
Para esse autor, os sujeitos encontram-se sem rumo estabelecido num mundo em
transformação contínua. Bauman desenvolve a questão da identidade sob a perspectiva do
pertencimento, da busca do indivíduo por sua afirmação no espaço social. Isto é, para ele, a
forma de estrutura da sociedade tem relação com a construção da identidade. Considerando a
globalização como incompetência administrativa do Estado em se manter sólido, sem barreiras
mercadológicas, Bauman (2005) acredita que tudo pode ser apropriado pelo mercado, inclusive
o patriotismo. Como resultado desse contexto, o autor explica o aparecimento de um sujeito
fragmentado, não pertencente às diversas identidades. Desse modo, o sujeito sem bases
socialmente estabelecidas está entre um jogo de experimentações (em que tem liberdade de
escolha para se transitar por identidades distintas) e insegurança, retomando a questão da crise
de pertencimento de Bauman.
Sob essas perspectivas, também pode-se afirmar que, em tempos atuais, a difusão de
conteúdos no meio televisivo, em nosso caso, as séries, pode tornar a identificação do indivíduo
com o personagem sujeita a mudanças, em contato com o impensável, como a apreciação do
outro como mistério. Essa ocorrência nos coloca de frente com condições propícias da
comunicabilidade. Nesse sentido, conhecer a si mesmo por meio de representações simbólicas

2

É um conceito muito popular de Bauman, criado para delimitar e se referir a uma época de fluidez, de relações
voláteis, em que todos os parâmetros sociais, referências morais e instituições de poder se dissolvem e por isso são
incertos. A ordenação do mundo social agora é individualizada, em que o sujeito se encontra “livre” para ser o que
conseguir ser por meio de suas próprias forças, sem pontos de referência socialmente estabelecidos.
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– dentro da tensão entre identidade e alteridade, ao mesmo tempo em que amplia suas
experiências com a realidade criada no mundo ficcional de uma narrativa sob contextos
variados – pode contribuir para a sua formação socialização e constituição identitária.
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CAPITULO 2 - A PERCEPÇÃO DO ESPECTADOR EM SUA RELAÇÃO COM A
OBRA AUDIOVISUAL
A tela de uma sala de cinema, monumentos históricos, uma janela, um lençol, a parede
de um edifício, as árvores, entre outros, são superfícies passíveis de receber imagens. De modo
semelhante, porém menos superficial, o espectador também recebe as imagens. A imagem em
movimento escapa ao tato do espectador, mas o atinge sensivelmente. Seu contato com uma
obra audiovisual apresenta provocações para os seus estímulos sensoriais e processos
cognitivos.
Uma imagem encadeada a outra imagem traz implicações narrativas na sucessão
ininterrupta de instantes que constitui nossa experiência da realidade. Esse é o primeiro salto
que o cinema faz em relação à fotografia, que, por sua vez, nos apresenta a imagem das coisas
paralisadas no tempo. Por meio da projeção sucessiva de várias imagens, a sétima arte expõe a
imagem das coisas e também o momento de duração delas. Contudo, nesta abordagem não farei
distinção entre os diversos tipos de imagem em movimento (cinema, vídeo, holografia etc.),
nem de suas categorias (documentais, ficcionais, artísticas experimentais ou publicitárias).
Proponho um recorte mais processual, que não tem a ver com classificação.
Estudei a abordagem filosófica de Gilles Deleuze (1983, 2013), que buscou pensar o
cinema apoiado nas concepções de Henri Bergson de imagem, acerca da relação entre tempo,
matéria e memória. Em suas obras Cinema 1 e Cinema 2, Deleuze conceitua dois regimes de
imagem, denominados como “imagem-movimento” e “imagem-tempo”. No primeiro é
apresentado o cinema em que o movimento subordina o tempo. Deleuze (1983) chama a esse
modelo da imagem-movimento de cinema clássico ou de ação, considerando que, a partir de
da composição, as imagens agem e reagem umas sobre as outras, constituindo uma unidade
orgânica, uma conexão lógica entre as imagens. Para o filósofo, a imagem-movimento é
determinada pela montagem e nesse esquema de ação-reação, excitação e resposta entre o
movimento percebido e o movimento executado existe um intervalo que ele denomina de centro
de indeterminação3.

3

Na teoria bergsoniana, as imagens estão no mundo, existente para todo corpo dotado de consciência, que também
é imagem e seleciona outras imagens. Para Bergson (1896), nosso corpo é feito de ação, funciona como um sistema
sensório-motor, que percebe movimento e aciona movimento. Logo, sua percepção funciona segundo a ação, e
para que exista uma ação, o movimento deve passar pelo centro de indeterminação – o intervalo – que é ocupado
pela afecção. “Entre a afecção sentida e a imagem percebida existe a diferença de que a afecção está em nosso
corpo, a imagem fora de nosso corpo” (BERGSON, 1896, p.273). Assim sendo, compreende-se que a consciência
é um intervalo entre as imagens, e como Deleuze, a partir da caracterização da consciência por Bergson, a identifica
ao plano cinematográfico.
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É assim que, relacionadas ao intervalo ou a variação dos centros de indeterminação,
determinam-se outros diferentes tipos de imagem-movimento, resultando num processo que
une a imagem-percepção e a imagem-ação por meio da imagem-afecção (essa última é ocupante
do intervalo). No cinema, Deleuze estabelece a correspondência desses tipos de imagens e os
planos cinematográficos – na sequência significaria o plano geral ou de conjunto, o plano médio
ou americano, e o close. Como um filme é feito pela conexão de diversos tipos de imagem, os
tipos de enquadramento de câmera são essenciais em função da ação porque pressupõem uma
cronologia fundamentada na lógica da sucessão de acontecimentos. Isto é, a percepção se
prolonga por si mesma nas outras imagens.
A percepção que o espectador tem da obra audiovisual é, para Eisenstein (1990), feita
por meio da montagem, de tal modo que o sentido ou ponto de vista é criado a partir da ordem
dos planos, na relação e formação de imagens para estruturar a narrativa. A montagem é
criadora de sentidos, por isso o tempo, na imagem-movimento do cinema clássico, só é
representado por intermédio da montagem, competindo à filmagem a apresentação do antes e
do depois para constituir as percepções do presente. Por exemplo, num filme, a personagem age
e reage às situações, provocando uma nova situação. Ou, ainda, uma ação prossegue revelando
outra situação, que leva a uma nova ação. Em linhas gerais, esse esquema faz a narrativa
caminhar em direção à resolução do conflito, representando assim uma situação de causa e
efeito determinante para a processualidade do filme.
Nesse sentido, o regime orgânico pressupõe a continuidade, faz as conexões entre as
imagens com vista à sensação de verossimilhança. Mesmo que se trate de uma narrativa fictícia,
o filme assume pretensões de verdade para adequar perfeitamente o espaço e o tempo numa
montagem invisível.
À luz dos conceitos filosóficos bergsonianos sobre o tempo, Deleuze (2013) diz que o
intervalo entre as imagens constitui o esquema sensório-motor – que nos permite reconhecer as
coisas, incluindo-as num conjunto de valores – como uma representação indireta do tempo que
decorre do movimento. Nos encadeamentos de imagens há intervalo, corta-se para encadear,
assim, as imagens são subordinadas ao corte. Esse esquema é definido pela distância temporal
marcada por códigos narrativos e padrões de montagem ação/reação/ação.
Contudo, Bergson também desenvolve a ideia de que o intervalo de movimento pode
produzir uma abertura. A partir dessa problemática, Deleuze (1983) desenvolve outro
movimento de relações do espectador com as imagens, apontando a possibilidade do
estabelecimento de uma relação mental com o filme. A essa relação resultará em outra
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variedade da imagem4 que não pertence e nem rompe com o sistema tradicional “percepçãoafecção-ação”, mas é uma extensão dele e se introduz nos espaços, e a fim de preencher a fissura
pode desregulá-lo. É nessa medida em que há uma crise no cinema clássico, que Deleuze
conclui seu primeiro volume sobre cinema, verificando a falência do esquema sensório-motor
e os clichês que a ocuparam, colocando em xeque o domínio que o movimento exercia sobre o
tempo. “É que o esquema sensório-motor já não se exerce, mas também não é ultrapassado,
superado. Ele se quebra por dentro. Quer dizer que as percepções e as ações não se encadeiam
mais, e que os espaços já não se coordenam nem se preenchem” (DELEUZE, 2013, p. 55).
Dessa maneira, constata-se a desarticulação de domínio da imagem-movimento e a quebra leva
às situações ópticas e sonoras puras, essas capazes de produzir novos modos de compreensão e
exceder a capacidade de reconhecer as coisas.
Esse atestado da crise da imagem-ação resulta em uma mudança, as imagens passam
agora a atribuir sentidos, ou insinuar novos sentidos, para as histórias dos filmes, caracterizando
o cinema moderno – ou cinema de vidência, como também é chamado. Assim, outro tipo de
imagem é analisado por Deleuze (2013), aquela que determina sua relação com a representação
direta do tempo, e que corresponde à imagem-tempo.
Para além das questões técnicas ou de novos suportes do cinema, segundo Deleuze
(2013), a passagem da imagem-movimento que privilegia a ação, representando indiretamente
o tempo, para a imagem-tempo é necessária por permitir a exploração da variedade de sentidos
que um filme pode trazer, exigindo um cinema que se relacione com o pensamento, sem
intermediação do movimento, e que se produz com o surgimento de situações ópticas e sonoras.
Como Deleuze (2013) explica, a montagem não desapareceu, nem o movimento
cessou, mas a relação entre movimento e tempo se inverteu. A imagem passa a fazer o
movimento dependente do tempo. “Em vez de uma imagem depois da outra, há uma imagem
mais outra, e cada plano é desenquadrado em relação ao enquadramento do plano seguinte”
(DELEUZE, 2013, p. 255, grifo do autor). Sob essa forma de descontinuidade constitui-se o
regime cristalino, que substitui o modelo da verdade pelo da potência do falso; esse é desligado
de prolongamento motor, mas dotado de complexidade narrativa, exigindo que o espectador
processe o sentido a cada plano. Isto é, sem o direcionamento da montagem, o sentido não
depende mais da sucessão cronológica dos acontecimentos ou similaridade de uma imagem a

4

Trata-se da imagem-mental – desenvolvida no último capítulo do livro Cinema 1, intitulado A crise da imagemação – que, segundo Deleuze, oferece o principal atestado de abalo do cinema clássico. Sobre essa imagem, o
filósofo atribui o cinema de Alfred Hitchcock como principal representante, trazendo exemplos da mistura que o
diretor faz com as posições ocupadas por espectador e personagem.
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outra, pois as imagens duram no caráter do que é temporal, e é dessa duração que resulta o
movimento, o sentido.
Sob a visão de Deleuze (2013), na imagem-tempo, as ações e reações se enfraquecem,
e a percepção assume uma função de vidência; que eleva a capacidade de ver e nos liberta do
simples reconhecimento; trata-se de um cinema que dá uma visão pura, superior, ensinandonos a ver o intolerável, o insuportável, a pensar o impensável, e, ao fazer isto, reavalia o cinema
como a nova imagem do pensamento.
Sendo assim, o espectador no cinema da imagem-tempo é forçado a pensar pelo que
vivencia diante da tela. Porém, o que interessa a Deleuze (2013) é esclarecer a existência de um
segundo momento que vai do conceito ao afeto. Além disso, Deleuze discute esse processo
afetivo no regime da imagem-movimento como movimento duplo e coexistente entre a
montagem e a imagem, mediados pelo choque, como afirma o autor:
O circuito completo compreende pois o choque sensorial que nos eleva das imagens
ao pensamento consciente, e depois o pensamento por figuras que nos leva às imagens
e torna a nos causar um choque afetivo. Fazer coexistir os dois, juntar o grau mais alto
de consciência ao nível mais profundo do inconsciente: o autômato dialético.
(DELEUZE, 2013, p. 195)

É certo que o ser humano apresenta a possibilidade de pensar, logo, a partir da
concepção deleuziana, compreende-se o cinema como intercessor que estimula a formação do
pensamento, assim como o afeto provém da imagem. Isso confere à imagem uma carga afetiva
que redobra o choque sensorial. Entende-se, portanto, que há nessa relação uma potencialização
dessa afetividade em função da experiência do espectador e não da narrativa. Pode-se inferir
que na imagem-tempo, com o circuito sensório-motor quebrado, ocorre o excesso do afeto que
força o pensar.
A partir dessas colocações, nota-se que a percepção no cinema é um processo que se
revela no intelecto e afetivamente. De modo muito interessante, o afeto é compreendido, por
Deleuze, como uma agitação para o pensamento. Os afetos nos forçam a pensar, e já não são
apenas uma faculdade perceptiva ou uma noção. Embora o afeto seja condição para dados
emotivos, impregnado de subjetividade, a sua tarefa está em conduzir reflexivamente, provocar
os mecanismos inconscientes do pensamento, de tal modo que o espectador possa ver, ouvir e
sentir coisas que antes não presenciava, além de o estimular a ponderar de novo que viu e do
que pensou.
Entre as mudanças destacadas por Deleuze, propõem-se aqui outros desdobramentos
para transcender as reflexões sobre a relação sujeito-objeto, sobre o que é mobilizado no
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processo de fruição da obra cinematográfica, assim como sobre a ação que as imagens da série
de TV em questão exercem sobre nós. A fim de prover cotejos desse estudo e dos conceitos
aqui explanados com o que foi observado nos relatos da experiência metapórica, apresento os
relatos no próximo capítulo.
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CAPÍTULO 3 – SÉRIES E SERIADOS
A pensar que esta pesquisa observa um acontecimento, uma relação que se dá entre o
Eu-espectador com as séries e seriados televisivos, surge a necessidade de entrar em
pormenores a respeito desses dois tipos de narrativa seriada, que encontram-se sobretudo diante
de várias possibilidades para condução da trama, a fim de deixar mais ciente qualquer leitor que
não esteja familiarizado. O tratamento temático, a estrutura do roteiro, com tramas episódicas
que se cruzam e arcos seriais a longo prazo, associados aos personagens a partir do desenrolar
do enredo, demandam do espectador um engajamento especializado e dedicado, cujo objetivo
é estimular a fidelização e apreciação contínua do desenrolar das tensões. Portanto, segue:
3.1 O QUE E COMO SÃO
A televisão bebeu nas fontes da literatura, do rádio, do folhetim, do cinema, do
videoclipe, e mais atualmente da internet. A partir disso ela criou uma linguagem própria,
caracterizada pelo hibridismo. Conhecer as pretensões e motivações econômicas é fundamental
para entender como o vínculo comercial desse veículo de comunicação influenciou a produção
de um padrão que conseguisse suprir uma demanda de programação ininterrupta na TV. O
modelo adotado na TV, segundo Arlindo Machado (2005), foi o de produção em larga escala,
em que a serialização e a repetição de fórmulas de um mesmo produto sustentam a produção de
novos produtos. As narrativas seriadas surgiram, nos anos 1950, como formato audiovisual na
televisão norte-americana.
Reutilizar estruturas que fizeram sucesso pode garantir certa segurança, mas é preciso
lembrar que a construção estética de produções de televisão acompanha um conjunto de fatores
sociais, culturais, econômicos e tecnológicos cujas ressonâncias podem ser observadas no
discurso ficcional televisivo. O hibridismo ou convergência é uma qualidade do mundo
moderno em que vivemos. Ou seja, é comum que essa característica se hospede no próprio meio
de comunicação, permitindo possibilidades de criações e experimentações às produções
televisivas, o que proporciona aos autores diversas vantagens no desenvolvimento de
telenovelas, séries e outros programas.
Por outro lado, o hibridismo também promove alguns impasses no momento de
definição de formato e gêneros televisivos. Levando em consideração que contar estórias na
televisão pressupõe serialidade, formatos, gêneros que convergem entre si ou não, as variedades
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de produtos sob o rótulo de narrativa seriada podem apresentar características diversas dentro
apresentação descontínua e fragmentada da indústria televisual.
As narrativas seriadas, segundo Machado (2005), podem ser de três tipos diferentes:
com um único enredo, contínuo e sequenciado, que se sucede ao longo dos episódios (como
nas séries Breaking Bad, Downton Abbey); outra composta por histórias autônomas, com arcos
bem delimitados ao próprio episódio, onde tramas são concluídas a cada episódio, possuindo
início, meio e fim (a exemplo dos seriados Friends, Sex & City e o nacional Psi); e a
serialização que mantém somente a temática, com a possibilidade de mudar os personagens,
roteiristas e diretores (como American Horror Story e CSI). Percebe-se que o fechamento de
cada episódio é o que marca a diferença entre série e seriado. Vamos resumir à séries e seriados.
Toda narrativa seriada, conforme explica Rodrigues (2014), é composta de storyline e
enredo. O storyline é um fator estável, em que se estabelece um protagonista, um objetivo do
protagonista e um obstáculo entre o personagem e o que deseja alcançar. Já o enredo é formado
pelos elementos variáveis dentro da narrativa que ajudam a criar o mundo inconfundível5 das
séries. A autora alerta que pode haver um protagonista, assim como o protagonista em grupo.
Em algumas séries é possível perceber isso no título, como as várias famílias em Game of
Thrones ou as esposas em Desperate Housewives, ou aquelas que têm um protagonista:
Sherlock, Grimm.
Dadas as características, para assistir a uma série, o espectador precisa acompanhá-la
desde o início, o 1º episódio ou episódio piloto da 1ª temporada. Ou pelo menos da temporada
para entender, já que a história irá se desenrolar durante toda uma temporada. Se começar a
assistir pelo 4º episódio, dificilmente irá entender o que está ocorrendo, pois os eventos
anteriores, que ambientaram a história e os personagens evoluem e influenciam toda a
temporada. Com seriados é diferente. No entanto, aqui cabem duas breves observações: alguns
episódios podem não se estender ao longo de toda a temporada, mas isso não quer dizer que o
evento que ocorreu em um episódio não vá causar repercussão no restante do seriado; assim
como uma história em seriados pode durar mais de um episódio, porém, não mais que três
episódios, geralmente. Apesar das diferenças, as palavras são praticamente usadas como
sinônimos. Usarei o termo série ou narrativas seriadas para me referir às séries e seriados, sem
distinção. Quando for necessário especificar que se trata de seriado, tal palavra será utilizada.

5

É um termo utilizado por Sônia Rodrigues (2014) para designar que cada série tem uma poética própria, formada
pelos elementos da narrativa: época e local onde a história acontece, os personagens com seus objetivos e suas
motivações, a sua caracterização submetida aos cenários a que estão ligados e onde atuam.
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De certa forma, nas séries dramáticas há a história-base da série toda, depois a da
temporada e em seguida a de cada episódio. Entre os episódios um gancho que conecta os
episódios, um atrás do outro, para dar conta de cada temporada.
Estudos mais recentes contextualizam os dias atuais como os da era da complexidade
televisiva. Na própria construção da narrativa, para Jason Mittell (2012), a complexificação
surgida nas últimas duas décadas ocorreu pela hibridização dos modelos convencionais de
formatos seriados e episódicos. A complexidade flerta com a desorientação temporária para
compreender histórias que se entrelaçam e normalmente colidem e coincidem (como Seinfield,
Dexter e Lost, por exemplo), resultando em coincidências improváveis e reviravoltas.
Segundo Rodrigues (2014), em algumas séries existem dois ou mais mundos, onde se
apresentam aspectos, principalmente no que diz respeito aos objetivos dos personagens
envolvidos, que pode deixar o espectador dividido emocionalmente. Em The 100, uma série
americana, tem três mundos: 1) o da Arca, onde cerca de 2.400 pessoas vivem sob a liderança
do Chanceler Jah, que sobrevivem com recursos escassos e desejam descer para a Terra em uma
nave espacial que não cabem todos; 2) os 100, que foram enviados para a superfície, enfrentam
perigos e lutam para formar uma comunidade; 3) os sobreviventes da guerra nuclear, chamados
de “terrestres”, uma sociedade tribal e guerreira, disposta a defender seu território, os
“ceifadores” (terrestres que se tornaram canibais) e “Os Homens da Montanha”, que vivem em
uma base militar protegidos da radiação. Cada um tem sua lei, sua política interna, seus
objetivos e fraquezas.
Outros elementos que determinam um mundo inconfundível, seja realista ou
fantasioso, quando bem construídos garantem a verossimilhança, podendo provocar a empatia
do espectador (RODRIGUES, 2014). Essa autora nutre a ideia que Aristóteles determina o
verossímil como algo possível e crível. “O personagem faz (e fala) o que faz porque pode,
porque é crível e por necessidade da trama” (RODRIGUES, 2014, p.41). Para uma época à que
a série se passa, algumas coisas podem nem ser possíveis se considerarmos apenas este
elemento, mas segundo Rodrigues (2014), se as conexões forem bem amarradas, os
acontecimentos na série serão verossímeis e isso é o mais importante.
Ao fazer essas classificações do que se compreende pelas estruturas seriadas, há a
necessidade de tocar em outra etapa que se presentifica na concepção e formatação da narrativa
para essa linguagem audiovisual, o gênero. Falando da estrutura narrativa, segundo Rodrigues
(2014), o que define sua categoria (comédia, dramas médicos, mistério, policial) é o problema
que o protagonista enfrenta. Discutindo as dificuldades sobre gênero, Machado comenta que:
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(...) sabemos que as obras realmente fundantes produzidas em nosso século não se
encaixam facilmente nas rubricas velhas e canônicas e quanto mais avançamos na
direção do futuro, mais o hibridismo se mostra como a própria condição estrutural dos
produtos culturais (2005, p. 67-68).

Sem radicalismos, volto-me para uma discussão focada no contexto atual,
considerando a convergência como fato influenciador. Em termos de classificação de gênero,
considerar um programa como pertencente a um gênero significa afirmar que ele faz parte de
um conjunto de textos audiovisuais que compartilham de atributos da mesma classe. É nesse
ponto que os gêneros se tornam motivo de intenso debate, ao se discutir quais características e
critérios devem ser considerados na classificação e conceito de gênero que contemple toda a
multiplicidade de enunciados televisuais.
Machado (2005) problematiza a discussão ao afirmar que:
Os gêneros são categorias fundamentalmente mutáveis e heterogêneas (não apenas no
sentido de que são diferentes entre si, mas também no sentido de que cada enunciado
pode estar “replicando” muitos gêneros ao mesmo tempo). (p. 71)

Para além da ideia de gêneros como um atributo textual, Mittell (2004) acrescenta aos
estudos a reflexão do gênero como categoria cultural. Em sua abordagem, o gênero emerge de
formações discursivas em constante atualização, com a qual operam as expectativas do público,
a indústria televisiva, as análises da crítica especializada, a recepção e a academia. Certo de que
os gêneros guiam preferências pessoais, organizam conversas cotidianas e práticas de
audiência, Mittell (2004) propõe o foco sobre a variedade de enunciações discursivas. Embora
seja importante fazer esse percurso pelas diversas abordagens de gênero, devemos também
pensar em como os gêneros, e mesmo os formatos televisivos se misturam. Novamente
voltamos à formação de produtos híbridos, que se apropriam de diferentes procedimentos,
materializando-se nas estratégias discursivas de construção de sentido para construir a sua
estrutura narrativa.
Sob a perspectiva que “o cinema forneceu o modelo básico de serialização audiovisual
de que se vale hoje a televisão” (MACHADO, 2005, p. 86), Gerbase (2014) observa que muitas
das regras de serialização oriundas do cinema, que foram absorvidas pelas radionovelas e depois
levadas para TV, ainda são utilizadas, e algumas até receberam alterações tornando-se mais
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atuais. Como ele exemplifica, o gancho6 ainda é um recurso bastante usado, mas atualmente
pode ser mais sofisticado e exigir maior capacidade interpretativa do espectador.
Outra característica estrutural está no uso das elipses como estratégia narrativa e
dramática, que Gerbase (2014) relaciona com a fragmentação típica das séries. Gerbase diz que
a elipse pode ser objetiva ou subjetiva de acordo com a sua função:
(1) elipse objetiva ou “de tempo” – é um “buraco” temporal na narrativa acompanhada
pelo espectador; essa elipse pode ser facilmente descrita na própria estrutura
audiovisual (...); (2) elipse subjetiva ou “de conhecimento” – é uma lacuna importante
no conhecimento de determinado personagem sobre a narrativa (2014, p.49).

Uma elipse de tempo pode dar origem a uma ou mais elipses de conhecimento. Cabe
ao espectador presumir o que aconteceu no tempo suprimido, tecendo relações e hipóteses. Na
montagem, ao contrário de um flashforward, que anuncia o que vai ocorrer (como sonhos,
pesadelos, um som de alerta sem mostrar a imagem, etc.) após a qual voltamos para o presente
narrativo, a elipse nos leva ao futuro, que pode ter diversos tempos de duração. O que também
é diferente de flashbacks, isto é, o retorno momentâneo a eventos que ficaram no passado ou a
reiteração de um acontecimento, que é mostrado na tela sem perder o foco do que irá ser
desenvolvido.
Segundo Gerbase (2014), a utilização desse recurso pode fazer com que o espectador
se sinta inteligente, uma estratégia eficaz para se fidelizar à série, ou pode se sentir desorientado,
podendo se afastar da trama. Para o François Jost (2012), a lealdade dos espectadores de séries
fundamenta-se no gosto pela surpresa e mistério proveniente da epistemofilia (impulso humano
de querer conhecer o desconhecido e o que vai acontecer, curiosidade), além da busca por um
discurso com o qual ele está habituado. Para Gilles Lipovetsky & Jean Serroy (2009), os
espectadores gostam de rever os personagens aos quais estão acostumados, como uma espécie
de encontro marcado regular. “Á medida que são vistos, esses heróis se tornam “familiares”, as
pessoas se afeiçoam a eles, sentem prazer em reencontrá-los, exatamente como quando se ia ao
cinema para ver os astros apreciados” (LIPOVETSKY & SERROY, 2009, p.218). Isto é, o
raciocínio da familiaridade é um fato forte, mas diferentemente de Jost, o sucesso dos seriados,
para Lipovetsky e Serroy, provém da lógica de criação de estrelas de cinema, muito notório nos
anos 1940, 50 e 60.

6

O gancho é um recurso na estrutura narrativa que compõe os princípios do folhetim – em que a história é
organizada sob forma de capítulos, e no final de cada um deles se oferece um gancho narrativo que cria suspense,
com objetivo de manter o espectador “enganchado”, com interesse no próximo capítulo. Ganchos típicos para a
divisão dos blocos são aqueles momentos de risco ou de decisão, ou ainda momentos tensos.
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A duração que tem esses produtos influencia e é uma vantagem no tempo de produção
para gerar essa virtude da familiaridade. Essas ficções têm de 10 a 20 episódios que se abeiram
dos 50 minutos de duração, cada um. Isso basta para ter uma noção de quanto tempo a
construção do ambiente e das personagens pôde ser feitas pacientemente. E apesar desse tempo
e estrutura estarem a favor de uma programação para televisão, as séries estão cada vez menos
televisivas que um telejornal. Prova disso é uma audiência global assistindo às séries e outros
conteúdos audiovisuais fora de uma programação estabelecida por emissoras de TV, buscando,
então, outros meios, com: DVD, streaming e compartilhamento online de qualquer aparelho
que reproduza esse tipo de produto audiovisual.
3.2 RELATOS
Como visto, as séries, ao contrário dos filmes ou outros formatos de produção,
apresentam-se em narrativas longas que, se tiverem sucesso de audiência, se estendem em
temporadas. Tal particularidade agrega às séries o diferencial de tempo e complexidade, que
para o que se propõe nesta pesquisa é mais relevante e atrativa. Pouco a pouco, o espectador
acompanha a construção do personagem, conhecendo suas características, seus desejos, seus
objetivos, suas frases, concretizada em situações que acompanham a narrativa. Além disso,
como aponta Rodrigues (2014), personagens bem construídos dependem da capacidade de
empatia do roteirista, e essa competência vai depender da compreensão ou simpatia que o
espectador possa ter (ou não) com o personagem. Ambos os aspectos, simpatia e empatia,
segundo Rodrigues (2014) geram identificação.
Nesse sentido, e com base no conceito de comunicação somado ao metáporo como
procedimento de pesquisa já descritos, apresento nos itens seguintes os relatos de séries de TV
que afetaram a minha experiência e a de outros espectadores7. Os relatos apresentados não
finalizam esta pesquisa, mas se enquadram como prática do procedimento metodológico, a fim
de expor a dialética que se cria nesse embate entre o espectador e as séries, sobre o que resulta
no ser dessa confrontação enquanto ideia, ação ou posicionamento no mundo.

7

Ressalto que todos os autores dos relatos foram consultados formalmente e pediram, para preservar suas
privacidades, que seus nomes fossem trocados por pseudônimos e, desta forma, eu o fiz.
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3.2.1 DEXTER
Sobre: Dexter é uma série americana de drama/suspense, que estreou em 1º de outubro
de 2006, no canal Showtime e foi ao ar até 22 de setembro de 2013, finalizando em oito
temporadas. Centrada em Dexter Morgan (Michael C. Hall), um assassino em série que trabalha
no departamento de homicídios da Miami Metro Police como analista forense especializado em
padrões de dispersão de sangue. O início dessa série televisa é baseado no livro Darkly
Dreaming Dexter, de Jeff Lindsay, o primeiro de sua série de Dexter. As temporadas seguintes
apresentam um desenvolvimento diferente das obras de Lindsay.
Em Miami, quando criança, Dexter e seu irmão assistiram sua mãe ser assassinada em
um contêiner de carga. Eles foram encontrados pela polícia em uma poça de sangue, e o órfão
Dexter foi adotado pelo detetive Harry Morgan. Após descobrir que o jovem Dexter matara
animais de estimação da vizinhança, Harry percebe a tendência homicida do menino e lhe
ensina “o código” a fim de conduzir o impulso e desejo de Dexter para matar criminosos e
assassinos que a polícia não consegue capturar, sem deixar qualquer vestígio que o
incriminasse.
Dexter segue o código religiosamente. Para esconder e canalizar seus desejos de matar,
Dexter é capaz de fingir emoções, sendo agradável, reservado, bom amigo e prestativo com
todos a sua volta. Entretanto, além de cultivar uma afeição pela sua irmã Debra, filha biológica
de Harry Morgan, ele também desenvolve alguns relacionamentos pessoais. No ato de serial
killer, Dexter é metódico e limpo, planeja cada etapa do assassinato, inclusive a busca pela
certeza, que faz por meio de suas próprias investigações, de que ele não matará um inocente.
Toda morte é um espetáculo e após o show acabar, ele recolhe uma amostra sanguínea da vítima
e guarda como um troféu em uma lâmina de vidro que é arquivada dentro de uma caixa de
madeira.
Relato
Por Raissa Araújo
Ao assistir à série Dexter, diversos fatos me foram “ensinados”. Evidentemente, é raro
saber de alguém que se torna serial killer, se propõe a matar pessoas, a vender drogas ou a
assumir identidade alheia por influência de uma série televisiva. Como ser humano ciente de si
mesmo, consigo constatar que a partir de algum dos rincões de meu cérebro, meu eu reflete,
apreende e se transforma. Dexter tem a ver com isso. Assistindo à série estou plenamente
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consciente de que ele é o outro, não posso ser como ele, mas a narrativa dele nessa série me
passou a sensação de que existe algum sentido em observar pessoas ao redor.
Inicialmente sentia-me desconfortável, mas, no decorrer, outro pensamento me
tranquilizou, eu havia encontrado um jeito de obter e manter segredos de outras pessoas. A
experiência de narrar ou relatar literariamente um acontecimento ou de criar uma fantasia é um
desafio, e, mais desafiante ainda, é quando o relato depende do que o outro expõe. Cada um
tem uma narrativa diferente e me atraem exatamente essas diferentes formas de contar uma
história. Nelas, as pessoas podem mentir, proteger segredos ou omitir fatos quando contam algo,
principalmente falando sobre si mesmas. Omissões não são bons expedientes, não gostaria de
conhecer histórias cheias de lacunas e, se usasse um dia esse formato, compartilhando-o com
alguém, me parece adequado estar consciente dessas omissões.
Tenho grande interesse em conhecer histórias. Por isso, a partir da vivência da série,
tornou-se meu propósito observar cuidadosa e deliberadamente pessoas, decodificar
expressões. A verdade não se revela necessariamente pela fala das pessoas. Com Dexter aprendi
e desenvolvi uma astúcia na prática de inspirar confiança e simpatia no outro, juntando o
máximo de calma e paciência, visando atingir sua intimidade. Mesmo ao usar o recurso da
mentira e, por meio dela, cair na verdade. Movida por essa disposição, o ato de ouvir tornouse, para mim, algo mais fácil e importante, pois essa disposição deixa as pessoas mais
confortáveis, menos temerosas de expor seus segredos, permitindo que eu as perscrute e
compreenda de forma a “decifrá-las”.
O personagem Dexter e eu o agimos desse modo, mas com intenções opostas. Contudo,
o caminho aprendido pode atingir diversos fins. Aos poucos acostumei-me com os momentos
da história em que ele sentia uma satisfação fria e selvagem em enlaçar seu “banquete da noite”
com um fio feito de linha de pescar, dando-lhe uma volta rápida, escorregadia e perfeita; depois,
cortava e retalhava o corpo. O tempo que eu compartilhava com ele, em verdade, era meu,
sentia meus minutos entregues para espreitar a mim mesma. Curiosamente, eu já não via Dexter
como um monstro e essa inversão de percepção estendeu-se para outras pessoas semelhantes a
ele. Passo a acreditar que há em assassinos, bandidos ou qualquer outro fora da lei, em algum
lugar, uma humanidade instalada no coração vazio e sensível, capaz de esclarecer suas atitudes.
Possivelmente, uma mente traumatizada tentando se esconder e se proteger da verdade de algum
fato ocorrido, que não conseguiu digerir facilmente e que o faz agir imoralmente, sendo
inclusive autoindulgente. Com a série me ficou claro que não é fácil apontar um acontecimento
simplesmente como ruim, imoral, desumano, e condenar e punir quem contribuiu para esse fato.
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Depois de Dexter, comecei a pensar que é preciso olhar para a pessoa e, principalmente, para
sua história, para o que ela tem a dizer8.
Aprender com Dexter não foi o único motivo que me fez acompanhar a série, pois só
refleti e cheguei a esse “motivo” muito tempo depois. No momento em que passei a acreditar
que ele não era apenas um monstro, atraiu-me seguir o desenrolar de sua história para saber
quais pensamentos ocupavam sua mente quando determinadas situações o afetavam e como
algumas circunstâncias o inclinavam a uma mudança. Nos primeiros episódios achava que ele
seria punido pelo que fazia, contudo, no decorrer dos capítulos, passei a torcer para que ele se
reconhecesse como o ser humano que eu passei a enxergar, e se transformasse, parando de
matar. A todo tempo ele corria o risco de ser descoberto, dividindo, inclusive, seu segredo com
outros. Isso me causou muita aflição, pois acreditava que ele iria parar com esses atos sem
necessariamente ser punido, fato esse que me fez interromper o acompanhamento da série.
Houve um período de pausa, mas isso não ocorreu somente uma vez, embora, diante
de outras pessoas eu continuasse a falar de Dexter como alguém cativante e interessante. Não
me refiro a ele apenas como personagem solidamente bem construído, mas como alguém que
fui conhecendo aos poucos, constatando evoluções nas suas ações e em seus relacionamentos,
seguindo o desenvolvimento de sua personalidade, seus sentimentos, torcendo por sua
mudança. Mas eu duvidava quando ele falava de seus sentimentos, porque de tanto fingir ele
havia se tornado inconfiável.
Assistindo à série jamais me senti “animal domesticado”, que reprime sentimentos,
controla e esconde-os como se fossem imperfeições inaceitáveis no meio social. Mesmo
mascarado, Dexter vive intensamente esse dilema. Ele, para mim, tornou-se o mal escondido

8

Como visto no livro Conceito de Comunicação, “o acontecimento é a passagem de uma dimensão a outra”
(MARCONDES, 2010, p. 72). Essa afirmação se desdobra em exemplos e aqui destaco um deles, como adendo
bibliográfico de um caso similar, que chega próximo do que senti.
Trata-se de um exemplo citado por Deleuze, em outro estudo, o caso do “velho
canalha”. “Um canalha, um sujeito ruim, desprezado por todos, é conduzido,
morrendo, e eis que os que dele cuidam manifestam um tipo de solicitude, de respeito,
de amor pelo mínimo sinal de vida do moribundo. Todo mundo se ocupa em salvá-lo,
a ponto de o velho, no mais profundo de seu coma, sentir, ele próprio, que algo de
bom lhe acontece. Mas, na medida que a vida retorna, seus salvadores vão ficando
mais frios e ele recompõe toda sua forma grosseira, sua malvadeza. Entre sua vida e
sua morte há um momento que não é o de uma vida que joga com a morte. A vida do
indivíduo dá lugar a uma vida impessoal e entretanto singular, que libera um puro
acontecimento derivado dos acidentes da vida interior e exterior, isto é, da
subjetividade e da objetividade daquilo que acontece. ‘Homo tantum’ com o qual todo
mundo se compadece e que atinge uma espécie de bem-aventurança”. Passagem de
Charles Dickens, Our mutual friend, Orfoxd, 1989, p.443. (Cf. MARCONDES
FILHO, C. J. R.. O conceito de comunicação e a epistemologia metapórica. Nova
Teoria da Comunicação, Vol. III, Tomo 5. São Paulo: Paulus, 2010, p. 72-73).
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sob a aparência do bem. Sugeriu-me que todos nós temos um monstro instalado, fato esse que
nos faz sermos imperfeitos, inseguros ou até perversos. E que deveríamos entrar em contato
com esse monstro, reconhecê-lo. Mostrou-me que é um exercício árduo, mas, mesmo assim,
reconfortante, o fato de pormos nossa máscara na gaveta e nos reconhecermos como realmente
somos, com nossos defeitos, nossos medos, nossos sonhos, nossa tolerância e nosso
conhecimento limitados.
Algumas cenas de Dexter foram libertadoras no sentido de estimular minha busca de
compreensão de como o outro pensa, vê-lo como ele é, e por que denega ou se esconde atrás de
si mesmo. Dexter só entendia o outro porque sabia como ele realmente era e sempre estava
disposto a saber mais, fuçando em seu passado. Projetivamente, senti que isso se passava
igualmente comigo, precisava enfrentar minhas imperfeições, o que me tornaria uma pessoa
mais capaz de perdoar o outro. Seres humanos podem pensar para agir, planejar como agir mas
a reação é mais contundente, diz mais sobre quem a pessoa é. Nas reações, as imperfeições
aparecem e, assim, pode-se melhor compreender o outro.
No final da 4a. temporada, morre a mãe do filho de Dexter e a temporada seguinte
começa por esse gancho. Desta vez, vi um Dexter abalado pela morte da namorada e o desânimo
estende-se a todos os demais personagens. Contudo, um fato mais importante e preocupante se
dá nessa passagem: pela primeira vez é revelado a mais pessoas do círculo social de Dexter o
seu ritual para matar. Paradoxalmente, a sensação foi de alívio, mesmo que ainda preocupante,
porque se alguém o denunciasse, a busca dele por si mesmo poderia ser interrompida. Ao final,
previsivelmente, ele teve que enfrentar o vilão da narrativa. Isso decepcionou, pois me fez
desacreditar em Dexter como um ser humano capaz de evoluir, reconhecendo e respeitando
suas sensibilidades. Isso fez, também, com que passasse a assistir à série com menos frequência,
causando-me enfado vê-lo. Suspendi a audiência por sentir que teria uma decepção.
Ao retomar a série, revi os três últimos episódios da última temporada, pois já não me
recordava mais do que havia acontecido. Mas, curiosamente, após ouvir a vinheta de abertura
da série, fui tomada por um breve sentimento de saudade. Estou consciente que Dexter é uma
ficção e que poderia sempre rever a série novamente, mas não pude evitar esse sentimento e
isso me fez recuperar a esperança que havia depositado no personagem ao longo do que
acompanhei.
Na oitava e última temporada, já se passava um clima de despedida, com um Dexter
reconhecendo e aceitando sentimentos como reais, não mais fingindo, e eu já acreditava mais
nele, mas agora, com o mesmo olhar que passei a praticar com outras pessoas, tendo cautela ao
acreditar no que diziam. A essa altura, muita gente já sabia do segredo do serial killer, fato esse
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que deixava-o e as pessoas ao seu redor bastante vulneráveis, caso alguém quisesse desmascarálo. Tomado por um sentimento de preocupação e culpa, ele fez o que pôde para proteger quem
podia. Ao que parece, ele se sentia uma ameaça e a melhor forma de proteção seria afastar-se
de quem desejava proteger. Não ficou claro se, retirando-se do círculo familiar, voltou a ter
desejo de matar. Visto por outro ângulo, diferente de explicar a fuga como libertação da emoção
ou do sentimento que sofreu repressão, pode-se argumentar que “todos um dia fogem” e que
“todos têm lá seus motivos”. Por fim, constatei que se precisamos, por um momento, do contato
com os outros para melhor entendermos quem somos, em outro momento, é preciso o contato
com nós mesmos, num puro egoísmo de estarmos sós com nosso próprio eu, para, então, melhor
nos compreendermos.

3.2.2 LIE TO ME
Tradução brasileira: ENGANA-ME SE PUDER
Sobre: Lie To Me é uma série televisiva de origem americana. Criada por Samuel
Baum e exibida na FOX, a narrativa traz investigações de uma equipe formada por cientistas
especializados em detectar mentiras. Durante três temporadas, esses cientistas fazem análise
comportamental prestando seus serviços para diversas entidades governamentais e policiais,
empresas particulares ou mesmo pessoas que almejam descobrir a verdade por trás das mentiras.
Inspirada no caso real do Dr. Paul Elkman, Lie To Me segue a história de Dr. Cal Lightman
(Tim Roth), que lidera o grupo e que conta com a ajuda da sua parceira e psicóloga Dra. Gillian
Foster, além do pesquisador Eli Locker e de Ria Torres, uma mulher com o talento natural de
interpretar as expressões humanas.
Relato
Por Raissa Araújo
O personagem Carl Lightman, da série Lie to me, começou a entrar na minha vida pelo
fato de eu não gostar de me sentir enganada. Pessoas ao meu redor me sugerem muitas
possibilidades de ser e de se mostrar, o que supostamente abriria as chances de melhor entendêlas, mas variedade não me basta, não acredito tampouco em palavras, necessito de certezas, de
segurança, no trato com elas. Por isso, Lightman me tocou. O personagem é uma pessoa
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especializada no estudo dos comportamentos humanos, nas microexpressões e na linguagem
corporal e ajuda a polícia a identificar mentiras.
Os casos policiais não me atraíram particularmente na série. É bem mais interessante
entender como se interpreta a linguagem corporal, observar as reações das pessoas e como elas
aí revelam suas emoções. Isso vale mais do que dispor de informações sobre elas. Vendo
Lightman atuar, me sinto como se estivesse numa aula, atenta para não perder nenhuma
explicação, cuidando para que repetições em câmeras lentas e closes não passassem
despercebidas, anotando tudo mentalmente.
Aprendi que nossas emoções estão diretamente associadas ao nosso sistema nervoso e
que a carga cognitiva de uma pessoa que mente precisa ser muito alta e detalhista para que ela
possa criar uma versão de verdade que consiga encaixar todos os detalhes na história que ela
conta. Assistir à série foi para mim como assistir a essas aulas, um fato que me deixou até
mesmo um pouco, digamos, “paranoica”. Não que eu me sinta cercada de pessoas misteriosas
ou mentirosas, o tempo todo prestes a armar uma emboscada ou a esconder algo sobre si
mesmas. Isso pode até acontecer vez por outra. O que aprendi com a série, ao contrário, foi a
consciência de que precisava ver com clareza esse fato e não ter medo disso, quer dizer, atuar
de forma cuidadosa com aquilo que percebo no outro. Descobrir que a pessoa está mentindo é
relativamente fácil quando a pessoa já se está treinada para tanto.
Lightman trabalha com uma equipe de colaboradores e nessa equipe há uma pessoa
especializada em reconhecer a linguagem corporal. Imagino que essa habilidade tenha a ver
com uma certa intuição. Pessoas com pouca capacidade intuitiva, ao contrário, precisam
praticar a observação do interlocutor por um longo tempo. Depois de assistir à série, comecei a
praticar esses “ensinamentos” na minha própria experiência de vida. Em conversa com amigos,
exercia conscientemente a mentira e notava que também eles o faziam. Então, fixava a
expressão facial deles e checava com o que havia aprendido de Lightman para ver se minha
interpretação estava certa.
A experiência me estimulou a continuar. Quando mais aprendia, mais desejava testar.
Com esse exercício, notei que já não correspondia mais à imagem que amigos e parentes faziam
de mim, de que eu seria uma pessoa que não se importava com o sentimento dos outros. Não,
eu agora os observava profundamente. Constatei, por fim, que essa minha “marca” anterior não
tinha a ver com dar ou não dar importância ou mesmo valor às pessoas à minha volta, mas com
uma falha de atenção. Meu hábito anterior era prender-me às palavras que as pessoas diziam,
não dando tanto valor à expressão facial, à linguagem corporal. Esta viciosidade no expresso,
no discursivo, gerava em mim muitos equívocos de entendimento. Até a minha forma de
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conversar com os outros mudou. O olhar tem uma forma expressiva muito forte e agora é para
os olhos do outro que olho quando dialogo.
O outro espera de nós um certo tipo de atenção, que percebamos o que está sentindo,
que nós o entendamos melhor do que ele mesmo. As pessoas, de certa forma, nos cobram isso
no cotidiano. A partir desse meu aprendizado prático com a série, percebi que me envolvia com
assuntos alheios e agora de forma diferente, buscando observar reações, colher impressões. Daí,
senti-me à vontade para avançar na interpretação, e, de repente, me veio a sensação de sentirme, de certa forma, “poderosa” diante deles. Desmascarando uma mentira, via-me numa
situação confusa, não conseguindo identificar se o expediente da mentira era usado como forma
de proteção ou se pretendia, de fato, esconder algo de mim. Mesmo preocupada em agir de
forma leal e correta, e contando com hipóteses que apoiavam as evidências notadas, sentia-me
insegura mais uma vez.
A série estimulou-me, também, a ir em busca de literatura especializada no assunto.
Eu continuava a praticar seguidamente a observação do outro, até que o próprio Lightman me
fez perceber que eu estava agindo de forma obsessiva, na prática de aplicar conhecimentos de
comunicação não verbal e de linguagem corporal para diagnosticar manobras de algumas
pessoas. Constatei os limites e os perigos dessa prática, que leva o observador a atuar por vezes
de forma mentirosa, manipuladora e sujeita a um humilhante desmascaramento. Diante dessa
autoconsciência, procurei me auto-observar e reconheci que tudo o que não sou não deveria me
interessar. Isso me levou a um equilíbrio pessoal e a cuidar para não aplicar o que aprendia de
forma paranoica, relativizando meus relacionamentos, considerando o contexto e o caráter
daquele com quem me relacionava.
A série me proporcionou “aulas” de psicologia aplicada ou estudos da
comunicabilidade humana, esse foi um ganho reconhecido. Não pus mais em prática esses
ensinamentos mas reconheço, terem de alguma forma, sobrevividos em mim. Se a comunicação
é o ato de provocar transformações e alteração de padrões nas pessoas que dela participam,
então, a série interferiu em minha vida, provocou reflexões no meu relacionamento com o outro,
alterou minha forma de me comportar diante dele e acrescentou em minha experiência de vida
mecanismos de melhor compreensão do “jogo da comunicação”, marcado pela composição do
falar e do agir, dando mais atenção aos dois.
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3.2.3 ORPHAN BLACK
Sobre: Orphan Black é uma série canadense de ficção científica criada por Graeme
Manson e John Fawcett, estreada dia 30 de março de 2013. É uma co-produção entre BBC
America e a emissora canadense Space, exibida no Brasil pelo Netflix e pela BBC HD. Sobre
a narrativa, a série gira em torno das descobertas de Sarah Manning (Tatiana Maslany) acerca
do seu passado como parte de um experimento de clonagem humana – o projeto LEDA. Aos
poucos a personagem encontra suas cópias, e todas se conhecem e se conectam na história. A
cada clone encontrado, o roteiro desenvolve ramificações no qual a história principal se apoia.
Não se sabe quantos clones existem, na primeira temporada somos apresentados a seis, todos
interpretados por Maslany (Sarah, Beth, Alison, Cosima, Helena, Katja), cada uma com
condutas, personalidades, sotaques, aparências e trejeitos diferentes, mas com DNAs idênticos.
Contudo, um detalhe para uma de suas grandes diferenças: Sarah é a única que gerou uma filha.
Nas temporadas seguintes, descobrimos a existência de clones masculinos - criados pelo projeto
Castor, para serem "soldados fantasmas" e armas de guerra. Depois, revela-se que ambos os
projetos foram clonados da mesma pessoa: a avó da Sarah, mãe da Mrs. S.
Apesar da premissa de Orphan Black ser de cunho científico, não vemos essa produção
lidar com efeitos especiais ou naves espaciais, como seria comum em outras séries do gênero.
A série se foca mais no drama do personagem e cada um tem a sua própria história, com motivos
para se envolver na trama. Além de abordar diversos temas ao longo dos episódios e encenar a
construção de identidades, a forma de representação de personagens é variada e complexa, com
características psicológicas acentuadas em suas funções e lugares sociais que a série ambienta.
Relato 1
Por Raissa Araújo
Na época em que comecei a assistir Orphan Black, estava interessada em objetos como
a construção da identidade e a multiplicidade de personalidades. A série, no caso, somou-se a
esta preocupação. Permaneci doze horas diante da tela e vi toda a primeira temporada.
Encantou-me a atuação de Maslany em suas múltiplas personagens, assim como a conexão de
toda a narrativa.
Na série, me tocou o desejo de ver – ou o prazer de tomar – o outro como objeto. Além
disso – e, de forma antagônica, a ponto de conflitar com minhas percepções e minha mente -,
tive a sensação de que estava ocupando um lugar nas cenas. Sentia-me mais presente do que
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Sarah, espécie de testemunha de todas as ações que ela não via, pois estava presente em
situações que ela desconhecia. Atraía-me o fato de os enigmas da série revelarem-se mais a
mim do que a ela, como se houvesse uma ausência, um lugar vazio que eu estaria ocupando,
espaço esse que eu estaria preenchendo com minhas leituras, minhas indagações, minhas
hipóteses. Quando via os quadros e as cenas, eles eram para mim imagens incompletas e assim
parecia que deveriam ser, pois, caso não o fossem, é possível que não houvesse lugar para mim
na narrativa. Por outro lado, identifico-me com Sarah, incorporando minha visão da história à
dela, num ato de coabitação do mesmo espaço, sem que eu me torne ela, espécie de devir, na
acepção que temos de Gilles Deleuze. No entanto, sei, de forma consciente, que não estou na
tela, que não posso identificar lá a mim mesma, quer dizer, a tela não é um espelho, é um campo
de minha observação e vivência.
A série tem um jeito de conduzir o enredo que me faz acreditar que a história está indo
pra um lado e de repente um detalhe me joga para outro e fico em estado de choque sem saber
o que está acontecendo. E isso é em todo episódio. Apesar de saber mais que a personagem
principal, sinto como se eu e ela (a Sarah) estivéssemos honestamente perdidas na história. A
temporada é curta, com 10 episódios, o que deixa tudo bem conciso, as coisas acontecem
rapidamente e logo evoluem. Ficar perdido nessa narrativa, ao que me parece, se configura num
excelente começo porque me faz formular perguntas, e sugerir respostas ou simplesmente
esperar por elas. De qualquer modo, o primeiro passo para a obsessão pela série se desenvolveu
na vontade de descobrir junto com a Sarah o que pode fazer e o que não faz sentido nas situações
que ela viveu e vive no desenrolar da narrativa.
Característico da série é o jeito que ela tem de conduzir o enredo me fazendo acreditar
que a narrativa está se encaminhando para um desdobramento, quando, de repente, um detalhe
me joga para outro lado, o que me dá uma sensação estranha, de choque, sem saber exatamente
o que está se passando. Este jogo ocorre em todos os episódios. Mesmo consciente de que sei
mais do que Sarah, sinto como se eu e ela estivéssemos ambas perdidas.
Há algo de cativante no fato de “ficar perdido na narrativa”, pois me exige a
formulação de perguntas e a sugestão de respostas, ou então, a espera excitante por elas. De
qualquer forma, o primeiro sintoma para sentir obsessão pela série ocorreu pela vontade de
descobrir, junto com Sarah, o que se pode fazer e o que não tem nenhum sentido nas situações
em que ela viveu e ainda vive no desenrolar da série.
Nessa produção sobre clonagem, nem toda cena carrega seriedade, por isso é um
deleite quando há momentos hilários, além de poder se envolver com questões humanas e
sensíveis de cada clone. Em conjunto, mais do que bizarra árvore genealógica, todos os laços
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se chocam para existir, fazendo com que no fim das contas as relações se criem pelo desejo de
ter uma família. Apesar de mostrarem que sabem se defender sozinhas se precisarem, as clones
se unem e conseguem contar umas com as outras, além de contar com o apoio de Félix, irmão
de Sarah, que se mostra leal a todas as novas irmãs.
Em oposição a isso, a revelação dos personagens é lenta, especialmente aqueles que
giram em torno de Sarah. É difícil entender quem é quem, quem tem importância significativa
na trama, que papel desempenha, mas, aos poucos, começam a despontar em mim algumas
suposições. As identidades estão continuamente em conflito, é esse o jogo de Orphan Black. A
sucessão de planos pressupõe diversos olhares, o que me faz constatar que neste tipo de
construção de cenas que permite múltiplas leituras, olhá-la desta maneira e não de outra é algo
que ocorre somente a mim.
Neste tipo de trabalho apoiado em clonagens de uma mesma atriz, não se pode dizer
que todas as cenas sejam carregadas de seriedade. Há, às vezes, certo deleite quando assisto
situações hilariantes num mesmo episódio. Mais do que isso, cada clone me transporta para
questões humanas específicas que tocam a sensibilidade. No conjunto de todos eles, mais do
que uma bizarra árvore genealógica, todos os laços parecem se chocar para existir, fazendo com
que, afinal de contas, as relações se construam pela fantasia de constituírem uma família.
Mesmo demonstrando saber se defender sozinhas, todas as clones se unem e conseguem contar
umas com as outras, além de contarem com o apoio de Félix, irmão de Sarah, que se mostra
leal a todas as novas irmãs.
Ao assistir à série, chamou-me mais atenção a personagem Helena, clone ucraniana,
treinada por um grupo de fanáticos religiosas para matar outras idênticas a ela. Entre todas, ela
foi a única que não viveu em ambiente de família. Sua maneira de trabalhar suas angústias e
obstáculos de vida é de forma sanguinária, mesmo assim, com um humor sutil. Entretanto,
quando começa a criar laços com suas irmãs, sua nova família, surge nela um novo carisma,
ainda que mantenha seu jeito violento, que nela sobrevive como um modo antissocial e
selvagem, matando sem dó, mas, agora, o faz por amor e proteção à sua família. Esse
comportamento me fez refletir sobre as contradições entre duas éticas, nas relações familiares
e com o mundo externo a elas.
Pais protegem seus filhos. Para mim, isso sempre me pareceu algo exagerado, eu não
recebia bem essa proteção vinda de minha mãe e do meu pai. Notava-se pelo conflitos e
sentimento de perseguição, aprisionamento ou desejo de isolamento familiar. A série, contudo,
me fez perceber que proteção não está ligada necessariamente a uma forma castradora de manter
o controle sobre o outro, mas à cautela necessária para manter a confiança, a honestidade e a
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segurança. Veio-me à mente, então, a questão: “E se eu fosse órfã?”. Possivelmente sofresse de
carência afetiva e, para suprir essa falta, desenvolveria um comportamento autossuficiente.
Buscaria o equilíbrio na vida. Então, comecei a olhar para o meu sentimento, a culpa não era
dos meus pais. Eu me sentia perseguida, eu me isolava porque gostava de ficar só, mas comecei
a olhar para as ações deles de outro modo, trabalhando também o meu sentimento.
Fiz essa reflexão ao assistir episódios da série e ao notar que meu irmão adotivo
prestava especial atenção a alguns cortes de cena, fato esse que me levou a convidá-lo para
assistir comigo a série toda. Houve certa relutância inicial da parte dele, então precisei contar
do que se tratava a série e insisti para que ele a assistisse desde o começo. Mas, mal começamos
a assistir, ocorreu um problema, uma falha técnica: a série passou sem o áudio, apenas com a
legenda. Nos seis primeiros minutos de reprodução, em que Sarah conta a Félix sobre sua
descoberta de uma possível irmã gêmea e Félix lhe diz: “Quando se é uma pobre órfã, tudo é
possível” e ela se mostra curiosa para descobrir mais sobre a mulher que é idêntica a ela. Nesse
momento, meu irmão para o vídeo e eu questiono o motivo dessa atitude. Ele me conta uma
história sobre parte de seu passado, em que conhece sua família e os motivos pelo qual não o
criaram como filho. Ele contou isso para depois me explicar que o ato de revisitar memórias
sobre sua origem nem sempre é bom e o que Sarah estava fazendo poderia ser prejudicial. Desde
então me ficou evidente que, por meio da série, ele foi convidado a realizar uma experiência de
alto custo emocional, à qual não estava disposto, e que certamente o agitou, deixando suas
memórias ativas.
O enredo de Orphan Black foi para mim uma oportunidade para me confrontar com
emoções nebulosas, descobrir como lidar com elas, buscar soluções, enxergar possibilidades de
mudança, clarear sensações escondidas ou mesmo desenvolver uma resistência e dominar meus
próprios fantasmas. Passei a encarar minha família de um modo diferente, aceitando melhor e
com mais paciência as preocupações que expressavam. Acompanhar essa história não foi difícil
para mim, que tenho família e me deixa relativamente distanciada na questão sutilmente
trabalhada na série; ela me deixou prazerosamente envolvida com o suspense de descobrir quem
deu origem a essas clones e porque quis produzir todas elas. Apesar disso, constatei que o tempo
que se passa assistindo aos episódios de Orphan Black funciona apenas como entretenimento,
pois não passa de uma curiosa fantasia, de momentos de excitação (medo, euforia), que têm
hora certa para começar, acabar e transformar-se em prazer. Opostamente, alguém que não
tenha distância com esse tema pode mergulhar exageradamente na história e sentir um
desconforto que bloqueia a diversão de saber que aquilo não é real. Essa pessoa não se envolve
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no “pacto do faz de conta” e não tem prazer em descarregar emoções internas porque a forma
de relacionamento não é por meio da diversão mas pelo contato com questões mais profundas.
Relato 2
Por Nathália
Sinto uma ansiedade cada vez que novos episódios são lançados e isso pode ser um
sinal de que a série deva fazer parte da minha vida. Sempre que sai algum teaser ou coisa do
tipo, também retomo minhas conjecturas sobre a história e procuro falar com o máximo de
pessoas sobre isso. Também fico um pouco obcecada, quero ver tudo o que saiu sobre Orphan
Black pra não perder nenhuma ponta da história. É nos momentos relacionados diretamente ao
desenvolvimento da série mesmo que percebo que estou muito ligada a ela.
Acho que existe uma progressão de sensações e sentimentos na relação que
construímos com uma série. Embora seja uma série de ficção científica, a minha percepção é
que Orphan Black trata de uma espécie de thriller que discute as implicações da clonagem
humana sob o ponto de vida da ética, da identidade e da ideia de família como construção social.
Os elementos do gênero provocam a maior parte das sensações elementares que
experimentamos ao assistir à série: empatia, tensão e excitação estão presentes em praticamente
todos os episódios. Mas existe um elemento em particular que, do meu ponto de vista, é o que
orienta sensações e sentimentos mais variados em Orphan Black.
Ainda que relate a saga da anti-heroína Sarah, a série oferece a visão de mundo de cada
uma das sestras9 para acompanhar a história. E elas são diametralmente opostas e também
complementares. Então, enquanto Sarah é a anti-heroína que equilibra senso de justiça e
tendências à insubordinação; Cosima é a cientista genial com fragilidades emocionais; Alison
é a mãe suburbana usando de toda sorte de contravenção para manter a paz da sua família; e
Helena é a cobaia religiosa instintiva e violenta (Não vou falar da Rachel porque no ponto onde
parei, ela ainda só indica que vai se aliar às sestras). Todas estão do mesmo lado da história,
mas cada uma age de acordo com as suas características, o que induz a certos tipos de
sentimentos. Assim, temos pontos de vista da ação, do romance, da comédia e do suspense atrás
de cada uma delas, que brigam do mesmo lado pela sobrevivência do grupo.
Meu ponto de vista favorito da história é o da Helena, que é cheio de raiva e desejo de
vingança. Sinto-me próxima dela quando acompanho seus conflitos internos, e também quando
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Sestra é como a personagem Helena chama suas outras imãs-clones, significa irmã em várias línguas eslavas.
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ela exterioriza esses conflitos com a força que nenhuma outra clone consegue. Suas cenas de
ação são as que mais me excitam, e a pureza na forma como se relaciona com as irmãs é a que
mais me comove em todos os núcleos.
Eu tento sempre levar em conta o "passado" da personagem para avaliar a maneira
como ela se transforma durante a série. No caso da Helena, na primeira temporada a gente a
conhece como fruto de uma seita religiosa que a transformou em uma "arma" irracional.
Sabemos que essa mulher não teve uma família e, também por isso, ela é tão individual e
solitária. A medida que a série avança e Helena vê o esforço das irmãs para se proteger, esse
isolamento da Helena vai se dissolvendo e ela começa a se aproximar das outras personagens.
E essa aproximação é profundamente intuitiva, porque sabemos que ela nunca teve isso na vida,
ela não tem memória desse tipo de relação. É uma transformação muito bonita para uma
personagem tão sólida como a Helena, feita para ser sozinha. Acho muito simbólico, por
exemplo, a relação que ela tem com a Kira. Porque o que eu vejo são duas crianças descobrindo
uma relação, já que existem muitos sentimentos que Helena só aprende a partir desse tipo de
evento. Ela está o tempo inteiro aprendendo a ser mais "humana". E é esse processo de
humanização da Helena, que é intuitivo e empírico, que eu acho tão bonito.
Esse, para mim, é um processo que faz sentido, porque eu sou um pouco essa pessoa.
Eu conheço a minha natureza mas entendo que estou sempre passando por transformações. No
meu caso, gosto da minha natureza. Sei como ela me prejudica e onde ela me recompensa. E
aceitar mudanças é algo meio novo, mas acho que é um processo meio inevitável mesmo.
Não diria que me vi pensando como Helena. Mas o fato de ela ser a minha personagem
favorita da série também tem muito a ver com a identificação que tenho com o que ela
representa. Então, já ironizei diante da percepção de estar me comportando “como ela” em
alguns momentos. Exemplo: tive uma grande discussão com uma amiga um tempo atrás, e ela
também é fã de Orphan Black. Em dado momento, vimos que a discussão era absurda e que eu
estava completamente exaltada e falei: “Tô dando uma de Helena, né? Só falta eu quebrar o bar
e todo mundo que tá aqui dentro”. Acho que esse foi o mais perto que cheguei de me ver
pensando como a personagem.
A complementariedade das personagens também constrói ideias valiosas ao longo da
série, como a fraternidade e a referência à força do matriarcado. As sestras são fruto do mesmo
experimento científico, mas sua noção de família é construída e fortalecida à medida que as
personagens se aproximam mais. Elas se tornam quase que autossuficientes quando estão
juntas, e essas ideias são responsáveis por alguns dos momentos que mais me emocionam na
série.
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Acho que existe um argumento feminista muito inspirador na luta das personagens
contra a propriedade que o projeto LEDA tenta exercer sobre suas vidas. Me sinto representada
por essa luta, que pode ser uma metáfora para a condição da mulher em sociedade. Pense: um
grupo de mulheres que tem todos os passos acompanhados por um sistema que mapeia seu
comportamento e sua conduta, menos que nas menores coisas. Me parece bem atual em diversos
núcleos sociais, inclusive.
Quando assisti à primeira temporada de Orphan Black, fiquei obcecada por ela como
assunto. E não só pelo tema clonagem, mas pelo tema sob a ótica da série. Vi as outras
temporadas e continuei interessada em discutir sobre ela sempre que encontro alguém com o
mesmo interesse. Pesquisei todas as páginas possíveis sobre a série na internet e induzi a
maioria das pessoas que pude a vê-la também. Inclusive com a intenção de conhecer pontos de
vista dos mais diversos sobre ela. Ainda que essa frequência tenha reduzido, o hábito de
construir teorias sobre a trama ainda é bem presente.
Do ponto de vista ideológico, a série tem uma posição profundamente feminista (que
já comentei antes), e que eu sempre gosto de evocar quando o assunto é a maneira como o
entretenimento representa a mulher. Além do que se vê na tela, cito sempre a campanha de
lançamento da terceira temporada de Orphan Black em que a BBC America produziu cartazes
com as personagens defendendo sua autonomia: o cartaz da Sarah diz “I’m not your property”;
o da Cosima diz “I’m not your experiment”; o da Alison diz “I’m not your toy”, e o da Helena
diz “I’m not your weapon”10. Essa campanha e tudo o que acontece na terceira temporada da
série construíram uma espécie de mantra na minha cabeça ao qual gosto sempre de voltar
quando sinto que posso estar sendo propriedade, experimento, brinquedo ou a arma de alguém.
Guardadas as devidas proporções, é claro.
Já no sentido prático de alguém que está estudando roteiro audiovisual, recorri algumas
vezes à série (antes da quarta temporada estrear) para refletir sobre a construção de personagens
e sobre a própria narrativa mesmo, que é supercomplexa e rica. Essa teia que as sestras, juntas,
constroem, me inspira a criar personagens femininas nesses níveis de relação e profundidade.
A palavra para definir a relação que tenho com as personagens de Orphan Black é
empatia. Consigo compartilhar das aflições da Sarah, temer pela saúde física e emocional da
Cosima, rir das transgressões nada suburbanas da Alison, e ranger dentes com os conflitos e a
ira da Helena. Na posição de espectadora, já mudei de opinião algumas vezes sobre as decisões
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Na sequência, tradução da autora para o português: “Eu não sou sua propriedade”, “Eu não sou seu experimento”,
“Eu não sou seu brinquedo” e “Eu não sou sua arma”.

52

que as personagens tomaram justamente por achar que as conheço tão bem a ponto de conseguir
antecipar a ação de cada uma delas.
Na primeira temporada, eu tinha pouquíssimo interesse pelo núcleo da Alison, que
entregava pouca coisa para o desenvolvimento da trama. Mas à medida que as temporadas
foram evoluindo, o elemento transgressor e mesmo o humor da personagem começaram a me
cativar finalmente. Na terceira temporada, por exemplo, senti raiva da Sarah por “deixar” a
Helena ser capturada pela base do projeto Castor. Depois, entendi que a manobra tinha sido
orquestrada pela S e minha percepção sobre Sarah mudou.
Em relação ao tema discutido pela série, não cheguei a mudar de opinião sobre o que
acho das pesquisas de clonagem. O que a série me ajudou a construir foi uma visão mais
complexa da discussão, arrisco dizer. Sempre questionei a validade das pesquisas de clonagem
com a simples finalidade da conquista científica e da pura reprodução. Claro, eu entendo que
os estudos da clonagem podem viabilizar uma série de outras pesquisas que, por sua vez, podem
levar à descoberta de tratamentos que a ciência ainda não alcançou. Mas qual é o limite ético
dessas pesquisas? Qual é a prioridade de um estudo como este em detrimento de tantas outras
descobertas que talvez precisemos conquistar antes da clonagem? Eu não conheço essas
respostas e acho que a contribuição da série para essa “mudança” é exatamente esta: me dar
menos respostas absolutas e me induzir a fazer mais perguntas

3.2.4 COSMOS: uma Odisseia do Espaço-Tempo
Sobre: O seriado original "Cosmos: Uma Viagem Pessoal” (Cosmos: A personal
Voyage), do gênero documentário científico, foi televisionado pela primeira vez em 1980 na
Public Broadcasting System. Criado pelo astrônomo americano Carl Sagan, que também atuava
na apresentação, e sua esposa, Ann Druyan, o programa apresentou a complexa estrutura do
Universo em uma linguagem acessível ao grande público.
Estudos científicos avançaram e muito do que se acreditava como certo mudou, além
de milhares de novos planetas que foram descobertos. Assim, a viúva Druyan, motivada a
resgatar a série, convidou Seth McFarlane para ser o produtor executivo do novo programa.
McFarlane é criador da sitcom Family Guy e se mostra aficionado da obra de Sagan, trazendo
parte dos conceitos sobre viagens no tempo e outros temas científicos abordados pelo cientista
para dentro de suas próprias criações, principalmente nos diálogos entre o cão Brian e do bebê
Stewie da sitcom da qual ele é autor. Após três décadas que o primeiro capítulo do programa
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foi ao ar, o seriado ganhou nova edição, estreando no dia 9 de março de 2014 na Fox com o
National Geographic reprisando os episódios no dia seguinte.
O apresentador da nova produção é o físico Neil deGrasse Tyson – um seguidor de
Sagan –, que com a Nave da Imaginação (que transporta o espectador pelos diferentes cenários
do seriado) atua como guia turístico do Universo, utilizando um diálogo simples e bemhumorado para contar a saga de como descobrimos as leis da natureza e encontramos as nossas
coordenadas no espaço e no tempo. Munida de novos recursos tecnológicos visuais, efeitos
especiais e novas descobertas científicas, a atual edição de Cosmos apresenta aos espectadores
novas narrativas científicas que exploram a imensidão do Universo, de modo que os fazem
perseguir cometas, acompanhar o Big Bang e mergulhar no fundo do oceano sem sair da frente
da televisão.

Relato
Por Mário
Com Cosmos tentei fazer uma experiência diferente. Tinha em mente que poderia
associar a assistência da série a um estado psicológico particular de percepção e me veio a ideia
de vê-la fumando maconha. Contudo, conforme ia acompanhando a narrativa, constatei que a
coisa ia mais além, que a beleza do pensamento e das ideias seria melhor desfrutada se eu
permanecesse em estado sóbrio. Três fatos me chamaram a atenção assistindo Cosmos: a beleza
absolutamente lírica na abordagem dos temas, em si, essencialmente científicos. Via, por meio
de uma criação extremamente bela, fatos que sabia serem da natureza e do cosmos, mas não
como mera ficção ou imaginação e sim como coisas realmente existentes. O segundo fato foi
perceber que meus problemas, minhas angústias e todos os sofrimentos por que passo são
absolutamente insignificantes para a natureza. A série procura refletir sobre o lugar do homem
na trajetória do que se conhece do universo, desde sua formação, e este ser, neste complexo
todo, não passa de uma figura irrelevante. Pensar que sua vida não tem tanta importância a torna
mais leve. A terceira coisa é a minha relação com Deus. É uma relação desconfortável, por uma
questão de trajetória de vida. Assistindo a série, é quase impossível acreditar na existência de
um "Deus" antropoformizado, nos moldes que me foram ensinados na escola religiosa.
Não sei se ela deve fazer parte para o resto da vida, mas um eco dela, em algum lugar,
sempre vai existir. Quando criança eu gostava muito de programas científicos sobre a natureza,
mas depois de adulto, nunca vi algo nesse sentido que me chamasse atenção. Acho que eu senti
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que "Cosmos" ia cair em uma grande preferência pra mim quando vi que ela poderia suprir essa
lacuna, e pensei "tem que ser muito nerd pra gostar disso; foi feita pra mim."
Acho que a série não alterou minhas atitudes no plano prático. Mas, de alguma forma,
não me passou indiferente. Foi, de fato, uma boa experiência que deixou alguma saudade, como
uma viagem marcante em um feriado, uma pessoa querida que não vemos mais, etc. Virou uma
lembrança boa.

[Apesar de persistir na “não alteração”, o relato de Mário Alberto Contente revelou
sim um choque perceptivo, ao passar a ter consciência mais clara da insignificância do homem
no universo e ao questionar a imagem de Deus que até então preenchia seu imaginário. Somente
esse questionamento já assinala um fato comunicacional que alterou sua existência e a forma
de pensar].

3.2.5 DESPERATE HOUSEWIVES
Tradução Brasileira: DONAS DE CASA DESESPERADAS
Sobre: A série foi criada por Marc Cherry, e transmitida na ABC entre 2004 e 2012.
A história começa com o suicídio da narradora, a dona de casa rica Mary Alice e a surpresa que
a sua atitude provoca nas suas vizinhas e amigas mais íntimas. Mary conta o que vê, de forma
exclusiva, inusitada e indiscreta, atrás das portas de cada uma das casas do aparente subúrbio
perfeito de Wisteria Lane, compartilhando os segredos de suas amigas e como elas lidam com
problemas como adultério, mentiras, intrigas, ameaças, homicídios, entre outros.
O relato a seguir foi escrito por mim, pois o espectador expressou dificuldade em
escrever o que aconteceu, por isso se difere dos outros.
Relato
De Paulo
Enquanto via a série Desperate Housewives, Paulo presenciou na trama a traição da
personagem Gabrielle – casada com Carlos Solis – com o jardineiro John Rowland. Na segunda
temporada: Carlos está na prisão por agredir dois suspeitos de serem amantes de Gabrielle. Ela
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descobre que John tem uma nova companheira e pede perdão a Carlos, que a perdoa, para que
retomem a vida de casados. Em outra temporada, é Carlos quem trai a esposa e depois de muito
discutirem o divórcio, e até serem amantes deles mesmos, já que estavam em outros
relacionamentos, eles voltam a ser marido e esposa, compartilhando o perdão entre si sobre as
situações passadas. Uma situação semelhante ocorreu com o Paulo. Ele vivia um
relacionamento amoroso e foi traído, na mesma época em que assistia a essa série. Paulo não
perdoou a traição ocorrida naquele momento e comentou comigo que, ao ver as cenas da
primeira temporada dessa história, se sensibilizou com os sentimentos de Carlos,
compartilhando das mesmas emoções de ira do personagem em algumas cenas.
Já fora do seu antigo relacionamento, prosseguiu com a série e viu as cenas pós traição,
de Carlos perdoando Gabrielle. Ele me disse que nunca daria esse perdão caso a situação se
repetisse em outro relacionamento. Continuou acompanhando a história, vivenciando o
ambiente e todas as tramas que envolviam o casal Solis, entre outras que circundam essa série.
Anos depois, em um novo relacionamento, Paulo foi traído. Segundo ele, ao descobrir a traição,
lembrou-se da série e a tomou como referência para pensar sobre traição. Ele olhou
profundamente para sua condição atual, para os fatos do passado, recordando como
aconteceram e como ele se sentiu na época. Perguntava-se “quando comecei a pensar na
traição desse modo”, “por quê?”. Depois de muito refletir e conversar com o parceiro, teve a
atitude de perdoar, diferente do que tinha prometido a si mesmo no passado.
A noção de Paulo sobre traição, que seguia intocada, foi despertada a partir de um fato
vivenciado em consonância com suas memórias passadas e na sua relação com a série. De
acordo com ele mesmo: “me desestabilizou emocional e racionalmente, fazendo eu repensar o
que eu entendia por traição e, depois de ter perdoado, eu estava lidando com esse sentimento
de modo diferente”. A forma como Paulo recebeu o outro (e suas ações, sentimentos e ideias
que circundam a história de traição do casal Solis na série de TV) repercutiu nele, provocando
alterações que afetam suas sensações e pensamentos, recompondo sua vida.

3.2.6 GREY’S ANATOMY
Tradução Brasileira: A ANATOMIA DE GREY
Sobre: Grey's Anatomy é um drama médico norte-americano, criada por Shonda
Rhimes, exibida pela primeira vez em 2005 pela rede ABC e em produção até hoje, totalizando
14 temporadas. A série protagonizada pela Dra. Meredith Grey, residente do Grey Sloan
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Memorial Hospital (anteriormente conhecido como o Seattle Grace Hospital – cenário
principal, onde todas as histórias se desenvolvem), o fictício hospital escola, que tem um dos
mais rígidos e bens conceituados programas de residência em cirurgia médica de Seattle,
Washington. A série é focada nela e seus colegas: Cristina, Alex, Izzie, George, entre outros,
mostrando suas vidas amorosas, a relação familiar e as dificuldades pelas quais passam no
trabalho, além de algumas histórias de pacientes. Mas os médicos e residentes vão e vem, o
elenco se renova a cada temporada e novos rostos se juntam à equipe médica.
Relato
Por Larissa
Se eu conhecesse uma pessoa com todas as características e a personalidade da
Cristina, ainda assim não seria a Cristina. Seria uma coincidência. Sinto que tenho uma relação
muito próxima com ela, às vezes tenho umas atitudes parecidas com as dela, às vezes queria
tê-la como amiga. Choro com ela, dou risadas com as doidices que ela faz, às vezes tenho
vontade de brigar com a Cristina quando ela faz algo errado. E em várias situações vejo que
ela age como eu agiria, principalmente nos trejeitos, nas piadas, às vezes acho que sou eu que
estou agindo como ela. Acho que é isso que eu gosto nela, ela é como eu, ou vice-versa. Mas
essa relação não é só com a Cristina, tem os outros internos, residentes e médicos. Me apego
aos casos deles também. Estou vendo pela terceira vez, dá para fazer isso já que agora existe
o Netflix. Vi 12 temporadas. São mais ou menos 12 anos com eles. De vez em quando sinto
falta deles e, por isso, enquanto não lança as novas temporadas no Netflix, eu repito os
episódios anteriores. Na verdade, acho que vou continuar vendo mesmo quando acabar, mas
não queria que acabasse. Eu vejo outras séries, mas nenhuma é igual a Grey’s. Eu assisti
algumas outras séries que tinham essa mesma pegada de hospital, como House, mas abandonei
elas no meio. Quando entro num hospital, fico com a sensação e expectativa de que vou
encontrar os personagens de Grey’s.

3.2.7 HOW TO GET AWAY WITH MURDER
Tradução brasileira: COMO DEFENDER UM ASSASSINO ou LIÇÕES DE UM CRIME
Sobre: Essa é uma série de televisão estadunidense transmitida pela ABC desde 2014.
A história conta sobre um grupo de cinco estudantes de Direito (Michaela Pratt, Wes Gibbins,
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Connor Walsh, Asher Millstone e Laurel Castillo) e sua professora de defesa criminal Annalise
Keating, que se vê envolvida em uma trama de assassinato que agita toda a universidade e muda
o curso de suas vidas. Criada por Peter Nowalk e co-produzida por Shonda Rhimes (a mesma
roteirista de Grey’s Anatomy e Scandal), a série é marcada por reviravoltas entre passado e
presente. Produzida até hoje, foi renovada para a 4ª temporada.
Relato
Por Larissa
Às vezes durmo mal porque ainda estou ligada na série How To Get Away With
Murder, pensando nos casos não resolvidos. Na hora que eu estou vendo não fico pensando se
é ou não é verdade, talvez um dia tenha sido, mas o fato é que me envolvo. Eu, na pele do Wes,
faria o mesmo que ele: procurar saber a verdade, independentemente das consequências, mas,
às vezes, acho que faria como o Connor, que é mais medroso, prefere empurrar a poeira para
debaixo do tapete e seguir em frente. Eu compro a história, quero ver o grupo lutando contra as
dificuldades para conseguirem o que querem, mesmo quando o que desejam não seja uma coisa
boa. Não questiono a minha índole, mas é que sabendo de tudo o que acontece, eu apoio e eu,
na mesma situação, faria o mesmo.

3.2.8 THE LEFTOVERS
Sobre: A série começa quando 2% da população desaparece de forma repentina e sem
qualquer explicação, e o mundo inteiro tenta lidar, entender e aceitar essa situação. Três anos
depois desse evento enigmático, acompanhamos a vida daqueles que foram deixados para trás.
A história gira em torno de Kevin Garvey, pai de dois filhos e chefe de polícia de um pequeno
subúrbio nova-iorquino, que se esforça para recuperar a sensação de normalidade diante de uma
situação que parece impossível. Criada por Damon Lindelof e Tom Perrotta (que escreveu um
romance de mesmo nome) para a HBO, a série estreou nos Estados Unidos em 2014 e está na
sua 3ª temporada.
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Relato
Por Pietro
The Leftovers não me parece que é uma série que tenta explicar o mistério que
apresenta no episódio piloto, de que 2% da população mundial some com roupa e tudo. As
outras séries são sempre assim “há um mistério e no fim, que pode demorar mais do que
possamos imaginar, há uma revelação sobre esse mistério”. O que me prende nessa série é
justamente essa atmosfera contrária, que dá espaço para mostrar como está a vida de pessoas
que foram deixadas para trás. A vida já é assim, certo? Existe o mundo e inúmeras dúvidas
sobre como ele existe e como existimos nele. A morte e o que vem depois dela, se é que vem,
é outro super mistério da vida, que está cheio de suposições que ao meu ver só seriam
solucionadas se todo mundo morresse junto para viver a morte. Esse papo é estranho, eu sei,
mas é disso que fala e não fala a série. Todas as pessoas que eu conheço e tenho uma relação
até hoje estão vivas, então não entendia como outras pessoas lidavam com essa perda do outro.
Essa série me fez refletir sobre isso. Enxergar o sentimento de perda com menos preconceitos.
Ver que pode existir uma mudança de comportamento destes, o impacto em suas vidas, a
dificuldade em seguir em frente. O mais engraçado é que vendo The Leftovers eu não me
emocionava como quando assistia as outras séries, eu não gargalhava ou ficava tentando
solucionar alguns mistérios, nem chorava, eu só observava, como se meu corpo não portasse
sensações. Mas quando chegava o final de cada episódio, eu me sentia só e começava a manter
um diálogo eu mesma. Eu não sentia essa solidão porque eu queria, não era para por a prova
tudo o que tinha acabado de observar, isso era como uma força, quando eu me forçava a não
ficar assim, me via assim novamente. Me parecia, depois de passar desse estado de solidão, que
eu estava num diálogo comigo e com o mistério da minha alma. Uma coisa complexa, não sei
se consegui te fazer entender. Assisti só a primeira temporada, ela já deve estar indo para a
terceira e última temporada. Acho que cansei de assistir e me incomodava ficar daquele jeito
depois. Achei que eu tava pirando. Hoje em dia eu acho que consigo compreender melhor como
se sentem as pessoas que perderam outras pessoas queridas. É compreensível que a vida fica
um pouco mais difícil depois, afinal, a pessoa poderia estar almoçando com ela, como hábito,
depois saiu pra trabalhar e morreu num acidente de carro. A pessoa que ficou não viu ela morrer
e no outro dia ela está sozinha na mesa do almoço.
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3.2.9 SKINS
Tradução brasileira: JUVENTUDE À FLOR DA PELE
Sobre: Skins é um seriado britânico lançado em 2007 e que ficou no ar até 2013.
Criada pelos escritores pai e filho Bryan Elsley e Jamie Brittain para a Company Pictures, a
série foi exibida no Brasil pelos os canais da TV paga do grupo HBO, o VH1 Brasil e
o Multishow. Atualmente está disponível na Netflix, todas as temporadas completas. O drama
adolescente acompanha a vida de um grupo de amigos entre 16 e 18 anos, que vivem em Bristol,
Sudoeste da Inglaterra. Como um programa seriado, Skins é atípica, já que ela substituiu o seu
elenco principal a cada dois anos, dividindo por Primeira, Segunda e Terceira Geração as 7
temporadas.
O relato abaixo se refere à Primeira Geração: primeira e segunda temporada. Nesse, o
grupo inclui Tony, um garoto popular e talentoso academicamente, que joga jogos cruéis com
pessoas próximas dele; sua namorada Michelle; um garoto muçulmano chamado Anwar; um
jovem homossexual Maxxie; Cassie, uma garota com transtornos alimentares; Sid, melhor
amigo de Tony, virgem e introvertido; Jal, uma garota inteligente e com privilégios financeiros
e com problemas familiares; Chris, garoto sem casa e despreocupado; Effy, uma garota
silenciosa e discreta, que é irmã de Tony, uma das poucas pessoas que ele realmente se importa;
e inserida na segunda temporada, temos Sketch, uma garota tímida, que secretamente persegue
Maxxie, fazendo o que pode para conseguir ficar com ele; A série teve sua primeira temporada
concluída com 9 episódios. A primeira temporada foi basicamente uma introdução de todas as
personagens da trama. Cada episódio centrava-se numa personagem diferente, iniciando sempre
do ponto de vista dele(a). Já na segunda temporada, que se inicia seis meses após os terríveis
acontecimentos da final da primeira, caracteriza-se pelo desenvolvimento mais profundo das
personagens e envolvendo mais de uma personagem em cada história.
Relato
Por Marcel
Quando eu era um adolescente, Skins fez parte da minha vida como um grande
aprendizado sobre amizade e sentimentos. Eu vivi com minha avó durante muito tempo, desde
pequeno, então tinha vergonha de falar ou perguntar para ela algumas coisas, essas coisas que
acontecem na puberdade (risos), então me apegava às séries. Eu vi coisas como Glee, Manual
de Sobrevivência Escolar do Ned, mas quando dei uma chance para Skins, minha visão de
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mundo mudou. Até que as outras séries ensinavam coisas boas, mas não eram tão chocantes
quanto Skins.
Eu era um pouco ignorado na escola, talvez por ser introvertido, mas comecei a tentar
agir como o Tony, e às vezes como o Maxxie, e percebi que essa era a pessoa que eu sempre
quis ser. De repente eu não estava mais os “imitando” porque é difícil imitar 24h, mas é como
se ele dissesse pra mim “é possível ser quem você quer, fazer o que você quer, deixe a timidez
de lado”, mas o Tony mesmo muda na série. Ele muda após sofrer um trauma físico,
consequente de um acidente de ônibus. Mas não só por isso. A relação afetiva dele muda em
algumas situações. Ver essa mudança, ter noção de toda essa dimensão, de quem está ao redor
e saber o que pensam sobre ele e como mudaram também, foi que eu entendi que eu poderia
fazer o que eu quisesse, ser quem eu realmente era, mas sem ferir os outros ao meu redor.
Porque às vezes, a gente fere, sendo egoísta, assim como parte da personalidade do Tony é
mostrada na primeira temporada.
Eu lembro que vi até o começo da terceira temporada, mas me desapeguei aos poucos
já que os personagens tinham mudado e, também, depois que entrei para o ensino médio ficou
difícil de acompanhar. Mas eu sempre digo que essa série me acompanha, eu sempre estou
lembrando de algo que aconteceu nela e comparando com coisas que tenho vivido. Eu sei que
aquele personagem não é real, mas eu vivi um ano com ele, então pra mim era como se fosse.
Eu o vi crescer, viver felicidades e traumas. Tinha coisas que eu queria ter vivido com ele, só
as boas pelo menos (risos). Mas é isso, ele era como um amigo pra mim.
Passei um tempo sem ver Skins, e um dia eu quis mostrar a série para um primo
adolescente. Quando comecei a rever, percebi que minhas emoções dialogavam mais com as
emoções de todos os personagens. Eu já tinha vivido algumas coisas parecidas e agora entendia
melhor as situações e os sentimentos. Antes de viver experiências de adolescente, eu só ria,
chorava ou ficava assustado com as situações que eles passavam, sem entender muito bem o
que ocorria comigo. Agora era diferente, eu até recordava das minhas experiências revendo a
série, mas mesmo revendo, chorei e ri novamente ou até mais. Também comecei a relembrar,
comparar as interpretações que eu tinha quando era adolescente e assistia Skins, com as que
tenho hoje. E só neste momento eu percebi que tinha mudado e que essa série tinha uma parcela
significativa na minha mudança. Engraçado né, a gente muda. A série não fez tanta diferença
agora, mas só agora eu percebi o quanto ela provocou coisas em mim, na época da minha
adolescência. O fim não foi como eu esperava, mas continua sendo a série da minha vida até o
penúltimo episódio (risos).
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3.2.10 SENSE 8
Sobre: Uma série estadunidense dirigida, escrita e produzida por Lilly e Lana
Wachowski e por J. Michael Straczynski. A primeira temporada, com doze episódios, foi
produzida e lançada pelo serviço de streaming Netflix, em 2015. A série conta a história de oito
desconhecidos espalhados pelo mundo. Após veem, em seu cotidiano, a morte de uma mulher
chamada Angelica e, eles descobrem estar mental e emocionalmente ligados uns aos outros,
sendo capazes de ouvir o que os outros ouvem e ver o que os outros veem, de se comunicar,
sentir e apoderar-se do conhecimento, linguagem e habilidades alheias. A quem tem esse tipo
de dom é dado o nome de Sensate. Cada episódio mostra os pontos de vista dos personagens
que interagem uns com os outros, enquanto aprofundam as próprias origens, as diferenças e as
experiências passadas que possam uni-los. Ao passo que buscam entender o que aconteceu, o
que essa conexão significa e o porquê acontece, também tentam fugir de uma organização que
quer capturá-los e estudá-los.
Relato
Por Jair
Esse conceito de conexão é muito discutido atualmente, trocar mensagens virtualmente
com quem está longe fisicamente é o que mais se fala, como se fosse alguma novidade. Para
alguns até que é, reconheço, mas quando vi Sense8 percebi que conexão pode ter outro sentido.
Nessa série, conectar-se com o outro é sentir o outro de verdade, se colocar no lugar e estar
onde ele ou ela está. Eu amo essa série porque fala desse valor de conectar desse jeito. Eu não
tinha pensado assim, daí a série me fez enxergar que a união de experiências, habilidades e
história que uma pessoa carrega consigo pode ajudar outra, e além disso, estar na pele de outra
pessoa é enxergar o que se passa com ela, entender como e porque uma situação a afeta. Mas
sem os poderes dos Sensates, eu sigo aqui tentando não julgar o outro antes de conhecê-lo e
tratando o desconhecido com mais empatia.
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CAPITULO 4 – METAPORIZANDO A EXPERIÊNCIA
Unindo as experiências e os relatos, até aqui fica claro que não é possível determinar
com exatidão o que afeta uma pessoa quando ela assiste a uma determinada série de TV.
Contudo, surgem algumas proposições durante o estudo e a atenção de casos particulares
envolve essa assistência, que julgo importante explorar, a saber: ao assistir à série, podemos
acender consciências no momento em que a nossa repousa; podemos suprimir as sensações
internas e externas, uma de cada vez, ou oscilar entre uma e outra; a presença do outro
(personagem) nos distrai de nós mesmos, logo a ausência de um é a presença do outro; as
emoções que eu sinto dialogam com as emoções que já tenho; ou mesmo que não tenhamos
lembranças emocionais para calcar as sensações e emoções do presente, continuamos a sentir
algo, na faculdade da empatia pelo personagem.
Para explorar esses fundamentos, iniciamos a discussão pelo conceito de projeção, que
como no livro escrito por Edgar Morin, se liga à identificação. Morin (1970) afirma que a
projeção é um aspecto particular e natural do processo humano. Nossas necessidades,
aspirações, desejos e receios projetam-se em nossos sonhos, na imaginação e sobre todos os
seres. Como entende a psicologia, a projeção é um mecanismo de defesa em que determinada
pessoa “projeta” – quer expulsar, transferir – seus próprios pensamentos, desejos e sentimentos
indesejáveis, com os quais não concorda, aceita ou tem vergonha, numa ou mais pessoas. Uma
obra audiovisual pode intensificar e pôr em causa essa projeção, momento em que a
identificação se fixa, é fetichizada ao se crer verdadeiramente no que é visto como parte da
própria subjetividade.
As percepções sobre o outro, no exercício da alteridade, são, ao mesmo tempo,
confundidas pelas nossas projeções. Segundo Morin (1970), na identificação, o indivíduo não
se projeta na história que assiste, ele a absorve. Ocorre um processo de incorporação intelectual
e afetiva do universo da série que acompanha, que tanto pode ser familiar ou estranha. Essas
duas, porém, não estão completamente isoladas, pois se encontram interligadas. No que pôde
ser observado, no simples fato de o espectador se identificar com as atitudes, as alegrias ou
tristezas do outro/personagem na tela, sentindo seus próprios sentimentos em determinadas
situações, já se manifesta ou deposita suas (do espectador) projeções referentes à vida real.
Embora o espectador da série de TV esteja conscientemente fora da ação que vê na tela e por
isso não pode modificá-la, a tradicional convicção de que o espectador é passivo incide de outra
forma. É possível observar tal fenômeno no relato sobre a série Lie to me, em que a participação
(projetada no imaginário) interioriza-se; já que o espectador acolhe a subjetividade do outro e
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esse acolhimento não se encerra com o fim do episódio, ele se estende ao longo de dias,
operando no seu fluxo de pensamentos, transformando-o, fazendo-o lidar de forma consciente
ou meramente afetiva com a sua própria realidade.
Contudo, é preciso reconhecer, entender e respeitar que cada um é um, cada um tem
suas próprias impressões digitais, uma personalidade semelhante à de outras pessoas, mas única
em essência. Essa personalidade se apoia num tripé: físico, mental e emocional. A pesquisa não
pode ser fora disso, cada um tem seu próprio processo, suas verdades mutáveis ou não.
Toda vez que supomos alguma coisa, que geralmente inclui o outro ou uma situação,
criamos um mundo imaginário. Se faço isso, privilegio o meu aprendizado e o meu ponto de
vista, desprezando todo o repertório que o outro pode trazer. Esta pesquisa começou com
algumas suposições, mas com uma grande abertura para não tirar conclusões preciptadas. Por
isso, em caso de dúvida sobre algo ou alguém, foram feitas perguntas e buscou-se sentir, abrindo
os poros da percepção para se ver a dinâmica da vida do outro, viva, aberta, em movimento.
Afinal, a transformação do ser é meio caminho, ocorre como um chamado a
reorganização, que acontece no interior de cada pessoa de modo diverso, com experiências e
reações individuais. Para algumas pessoas, essa transformação se atrela ao estresse emocional,
desperta o conflito com o que é conservador e seguro por ser cômodo, e pode ser rápida ou
demorada.
Adentrando no universo da história da série de TV, percebe-se que, para alguns que
participaram da pesquisa, existia uma visão de mundo baseada nos compromissos que
assumiram para si: suas crenças e valores. Vi pessoas se sentindo ofendidas com a trama que
assistiam, reagindo com questionamentos, para mim e para qualquer outro que estivesse
presente, a fim de defender suas crenças e checar quem estava de acordo com elas ou com o
que a série mostrava. Desde então passamos a observar que o sentimento de identificação nos
espectadores também envolve valores e crenças. São dois pilares que estão correlacionados,
mas têm suas diferenças. O primeiro é tudo o que vivenciamos numa perspectiva emocional e
que guia nossas ações (a dor, o medo, a ira, o amor, a confiança, etc.). A crença diz respeito ao
que acreditamos, é ela que nos permite ou nos impede de vivenciarmos alguns valores. Duas
pessoas podem ter o mesmo valor, mas suas crenças as fazem aplicar significados e, por
consequência, ações diferentes para uma situação que envolva esse valor. Sobre o valor
confiança numa relação de trabalho, por exemplo: uma primeira pessoa acreditava que para
viver a confiança, todos devem compartilhar informações uns com os outros durante o fazer de
alguma atividade; já, para a segunda pessoa, basta exercer sua função e concluir sua atividade
sem ser necessário se preocupar com o outro.

64

A ficção nos parece um ótimo canal para tratar de valores, pois apesar de apresentar
tramas simples ou complexas, longas ou rápidas, com pessoas ou seres irreais, elas se centram
no sentimento humano. Dexter, na série de mesmo nome, mostra que podemos ter um lado
violento, sombrio, uma vontade de fazer justiça com as próprias mãos, nossos segredos,
tentações, mas também as formas de controlá-las ou direcioná-las. Dexter nos obriga a olhar
para um ser humano que vive na linha tênue entre o bem e o mal. Com isso nos revela que é
possível se camuflar, diversas pessoas se camuflam, escondem coisas que fizeram e que vão
contra as leis para continuar fazendo ou para não serem punidas. É como a traição dentro de um
casamento, que hoje pode render uma indenização por danos morais no julgamento jurídico.
Os valores moldam nossa identidade à medida que são transmitidos/construídos por
experiências e histórias. A possibilidade de acender outras consciências no momento em que se
vê uma série acontece quando – suspendendo os nossos valores existentes, principalmente
quando esses estão sendo confrontados por uma crença contrária – abrimos a mente para
vivenciar a história do outro, carregada com valores, crenças, enfim, bagagens pessoais.
Os valores podem ser fortalecidos, confrontados e renovados. Quando uma história
ganha sentido para a pessoa que vê a série, a incorporação dos valores reproduzidos pelo
personagem com quem se identifica pode ocorrer de diversas formas (espontânea, com ou sem
questionamentos, demorada, etc.). Apesar de cada ação pessoal envolver perspectivas que se
ligam ao racional, devemos lembrar, como comprovam estudos da neurociência, que as
decisões do ser humano antes de chegar à razão sempre passam pela parte intuitiva do cérebro,
pelos aspectos emocionais.
Shaviro não opera com neurociência; é algo até oposto: ele usa Whitehead como
argumento filosófico. Na investigação que faz Shaviro (2009) sobre a teoria pós-moderna no
campo estético, a partir da filosofia de alguns autores, destacamos abaixo uma frase
correspondente à discussão:
Para Whitehead, o afeto precede à cognição, e tem um alcance muito maior que a
cognição. O entendimento e a moral, por esse motivo, devem ser subordinados à
estética. É somente depois que o sujeito construiu ou sintetizou a si mesmo a partir de
seus sentimentos, de seus encontros com o mundo, que pode então buscar entender o
mundo – ou alterá-lo (p.15).11

11

Tradução livre do original: "For Whitehead, affect precedes cognition, and has a much wider scope than
cognition. Understanding and morality alike must therefore be subordinated to aesthetics. It is only after the subject
has constructed or synthesized itself out of its feelings, out of its encounters with the world, that it can then go on
to understand that world—or to change it" (SHAVIRO, 2009, p. 15).
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Do sentido vem a reflexão, o pensamento, a criação de significado. Emoção e razão
são variações graduáveis que dependem de certa situação. São contrárias e convivem. Não se
inviabilizam em suas funções quando nos movem à ação. Existe entre as duas uma
interdependência que converge em nós, por isso não cabe considerar como extremos opostos.
De modo mais particular, percebo que, enquanto pesquisadora, sou mais receptiva às
histórias de personagens que têm experiências emocionalmente negativas, reconhecem suas
fragilidades e que conseguem reverter a situação dando a volta por cima ou, principalmente,
quando suas reações desencadeiam reações sucessivas de outras pessoas, colocando-o dentro
de uma luta pela sobrevivência.
A identificação, o envolvimento do eu com o outro cresce na medida em que a
motivação do personagem o move em busca de um desejo, de uma resolução, ou de algo novo,
e é, para quem vê, um estímulo para acompanhar esse caminho, a jornada do personagem.
Quando a identificação ocorre e se estabelece ao longo das situações às quais o personagem se
depara, a presença e o tempo dedicados de quem assiste ganham sentido. Trata-se do “estou
vendo porque quero...”. É como se o desejo do personagem virasse o desejo do telespectador.
Vale aqui dizer que o sucesso do personagem nem sempre vem no fim de uma série,
mas até o derradeiro momento torcemos por ele, choramos com ele, vibramos com seus
esforços, ficamos surpresos, temerosos, perplexos, etc. Enfim, emoções tão reais quanto as que
podemos vivenciar nas nossas relações sociais presenciais. Para a audiência, as situações
difíceis que o personagem vive são momentos importantes da história porque revelam e marcam
o seu potencial.
Por outros personagens da trama podemos desenvolver apenas uma simpatia, que beira
o simples “Gosto dela(e)”. Quando a empatia aflora é porque nos identificamos com o outro.
Se a empatia se prolonga, esse contato (ainda que apenas receptivo, por parte do telespectador)
pode apresentar uma melhora de qualidade de nossas próprias vidas. Notou-se entre as pessoas
participantes desta pesquisa um engajamento patente com o(s) personagem(ns) que se
identificaram, quando, por várias vezes, se colocaram no lugar do outro com o objetivo de
entender seus sentimentos e perspectivas, e, mais ainda, quando percebi que usavam esse
conhecimento obtido para orientar suas ações. As que mais cultivavam essa curiosidade pelo
desconhecido na série que viam, também se mostravam abertas nas suas relações pessoais às
visões de mundo diferentes das suas. Isso essa facilmente perceptível nas conversas que
acompanhamos dentro dos seus círculos sociais habituais, em que tentavam entender o mundo
dentro da cabeça da outra pessoa com quem falavam.
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Compreende-se aí que a empatia não para de se desenvolver e pode ser fortalecida no
contato com as séries, já que nelas é possível acompanhar uma história, uma ou várias pessoas
por um longo tempo. É semelhante às relações sociais comuns, que unem pessoas que se
conhecem há anos. As pessoas altamente empáticas desafiam seus próprios preconceitos, têm
mais paciência para resolver coisas, ganham experiências pela vida de outras pessoas,
interpretam expressões faciais com mais facilidade. Para as pessoas com a empatia ativa, como
um caminho para o respeito social, o outro não é um adversário, procura-se o que compartilhar
e não razões para se separarem.
Ainda que a identificação prepare a audiência para um clímax sem fôlego, outra coisa
que chama a atenção é o fato de os espectadores desta pesquisa não encararem as ficções
seriadas assistidas como cópia ou representação de uma realidade social. Essa foi uma premissa
muito discutida em estudos culturais televisivos. Na visão de Pierre Bourdieu (2001), por
exemplo, os meios de comunicação não reproduzem simplesmente a realidade, mas por meio
do seu discurso, organizam e orientam o indivíduo na interpretação da realidade. Desse ponto
de vista, Bourdieu afirma que as narrativas televisivas (telenovela, minissérie, etc.) se revelam
com a capacidade de captar imagens de situações do cenário social e cotidiano, apropriar-se
delas, configurá-las à sua própria estrutura narrativa e devolvê-las ao telespectador que as
absorvem.
Mais do que criar um cenário com base na reprodução de um espaço semelhante ao
real ou uma composição da mise-en-scene para retratar uma determinada época, segundo Kornis
(2008), a partir do século XX, os filmes e os programas de televisão tornaram-se uma fonte
para compreensão de comportamentos, visões de mundo, valores, identidades e ideologias de
uma sociedade ou de um momento histórico.
Ou, como diz Aumont (2012), a imagem representa algo que se situa num espaço e
num tempo que caminha para a construção de uma narrativa. Nessa sua teoria da relação da
imagem com seu espectador, a função da imagem (seja fixa ou imagem-movimento) é de
estabelecer uma relação com o real, como uma espécie de mediadora, com características
fundantes de uma representação e construção simbólica do mundo. Essa noção privilegia a
representação como um fenômeno da realidade ausente, oferecida ao espectador sob a forma de
um substituto.
Em termos comparativos, ao contrário dos conceitos apresentados, o que se percebe
nesta pesquisa é que o encontro do espectador com a série/seriado ficcional televisivo
compreende o encontro entre o mundo do espectador e o mundo da obra, em que o espectador
é o mediador de um acontecimento que o atravessa, algo que acontece além de seu controle e
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de seus procedimentos metódicos. Para além de uma perspectiva social, nota-se que a relação
encontrada aqui é muito mais íntima, individual, em que trocamos o “para entender um grupo
de pessoas dentro da sociedade” para “compreender-se, dentro da relação da nossa identidade
e da alteridade”.
Em Without Criteria, Shaviro (2009) diz que para Whitehead, a representação
desempenha um papel pequeno na vida cotidiana. Em sua concepção, o sujeito constitui-se na
e por meio da experiência, bem como não há experiência sem sujeito. Ainda que tenhamos
contato com representações ou quando representamos, como Whitehead assegura, também
estamos sentindo nosso corpo e sentindo com nosso corpo as experiências.
Diferente da projeção que nos fala Morin (1970), percebeu-se durante esta pesquisa
que o modo como os espectadores encaram o que viram nas ficções seriadas assistidas e
inseridas aqui se relaciona mais à dependência que a série exerce sobre a percepção de quem a
vê. Isto é, o espectador não se questiona se aquilo que vê corresponde ou não à realidade que
vive. O espetador está no poder de interpretar o que observa percebendo o mundo ficcional em
sua percepção. Não se trata de compreender um grupo social ou estocar conhecimento sobre
uma época, mas de experenciar o universo da ficção, tornando-se mais consciente de si, como
se colocasse no lugar do personagem ao qual se identifica. E quando o espectador deixa-se
arrebatar e imerge na narrativa, compreende esse momento como experiência real, que mexe
com seus pensamentos e sentimentos. Essa vivência pode afastar-se do seu olhar quando ele
desliga a tela, mas continua a reverberar dentro dele, podendo aproximá-lo de suas sensações e
de uma reflexão sobre seus valores e crenças.
Indo mais a fundo nesse estudo, tentando apreender as vibrações e os pensamentos,
percebeu-se variantes instaladas nos acontecimentos comunicacionais vividos e observados, o
que nos despertou para algumas reflexões sobre alguns casos relatados. A primeira delas diz
respeito à própria transformação que eu mesma tive ao assistir a série Dexter. Nela, fiquei
convencida que nos fora da lei existe alguma coisa de humano. Ou seja, nesse momento percebi
que a série mexeu com uma ideia já instalada em mim, a de enxergar pessoas que cometiam
crimes como monstros. Um modo de pensar talvez viciado pela cultura, pelos filmes que fazem
esse tipo de enquadramento, que seguem um modelo básico que descaracteriza os personagens
e ao encerrar da trama deixa o “vilão” receber o fim que as pessoas esperam, totalmente
previsível e aliviado. Do ponto de vista de Marcondes Filho (2008), o conteúdo é importante,
mas é a edição que constrói uma sequência de impacto emocional que é responsável por criar
envolvimento e ligação entre o filme e o espectador.
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Quando uma cena não nos choca, não nos comove, nos deixa indiferentes, alguma
coisa deu errado: ou não nos deram detalhes da pessoa mutilada, prejudicada,
assassinada, ou, então, os mutilados eram tantos que não nos identificamos com eles;
também pode ser que o mutilado, durante a narrativa, já havia sido "preparado" para
a violência, já tinha sido classificado como um inútil, um mau caráter, alguém
desprezível; não nos chocamos também porque a sequência de tomadas e,
posteriormente, de cenas editadas não construíram um nexo crescente de
envolvimento; uma rápida troca de planos e de situações produz um ritmo de impacto
sobre impacto, o que tanto desgasta a potência de cada impacto como nos narcotiza
em relação a eles; tampouco nos envolvemos quando o tratamento dado à cena é pouco
fiel, pouco convincente, dramaturgicamente pobre a ponto de não causar o choque.
(MARCONDES FILHO, 2008, p. 83)

A questão é técnica, mas raramente é nela que se pensa quando esse envolvimento de
que falamos se instala de forma natural, imperceptível. Parece que só pensamos na técnica
quando o filme está mal editado, quando não conseguirmos nos envolver. Do contrário, as
narrativas bem construídas alcançam o universo pessoal interno (MARCONES FILHO, 2008).
Já vi alguns filmes que têm abordagens diferentes para o “vilão”, mas somente ao me
envolver na trama de Dexter me dei conta que não podemos ser tão totalitários nos nossos
pareceres. Um ser mau também pode, às vezes por descuido ou por intenção, fazer o bem. O
mesmo pode ocorrer do lado contrário: um ser que tem majoritariamente atitudes boas pode
fazer o mal, por querer ou não. Ninguém é completamente mau ou bom. Ao pensar “O que nos
torna humanos?”, pergunta que me fazia e faço até os dias de hoje, percebi que gerei uma
pluralidade de reflexões que se estendem para o sentido da vida, ficando difícil eleger teses ou
definir uma resposta curta e precisa. Em relação às narrativas, o que pode nos chamar a atenção
nelas são as capacidades de sentir, pensar e criar, iluminadas apenas em um personagem,
tornando-o muito interessante já que o mesmo desenvolve ou tem suas ações guiadas para
beneficiar o maior número de seres. Assim é em Dexter. Dessa forma, a série me fez questionar
um posicionamento estagnado, flexibilizando-o. Hoje penso que o que marca o ser é o seu
movimento, seu constante devir, que é agente da sua constante transformação, reagindo na
consciência e no modo como o mesmo manifesta suas atitudes. Pensar assim me levou para a
segunda transformação: torno-me mais cautelosa para ouvir o outro sem acionar julgamentos,
sem submetê-lo a posicionamentos meus, apreciando, portanto, apenas a nossa diferença.
Ao tratar do tema “a metamorfose do sujeito”, em Pensar-pulsar, do Coletivo NTC
(1996), sugere-se que na sociedade das tecnologias comunicacionais e informacionais haja um
homem que abriga uma multiplicidade de “eus”, personalidades, modos de ser, de aparências e
vivências.
Dexter, Lie to me e Orphan Black também provocaram uma espécie de autodescoberta,
cada uma em uma esfera: pessoal, social e da família. Elas evocaram um efeito quase
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terapêutico. Em Dexter, refleti sobre a importância de trazer meus monstros interiores (os
traumas, as feridas, as emoções negativas) para a superfície do pensamento. Isso me levou a
uma sequência de reflexões em relação à mudança de comportamentos, atitudes e
principalmente de enfrentamento desses traumas, mas não no sentido de aniquilação, e sim de
aprender a gerenciá-los. Começando pelo controle de minhas emoções negativas e destrutivas
no momento em que surgiam. Isso me demandou muita atenção para perceber em que momento
essa emoção se criava e como eu me expressava e agia com ela em meu íntimo. Senti que
poderia reagir de forma diferente quando esses tipos de emoções surgiam.
Lie to me despertou em mim uma reflexão comparativa, em que olhar no olho do outro
enquanto se dialoga presencialmente tem uma qualidade muito distinta da de conversar com o
mesmo por meio de uma tela. Não se trata apenas do suporte tecnológico que se usa para manter
uma conversa, muito comum nos dias de hoje, mas da forma como acontecem as relações face
a face, sem mediações, que se torna mais valiosa, à medida que se percebe que a dispersão de
atenção durante esse contato com o outro é menor, que se cria e se vive um clima ao se estar
juntos, que nos exige mais sinceridade, autenticidade nas palavras e atitudes; as reações são
menos controladas.
Em Orphan Black a sensação de estar perdida na narrativa também me suscitou refletir
sobre o rumo da pesquisa. É o que sugere Michel Serres (1991):
Tenho vontade de contar a aventura certa, a única aventura ainda possível nos tempos
contemporâneos, o único jogo no qual quem perde ganha e quem ganha
frequentemente perde. Não, o filósofo que procura não dispõe de nenhum método, o
êxodo sem caminho resta-lhe como sua única morada e como seu livro branco. Ele
não caminha nem viaja seguindo um mapa que repetiria um espaço já explorado, ele
escolheu errar. A errância comporta riscos e erros e de perda do caminho. Onde você
vai? Não sei. De onde você vem? Eu tento não me lembrar disso. Por onde você passa?
Por toda parte, o mais possível, enciclopedicamente, mas eu tento esquecer. Decline
suas referências. Há poucos pontos de orientação no deserto (SERRES, 1991, p. 155).
Esta invenção e sua esperança atraem assim a uma aventura da qual não se retorna e
que pode ser descrita em termos de êxodo e não de método, de nascimento e
mestiçagem, de errância mais que de itinerário ou currículo, e de deserto privado de
referências mais do que disciplina como espaço demarcado, todos termos perigosos e
arriscados, que se pode entender como mitos ou poemas para excluí-los do
pensamento quando se segue na estrada por caminhos mais seguros, mas que valem
como elementos de uma antropologia da descoberta ou de uma ética, mais ainda, de
uma simples higiene para aqueles que se lançam nesta loucura sem esperança de
recompensa” (SERRES, 1991, p. 156-7).

Aprender a perde-se é o método do êxodo. Como dizia Walter Benjamin, em 1934,
não poder se orientar numa cidade não significava muita coisa, mas que para se perder, como a
gente se perde na floresta, é preciso aprendizado. Nesse momento, vou reconhecendo o conceito
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de metáporo na minha própria vivência. Percebo que o sentido está “no durante”. Divaga-se e
exercitar-se o pensamento no tempo que o mesmo se dá, olhando para todas as direções. A
forma de investigação não é neutra, é contaminada pelo fluxo, e o pesquisador deve se
posicionar na realidade movente.
Ter um caminho, um guia, uma orientação numa cidade é semelhante ao conceito de
“tornar-se tudo”, de Bataille. Nós, ao contrário, preferimos optar pela errância. Diz Bataille:
“imaginemos agora uma vontade diferente e mesmo oposta, onde a vontade de ‘tornar-se tudo’
seria olhada como um obstáculo a essa vontade de se perder (de escapar ao isolamento, ao
achatamento do indivíduo)” (1943, p. 30). Querer se tornar o todo supõe um esforço desgastante
do sujeito de querer se apoderar do objeto, buscando o saber absoluto. Segundo Baitaille (1943),
enquanto se preserva a vontade de saber, dura-se na angústia. “A angústia supõe o desejo de
comunicar, isto é, de me perder, mas não a resolução inteira: a angústia [é] testemunha do meu
medo de comunicar, de me perder” (Bataille, 1943, p. 59).
O Acontecimento Comunicacional não permite fixação para uma possível repetição
posteriori do ato. O filósofo Henri Bergson fala também de algo semelhante quando afirma que
a mudança é o que há de mais substancial e durável no mundo e é se instalando nela que iremos
compreender de uma vez a própria mudança e seus estados sucessivos (1907, p. 307).
Constatei em minha pesquisa que houve ressonâncias também na observação do
movimento dos outros espectadores. Na série Orphan Black, que em mim tocava na questão de
proteção da família e em tensões éticas do ser, notou-se que a ligação de outra espectadora com
a narrativa permeava o tema “mulher”.
Orphan Black foi uma série que, em certa altura, situou como antagônica a questão da
proteção da própria família de uma personagem com valores éticos mais amplos. Conhecemos
a questão da proteção desde Marx Weber quando de sua “famosa passagem” ele fala que o
manto da proteção dos bens externos torna-se uma “armadura férrea para os homens” para que
se tornem especialistas sem espírito e fruidores sem coração (COLETIVO NTC, 1996, p. 115).
No caso era o sistema que enjaulava as pessoas. De modo mais íntimo, ao pensar em viver sem
proteção ou cuidado, ocorreu-me um mal-estar, acompanhado da sensação de medo de passar
por situações que impliquem sofrimento sem qualquer apoio. Logo desenvolveu-se um
sentimento de angústia e culpa por encarar a proteção familiar como superexagerada e
desnecessária.
O conceito de culpa que perpassa praticamente toda a obra de Freud é lembrado em A
produção social da loucura, Capítulo “Mal-estar cultural, medo e dominação”, de Marcondes
Filho (2004), que muito tem a ver com o motivo pela minha reorganização de pensamento e
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comportamento frente à situações de proteção. Trata-se da “consciência do ter feito um mal”,
consciência essa que, segundo Freud, não é prejudicial ao ego, podendo até ser desejável,
prazerosa. É uma consciência determinada por uma instância estranha. O que leva o indivíduo
à submissão à instância estranha é o medo da perda do amor, a exposição ao perigo e a ausência
de proteção (MARCONDES FILHO, 2004). Na angústia, o ser é dominado por uma sensação
de estranhamento e desproteção total. Seu eu é sentido como se estivesse dissolvido nas coisas
circundantes. Em estado de perdição, sente-se como um nada no mundo, como um ser sem
importância, quase como se sem existência real (COLETIVO NTC, 1996. p.123).
Quando questiono as tensões éticas da série Orphan Black trato disso na instituição da
família em confronto com o meio social. Tirando um exemplo breve: quando se trata de proteger
a família, qualquer conduta e meio, bom ou ruim, servem e justificam essa finalidade. Mas
quando o desejo de proteger um parente não está em jogo, as condutas são questionáveis,
algumas até imediatamente reprováveis. Arthur Koestler (1954) classifica a família como
“labirinto de tensões”, brigas e reconciliações, marcada por uma lógica contraditória, uma ética
vinda da selva e valores e critérios distorcidos.
As relações de família pertencem a um plano onde as regras comuns de raciocínio e
conduta não se aplicam. São um labirinto de tensões, brigas e reconciliações, cuja
lógica é autocontraditória, cuja ética promana de uma confortável selva e cujos valores
e critérios são distorcidos como o espaço curvo de um universo contido em si mesmo.
É um universo saturado de recordações – mas recordações das quais não são extraídas
lições; saturadas de um passado que não fornece orientação para o futuro. Pois, nesse
universo, depois de cada crise e conciliação, o tempo sempre recomeça de novo e a
história está sempre no ano zero. (KOESTLER, em The Invisible Writing. NY,
McMillan, 1954, p. 218).

Para Koestler, portanto, os valores aprendidos por meio da família, que nos moldam
para a convivência social, parecem frágeis, aplicáveis dentro de uma estreita vinculação ao que
é ou não favorável para o que acontece dentro da família. Isto é, fora desse âmbito, as regras
são outras, os valores se transformam. Eu, ao contrário, acreditava que os valores aprendidos
sustentavam a ética em qualquer lugar ou situação, sem dar atenção a exemplos que estavam ao
seu redor. Claro que isso não acontece em todas as relações, mas é curioso como essa mudança
de paradigma pode ser comum, colocando em cheque éticas contraditórias.
No que se refere à ética, convém lembrar Paul Ricœur, segundo a qual: “entra-se
verdadeiramente na ética quando diante da afirmação por si mesmo da liberdade, junta-se a
vontade que a liberdade do outro exista. Eu quero que tua liberdade exista” (2000, p. 571).
Desse modo, a série nos remete a reflexão por consequência dialógica, por meio do encontro,
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do debate e do diálogo consigo mesmo ou com o outro – distinto de nós, portador de outra
consciência, que nos afeta e exige o reconhecimento mútuo no exercício da alteridade.
Em Orphan Black, a narrativa também sinaliza para uma possibilidade de
transcendência do pensamento, despertando uma variante comunicacional, que chamo de
conscientização de si mesmo. Apesar de tratar do assunto clonagem, chamou-me a atenção o
fato de uma espectadora participante da pesquisa refletir a partir da série sobre a autonomia das
mulheres. Conversando com outras pessoas, percebi que esse era o assunto que mais chamava
a atenção na narrativa. Logo comecei a perceber essa conexão na narrativa, desvelando outras
dimensões do universo feminino, que não atendem a estereótipos de gênero. Foi a partir da
percepção de outra espectadora e no diálogo com ela que passei a identificar com mais afinco
o modo como Orphan Black aborda questões como direitos reprodutivos, violência doméstica
e dominação sexual. Antes disso, esses temas passavam por mim sem muita reflexão, mas
depois que passei a notar a abordagem, valorizei-a mais. O tema clonagem na narrativa é usado
como metáfora para nos fazer pensar sobre o controle da mulher sobre seu próprio corpo. Além
de o assunto ser sempre retratado como algo perverso e invasivo, nessa série é comum o
envolvimento de pessoas religiosas e cientistas, responsáveis pela clonagem, em discussões
perturbadoras sobre o controle e a pose abusiva para fazer experimentos com as clones.
Assim, o meu envolvimento com essa série, no que diz respeito à consonância que
tenho sobre como ela aborda esses assuntos, foi muito natural, além de entusiástico, à medida
que compreendi que a narrativa poderia afetar mulheres, principalmente aquelas que ainda não
se deram conta sobre seu valor e liberdade. Perceber que nossos comportamentos podem ser
livres de concepções impostas socialmente para um gênero ou para outro pode ser algo
complicado e demorado. Mas, se mais narrativas nos presentearem com a não objetificação das
personagens femininas, como é de praxe em filmes em que o valor dado a elas é atribuído por
homens, a transformação das formas de pensar acontecerá de modo saudável, rápido e com mais
força. E como a série de TV em questão destaca: ter força física não se iguala a ser forte. Para
reforçar esse ponto, destaco que:
Só quando as pessoas se dão conta de que o mundo não tem nada que pagar, que a
sociedade humana não deve nada, é que despertam para uma outra consciência, menos
mesquinha, menos miserável, menos pequena. É um processo de desfazer-se das
roupagens, das camadas, de todas as vestimentas sociais e psicológicas que possuímos
para chegarmos à nossa nudez original, à insignificância que todos somos, única
forma de nos misturarmos ao outro, de nos amalgamarmos amorosamente em outra
pessoa (MARCONDES FILHO, 2008, grifo do autor).
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Essas argumentações vão na direção de outro tema: o da insignificância do ser, notório
no relato de um espectador da série Cosmos. Jean-François Lyotard falando do pós-moderno
afirma que se antes o homem estava sobre um cavalo, conduzindo-o a seu destino (“a
teleologia”), hoje ele - consciente de sua insignificância - vê que suas ações no máximo servem
para provocar a fera. Para ele, as alterações provocadas e as mudanças ocorridas atraem os
agentes para novas provocações. É no jogo indeterminado, imprevisível, aleatório que se
constituem hoje as “ações socialmente relevantes”. É a forma também como Lyotard descreve
o agir: age-se com golpes e contragolpes, realizando mudanças nas relações de força, apenas
pela agonística dos “jogos de linguagem” (LYOTARD, 1979, p.30).
Acompanhando esse espectador em alguns momentos percebeu-se que, após se atribuir
a si mesmo essa insignificância, demonstrou ser mais generoso e mais humilde com as coisas
que sabia e vivia. De fato, pensar nas dimensões não táteis que têm o cosmos mexeu com ele e
foi inevitável sentir-se pequeno. Afinal, por comparações entre decrescentes Via Láctea, Sol e
Terra, os seres humanos tornam-se apenas pontos minúsculos diante do universo, que parece
ser infinito ou apenas mais um em meio a incalculáveis outros universos. No que observo, isso
me desperta para diminuir a ênfase da minha existência no próprio ego. Constata-se que a
redução do egoísmo de um ego autocentrado, ontologicamente fechado em si mesmo, se dá
através do choque.
The Leftovers começa com o desaparecimento simultâneo de pessoas, sugerindo a
óbvia pergunta “para onde foram essas pessoas?”. É algo como o debate sobre o movimento da
vida: em determinado momento há uma estagnação a partir da morte do ser humano; ao mesmo
tempo, afloram sentimentos de perda nos que ficam. A noção trágica do próprio
desaparecimento começa com a aceitação da finitude do outro, do mesmo modo como podemos
nutrir uma ideia mística tranquilizadora de reencontro como um consolo: “a compreensão
estrutural do ser como ser-para-a-morte é, para cada um, fundamental para o desabrochar de
suas potencialidades, para a sua crença no porvir” (Coletivo NTC, 1996, p. 357).
Há quem negue, quem se sinta inútil diante de algo que não está no seu controle; há
quem encare o luto e isso nos faz perceber que as obsessões pessoais são o modo como algumas
pessoas lidam com a perda, com a ausência não anunciada ou apenas não considerada. Tornar
eterno o movimento da vida é algo que se mantém na sua indeterminação, assim como cair em
porquês e buscas por respostas sobre a vida e a morte. De fato, qualquer tipo de crença não pode
ser determinada como certa ou errada a respeito da existência humana; para tanto,
reconhecemos que pode ser difícil percorrer o caminho da sutileza de deixar um mistério ser e
escolhamos acreditar que somos um momento, somos aqui e agora.
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CAPITULO 5 – PROTOCOLO SOBRE ESTA EXPERIÊNCIA DE PESQUISA OU
GO YOUR OWN WAY
Seria muito bom se reconhecêssemos com facilidade quando acontece, em nós, o ponto
de virada, o momento quando ocorre a transformação de comportamentos, crenças, valores,
sentimentos, etc. Esse momento, quando ocorre, é imperceptível de modo imediato. Perceber
isso é fruto de muita observação, compreensão da existência de um espaço invisível entre o
antes e depois, pois a transição de fato se dá no desenvolvimento. Ou seja, não há uma
negociação evidente entre o sujeito que erámos (passado) e o sujeito que somos (presente).
Acredito que somos processos em transformação incessante, a identidade não é permanente, e
encarnamos a transição natural da vida. O que somos hoje podemos não ser mais amanhã. Eu,
por exemplo, não sei quando comecei a pensar isso ou desse jeito. Consigo me recordar, sem
certa exatidão, que um dia pensei diferente, assim como posso afirmar que vivi um tempo sem
refletir ou constituir essa crença sobre a transformação do eu. Nossas transformações internas
não são tão evidentes quanto as externas: a elasticidade da pele, a força do corpo ou a cor do
cabelo.
Antes de continuar, cumpre-me levantar a pergunta mais óbvia para uma teoria da
Comunicação. O que é transformação? Como as pessoas se transformam? O que se altera em
nossa mente, nos nossos relacionamentos, na vida cotidiana? O processo de transformação na
comunicação atravessa diferentes instâncias que se relacionam com experiências. O trabalho da
transformação opera nas camadas mais sutis, é longo, paciente, sem o “ahá, me transformei! ”,
sem oba-oba ou fogos de artifício.
Quando falamos sobre isso, é comum aparecerem algumas relações com o mudar,
melhorar, aperfeiçoar, ajustar, como se a transformação fosse sinônimo dessas palavras.
Podemos chamar tudo da mesma coisa, mas para tornar nossas ideias mais claras é mais
construtivo, eficaz de um ponto de vista da praticidade, entender que o processo de
transformação é diferente de mudança.
Podemos mudar de cultura, de crença, de visão de mundo, de moradia, de propósito,
de comportamento, etc. Na mudança, há sempre uma nova experiência, enquanto que na
transformação lidamos com experiências existentes. Um parêntese: algumas novas experiências
poderão ser o motor da transformação, podem favorecer o processo, mas elas em si mesmo não
transformam. Começamos a nos transformar quando olhamos mais de perto para as mudanças.
É possível mudar de namorada sem mudar a insegurança das relações anteriores. Mudar de
emprego e continuar com insatisfação. Mudar de amigos sem transformar a carência ou o
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egoísmo que te afastou dos outros. A mudança acontece no âmbito das aparências externas,
tingindo suas crenças, engessando-se em realidades.
O processo de transformação trabalha para reconhecermos quem somos e onde
estamos, sem nos fixarmos em condicionamentos mas olhando diretamente para aquilo que nos
aprisiona cognitiva e emocionalmente. É não terminar o namoro e trabalhar sua insegurança
pessoal. É observar o que nos deixa insatisfeitos no trabalho, nos dando conta do que se estamos
fazendo, do que se gosta de fazer. É cada vez menos buscar por novos amigos e cada vez mais
manter as amizades que se tem, percebendo a operação interna do seu próprio egoísmo.
Transformar sugere um novo começo para a mesma experiência, diz respeito a nosso
posicionamento independentemente da situação.
É por isso que o estudo da Comunicação, no seu processo mais puro, se faz por meio
da experiência, da transformação. A pesquisa metapórica, por sua vez, pressupõe que o
pesquisador olhe, também, para si mesmo. Então, conto melhor essa história...
Quando iniciei esta jornada, colecionava algumas inquietações pessoais e suposições
baseadas nas observações que havia feito sem muito comprometimento, e principalmente uma
sequência de interrogações que atravessavam o “como” essas transformações acontecem e
“que” coisas passam pelo meio. Não houve preocupação em saber “quando” e “se” a
comunicação, como acontecimento e transformação, ocorria. Eu já acreditava na transformação
do eu sem ter a base da Nova Teoria da Comunicação que permeia este trabalho. Eu dizia a
mim mesma: pessoas se transformam, eu perceberei pessoas se transformando e eu também me
transformarei, mas não imaginava que me perderia. Perde-se no sentido de não se achar a saída,
estar confusa com a caminhada, principalmente quando deveria, por fim, sair dela. Como
explicar o quê e como aconteceu para quem não viveu? A sensação é que eu tinha submergido
no sensível e não conseguia emergir para a razão das ciências tradicionais. Não havia me
apoderado de provas para comprovar a comunicação e o que a permeou. Os relatos metapóricos
não são suficientes para expressar tudo o que se manifestou no durante. Também não havia uma
pretensão de guardar tudo isso comigo, então me surgiu uma ansiedade por mostrar “onde”
cheguei. Com o passar do tempo, fui me dando conta de que toda essa experiência se fez por
meio da observação, discussão e reflexão, principalmente, repito: pela discussão. Os diálogos
entre mim e os espectadores que acompanharam essa experiência, antes, durante ou mesmo
após as audiências das séries de TV, ajudaram-me a enxergar o que estava à minha frente sem
estabelecer ou submeter por dominação o meu saber sobre o objeto de estudo. Além disso, como
o metáporo permite, fui aprimorando o processo no caminho e descobrindo formas de olhar
para o espectador como um ser em movimento, a fim de estudar o que reverbera no espectador
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que assiste às séries de TV. Colocar-se como uma pesquisadora, como o metáporo habilita, que
vive, sente e se percebe no mundo também foi importante para encarar o caminho como uma
passagem mais significativa que a “chegada”.
Pensando nisso, acredito que o leitor poderá ter a abertura para perceber o contexto e
participar da fruição, entregando-se ao processo a ponto de chegar a uma vivência aproximada
do que vou relatar. Vou abrir esta seção mostrando todos os caminhos da pesquisa, sem excluir
falhas ou dificuldades, o que é incomum ou quase inexistente nos trabalhos acadêmicos, para
documentar o processo da pesquisa.
No início da pesquisa, foquei em estudar como a série televisiva Orphan Black (BBC
America, 2013) reverberava na mente do espectador que a assiste, como interferia – se o faz –
na sua capacidade sensorial e perceptiva, que ressonâncias subjetivas são provocadas, em suma,
que produção de sentido se realiza no processo mental do espectador, que pode levá-lo a
redefinir opiniões, comportamentos e posturas. Logo procurei por pessoas próximas a mim que
assistiam a essa série. Na época, muita gente estava assistindo às primeiras temporadas ou
acompanhando notícias sobre o lançamento da terceira temporada, que estava prestes a estrear.
Conversando com colegas separadamente, percebi que existia certa dificuldade em expor e
recordar sentimentos e/ou pensamentos que ocorreram antes, durante e/ou após ver a série em
questão. Mais do que isso, senti que algumas dessas pessoas ficavam desconfortáveis para falar
comigo sobre sua relação com a série, já que com a evolução das conversas alguns
questionamentos, especialmente para saber o panorama dessa afinidade entre a série e a própria
pessoa que assistia, caiam em uma esfera mais íntima. Contudo, algumas pessoas se perdiam
falando sobre os temas que a série tratava, relatando o episódio que tinham visto por último ou
levantando suas suposições de continuidade da narrativa. A partir disso, verifiquei sinais de
envolvimento com a narrativa, mas não o Acontecimento Comunicacional. Então, recordando
que o fenômeno comunicacional se estabelece, entre outros aspectos, na relação com o outro
(nesse caso, o sujeito e a série televisiva), julguei que deveria assistir ao produto audiovisual ao
lado de um espectador para ganhar sua confiança e apreciar essa relação, e a princípio fiz isso
com três pessoas12. Algumas pessoa sabiam que eu estava pesquisando mas não sabiam do que
tratava a pesquisa e eu não explicava ou dizia que ela já estava acontecendo ali, com elas.
12

Como não é pretensão e nem cabe aqui o uso de grupos focais como técnica de investigação qualitativa, não
houve uma preocupação em selecionar participantes com base em sua cultura, idade, gênero, status social, etc. ou
o recuso tecnológico (face-a-face ou mediados por dispositivos conectados à internet), o local de realização
(natural, contexto onde pode ocorrer, ou artificial, realizado em laboratório ou local preparado e adequado para a
assistência do produto audiovisual) ou o tipo de característica que eu, como moderadora, deveria assumir. O
Acontecimento Comunicacional também não tem um local específico para ocorrer, por isso nenhuma determinação
geográfica ou condições ideias foram impostas aos participantes desta pesquisa.
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Mantive essa informação guardada para não intimidar ou provocar um sentimento de dever em
responder às minhas expectativas. No momento da assistência à série, mantive a posição de
espectadora e não de uma pesquisadora monitorando o outro. Sempre assisti interagindo e me
envolvendo, tanto com a narrativa quanto com o espectador. A ideia é de naturalidade, de captar
o contexto e o que acontecia durante: vivenciando, apenas. As perguntas não foram preparadas,
elas surgiam conforme a conversa fluía.
De modo geral, presenciei reações: risadas, espantos, falas que demonstravam
curiosidade ou raiva e, às vezes, nenhuma reação aparente. Fiz algumas leituras da área de
psicologia para tentar reconhecer ou ler algumas dessas reações, mas ao mesmo tempo eu lutava
contra uma interpretação, sentia-me muito incomodada por julgar algo como um
Acontecimento Comunicacional em qualquer pessoa. Eu posso compreender o significado da
palavra alegria, tristeza, dor, etc., mas não saberei ter a exata dimensão de como alguém sente
alegria, dor ou qualquer outro sentimento. Se consigo contagiar alguém com a minha alegria, a
alegria que o outro sentirá após o contagio será dele e somente dele, não nossa.
Cursei na ECA, a disciplina “A Comunicação como Fato Estético. O Fenômeno, a
Preensão e o Acontecimento”, e nela, o professor Ciro Marcondes Filho, ministrante da mesma,
defendeu que o Acontecimento Comunicacional rompe algo internamente dentro do ser – algo
que também está nos seus livros, mas destaco que foi na aula, para preservar as situações, que
despertaram em mim mudanças no processo dessa pesquisa. Precisei ouvir isso naquele
momento para compreender a minha frustração por não perceber a comunicação durante a
assistência da série juntamente com aquelas três pessoas.
Na comunicação genuína, o sujeito se transforma na relação com o outro (seja um
objeto estético, um aparelho ou sistema de comunicação, ou outro ser). Logo, o único ser capaz
de perceber esse sintoma intrinsecamente é aquele que vivenciou o fenômeno comunicacional.
O fato é que o que me comunica pode não comunicar para outra pessoa, ou o que me afeta pode
não afetar o outro. Nesse sentido, a comunicação é um evento muito singular e raro, que não
acontece a toda hora.
Ao rever a série Orphan Black, por diversas vezes e em diferentes situações, locais e
com diferentes pessoas, lembrei-me da primeira vez em que a vi. Meus pensamentos sobre
relação familiar e autonomia – despertados para reflexão quando tive o primeiro contato com
essa série, só se reforçavam à medida que eu a repetia. O modo como eu pensava influenciava
não só minha visão de mundo, mas determinava também minhas ações. Recordo que depois
que prestei atenção aos meus sentimentos e pensamentos sobre isso, e adotei o modo de lidar
que vi na série, minhas atitudes também mudaram. Foram vários dias de reflexão até eu ter um
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novo comportamento – foi o meu Tempo de Incubação, de que fala a NTC. Se eu não tivesse
visto essa série, penso que eu não teria questionado meus pensamentos. Então, àquela altura,
nada do que aparecia na tela e na narrativa era surpresa para mim. Foi como caminhar todos os
dias em uma mesma rua e sempre ver a mesma placa de trânsito, que não vai trazer um novo
significado mesmo sendo outro dia. Ainda assim, cabe aqui não generalizar, pois, mesmo que
uma repetição não seja necessária, a disposição e a abertura para rever poderá nos despertar
uma nova perspectiva, aquela que não tínhamos visto da primeira vez. Ao rever a placa,
continuando com o exemplo, podemos perceber que a sombra que ela faz no chão está diferente
ou que agora existe nela um pequeno risco. Acredito que é como estar no mundo: não captamos
todos os sinais que as coisas, as pessoas ou nós mesmos emitimos, pois é comum criarmos
hábitos, rotinas, nos acostumarmos a viver diariamente fazendo as mesmas coisas sem perceber
pequenas mudanças. É como tentar uma coisa simples: escrever com um lado da mão que não
está habituado. É a pessoa que vai perceber que o seu corpo vai demandar um esforço diferente
e que ela não segura o lápis do mesmo jeito.
Neste ponto, vale relembrar da afecção como aquilo que podemos perceber no nosso
corpo, como afirma Bergson (1896).
No entanto, há uma [imagem] que prevalece sobre as demais, na medida
em que a conheço não apenas de fora, mediante percepções, mas
também de dentro, mediante afecções: é meu corpo. Examino as
condições em que essas afecções se produzem: descubro que vêm
sempre se intercalar entre estímulos que recebo de fora e movimentos
que vou executar, como se elas devessem exercer uma influência maldeterminada sobre o procedimento final. Passo em revista minhas
afecções: parece-me que cada uma delas contém, à sua maneira, um
convite a agir, ao mesmo tempo com a autorização de esperar ou mesmo
de nada fazer (BERGSON, 1896, p. 12).
Parece portanto que há efetivamente uma diferença de grau, e não de
natureza, entre a afecção e a percepção (BERGSON, 1896, p. 54).

Afecção é como uma percepção mais intensa que ocupa o intervalo, sem
necessariamente preencher, entre estímulos externos e ações que executarei. Diante desse
raciocínio e durante a apresentação oral de um trabalho, relacionado à dissertação em
andamento, no IV Encontro Internacional da Rede de Grupos de Pesquisa em Comunicação, –
realizado em Teresina (PI), 2015 – alguns pesquisadores presentes discutiram comigo sobre os
objetivos principais e as minhas inquietações iniciais expostas naquele momento (e aqui acima
também). Nessa ocasião, o professor Dr. Fábio Sadao Nakagawa (UFBA) sugeriu que,
conduzindo a pesquisa a partir do metáporo seria interessante expandir o objeto de pesquisa,
preparando-se para examinar não somente o que reverbera do contato do eu-espectador com a
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série Orphan Black, e sim com séries e seriados de TV no geral, acompanhando a dinâmica e a
mutabilidade da comunicação e do espectador no próprio espectador, fazendo uso da intuição
sensível que pode permitir ao observador a captura e o registro de ocorrências comunicacionais
(se houver).
Avaliei e refleti junto com meu orientador sobre as questões levantadas naquele IV
Encontro. Concordamos que a sugestão acima destacada contemplaria melhor a proposta
metapórica, explorando também nossa crença de que tal pesquisa deve respeitar as
subjetividades dos participantes, e me incluir como eu-espectador. Pois, ao entender que as
identidades não são estáveis nem permanentes, fazendo parte de um processo dinâmico, e ao
considerar que o Acontecimento Comunicacional faz parte dessa dinâmica, torna-se importante
pesquisar se e como esse fenômeno ocorre e pode reconfigurar nossa identidade. Desse modo,
ao contrário de uma exaustiva busca pelo Acontecimento Comunicacional com a série Orphan
Black, optou-se por uma investigação mais focada na experiência do espectador, independente
da série que lhe afetava.
Assim, procurei esvaziar as expectativas e não insistir em um objeto, abrindo o leque,
até para uma auto-observação. Desde então, minha vida e a pesquisa já estavam mais do que
misturadas. Falar sobre séries tornou-se um hábito, um vício que eu colocava em qualquer
conversa. Só assim eu tinha abertura com as pessoas tanto para descobrir a série que estavam
vendo quanto para propor uma assistência compartilhada. Geralmente eu encontrava pessoas
que estavam vendo do terceiro episódio em diante, de uma segunda ou quarta temporada de
alguma série. Eu tinha que acompanhá-las de onde estavam, não cabia propor ver juntas desde
o início. Outra situação que foi muito comum era o fato de existir certa ansiedade, uma
curiosidade sem medida para ver o próximo episódio, principalmente quando a série estava na
plataforma Netflix – que disponibiliza todos os episódios de todas as temporadas, ou da
temporada de estreia. Isso logo resultou em uma dificuldade: ou não me esperavam para ver o
episódio que combinamos e assistiam a vários, um logo após o outro, ou abandonavam a
temporada no meio do caminho porque não estavam satisfeitos com a história.
Como o tempo disponível de outro espectador nem sempre era o mesmo que o meu, e
ainda ocorria de alguns assistirem episódios em minha ausência, tentei, outra aproximação por
meio do diálogo, que não foi majoritariamente presencial. Mantive o contato com quem podia
e estimulei conversas dentro de temas da narrativa seriada que a pessoa via, sem citar a série.
Essa dinâmica me fez ficar mais atenta aos detalhes, demandou um despertar de todos os meus
sentidos, incluindo a intuição, para manter uma conversa natural e sem o caráter de pesquisa.
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Desenvolvi uma postura que consistia em duvidar, desconfiar e questionar sem confrontar, sem
classificar ou organizar o pensamento para chegar a conclusões irreversíveis.
As ligações entre o que o eu-espectador e sua sensibilidade percebiam eram pouco
notórias no momento de dedicação à assistência da obra audiovisual. Mas, com diálogo que ia
além da série era possível perceber que, o eu-espectador experimentava o tempo das séries sem
pensar sobre ele, mas de alguma forma o contato, entre aquele se que se sentia afetado e a obra,
abria um acesso direto ao seu interior. Sua consciência e sua sensibilidade, tanto momentânea
quanto prolongada para sua vida social, invadia seu tempo. Falo, portanto, de um espectador
potencialmente ativo, que vive seu tempo sem fazer divisões entre o que sente e pensa agora ou
depois, ou entre o tempo que vivencia a série e o tempo que trabalha, estuda, por exemplo. O
que se vive no agora se acopla ao tempo seguinte, interferindo ou não.
A assistência às séries e até mesmo uma conversa descontraída entre amigos ou um
bate-papo online em sites de download de séries – quando a pesquisa não era prioridade,
surgiam os assuntos “séries de TV”, “séries do Netflix” ou “lançamento da série X vai ser tal
dia” – contribuiu para essa pesquisa. Quando esse tema surgia na roda de conversa, eu percebia
uma empolgação, uma pressa para contar aos amigos e amigas ali próximos quantas séries cada
um(a) estava acompanhando. Eram diversas indicações e classificações que iam desde “essa é
boa”, “chocante”, “divertida”, “muuuuuito boa” até “muito ruim”, “não entendi nada, é
incompreensível”, “horrível” e por aí vai. A essa altura eu procurava dizer, de modo amistoso,
“vocês assistem essas coisas só para saber se é boa ou ruim? Parece que virou uma obrigação
ver séries novas”. Repeti essa frase em várias situações porque percebi que ela provocava um
desconforto grande no estado de empolgação em que o bate papo ficava. Com isso, os
participantes da conversa tentavam elaborar justificativas para explicar o motivo pelo qual
assistiam às séries de televisão, outros relatavam algumas experiências de identificação com a
história de personagens. Na maioria dessas interações, eu entrei num estado de observação
dessas falas e as minhas poucas falas eram provocações para ouvir mais de quem falava comigo.
Vez ou outra anotava falas interessantes e reflexivas no meio de informações triviais sobre o
que comentavam das séries.
No entanto, mesmo ouvindo depoimentos de espectadores ou acompanhando várias
séries e com diferentes pessoas, era mais fácil notar transformações em mim. Nessa jornada,
porém, meu amigo Paulo me contou uma situação, descrita no capítulo 3, que rendeu um insight
muito significativo para o rumo da pesquisa. A complexidade da pesquisa vinha do fato de que
eu tinha um conhecimento limitado sobre o outro: somente sobre o presente, de um sujeito que
é instável e que tem atitudes, valores, crenças, conhecimentos, etc. ligados ao que viveu no
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passado e ao seu próprio presente. Assim, para superar essa dificuldade, dispus-me a conhecer
o que pensa e sente o espectador sobre determinados assuntos e situações (com foco no que a(s)
série(s) que veríamos juntos tratava), quais experiências vive e como vive, antes de assistir
determinada série com ele ou ela. Isso é semelhante a uma backstory, um recurso literário que
apresenta elementos ou eventos passados da vida de um personagem, que podem ser usados
para dar suporte da história ou para preparar a sua progressão. E como diz Laplantine sobre a
pesquisa do sensível, que muito se assemelha ao que nos deparamos no metáporo:
a sensibilidade não deve referir-se a um objeto (...) mas a uma relação
necessariamente instável que um sujeito tem com objetos (assim como com outros
sujeitos) numa experiência singular e raramente reprodutível. As sensações
continuamente se transformam. Elas aparecem, desaparecem, transparecem,
reaparecem (2005, p. 153)13.

Vejam só, eu já conhecia Paulo há anos, conhecia seus valores e algumas ideias acerca
de alguns temas e situações. Quando ele me disse ter perdoado uma traição, eu fiquei surpresa,
então perguntei o porquê e ele expôs a experiência já descrita no capítulo anterior. Tal relação
com a série tratava de uma experiência real que pressupunha movimento: no sentido de que o
ser que por ela foi afetado não é mais o mesmo; ademais a experiência se desenrolou para além
do momento em que ele mantinha uma relação com a série, provocando sua memória,
despertando lembranças, agindo nas suas emoções, impregnando-se nele e movendo-o a uma
transformação que não é fim, pois o próprio ser continua em movimento. Isto é, a transformação
não só presume uma abertura para a experiência, como a própria experiência não é um estado
de monotonia.
No contato com narrativas, podemos identificar emoções nos personagens e
dependendo de quais identificamos, agimos de maneiras diferentes. Algumas dessas emoções
são capazes de nos sensibilizar a ponto de sentirmos o que o outro está sentindo. Esse
movimento de compreensão da experiência do outro é entendido como vivência de uma
empatia: sentir e compartilhar as emoções de outrem. Quando empatizamos com alguma
personagem passamos a sentir emoções parecidas com as dela, ainda que tenhamos consciência
de que nossas emoções do presente são resultados da nossa percepção ou de imaginar as
emoções de outras pessoas.

13

Tradução livre do original: "la sensibilité ne saurait concerner un objet (...), mais le rapport nécessairement
instable qu'un sujet entretient avec des objets (ainsi qu'avec d'autres sujets) dans une expérience elle-même
singulière et rarement reproductible. Les sensations ne cessent de transformer. Elles apparaissent, disparaissent,
transparaissent, réapparaissent" (LAPLANTINE, 2005, p. 153, grifo do autor).
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Rita Paiva (2005), que mergulha na filosofia bergsoniana, também encontra nas
proposições de Gaston Bachelard reflexões sobre a composição literária. Na esteira dessas
discussões, afirma-se que na criação literária, o escritor se cerca de múltiplas referências para
nos induzir a apreender a realidade interior dos personagens, a instabilidade de seus estados de
alma, assim como as diferentes fases de seus sentimentos. Para compreendê-las, Paiva reforça
que “é necessário que estabeleçamos uma empatia com o que foi por ele [o escritor] imaginado”
(2005, p.385). Segundo Paiva, as figurações imagéticas descritas pelo autor não coincidem
necessariamente com as imagens que imaginamos ao ler sua descrição. No entanto, esse
descompasso não impede que um esforço da imaginação se aproxime das significações e das
afetividades a elas intrínsecas.
No caso do Paulo, a narrativa de Desperate Housewives, mais especificamente na
trama dos personagens Gabrielle e Carlos Solis, manifestou-se na sua vida pessoal, no momento
em que a memória do universo que vivenciou na obra televisiva se lançou em direção à sua
percepção, mudando suas camadas sensíveis de pensamento. Ainda que o universo da ficção
assistida não faça parte de sua vida real, ele foi presentificado por sua memória no momento da
sua adesão à transformação da sua capacidade perceptiva. Na dimensão de experiências sem
contato com obras fictícias, a memória provê “à percepção, as imagens concernentes a
experiências anteriores que lhe são similares, viabilizando a ação do sujeito” (PAIVA, 2005,
p.199). Sugerindo o potencial especulativo das imagens na tela, o que está em jogo é a
transformação da percepção e as formas como por ela somos afectados.
O ganho, não de uma visão de organização do mundo ou de uma orientação ética, mas
da compreensão de si mesmo, abrindo poros para perceber, também, o outro foi o que permeou
o contato de Paulo com as personagens da série de ficção. Além disso, dificilmente procuramos
o que vai contra as nossas ideias e geralmente repudiamos o que não está de acordo com nossas
ideologias. Não obstante, algumas histórias utilizam-se da quebra de expectativas e quando isso
acontece, está nas nossas mãos, literalmente sob o poder do controle remoto, decidir se
abandonamos ou não a série. Assim, essa série, tratando das mais diferentes situações, ainda
rompeu com seus valores antigos, fazendo-o repensar sobre infidelidade no relacionamento e
questionar sua impaciência para comunicação, precipitação para tomar decisões.
Finalmente, esse caso quebrou outra hipótese. Eu acreditava que somente o conjunto
de episódios de uma série, tinha força para comunicar, já que os episódios têm uma sequência
para desenrolar uma trama, e esse encadeamento feito pelo gancho entre um episódio e outro
pode nos envolver nela e no protagonista com mais afinco. Mesmo que Desperate Housewives
trate de uma série, o que me chamou atenção foi que alguns poucos episódios provocaram em
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Paulo esse evento raro, que é a comunicação. Logo, depreendi que um episódio, mesmo que
não se estenda ao longo de toda a temporada – que é característico de seriados de televisão –
também pode comunicar.
Até o fim desta pesquisa foram 30 obras audiovisuais, entre séries e seriados, no total
de 69 temporadas assistidas, o que equivale a aproximadamente 30 dias 5 horas e 49 minutos
se assistidas initerruptamente. Contudo, adianto que na abrangência e até o fim desta pesquisa
não me deparei com espectadores ou vivenciei uma comunicação com os seriados, apenas com
séries de TV. Assim, do total de obras assistidas, 3 séries me afetaram, cada uma em um
momento provocaram um fenômeno comunicacional uno.
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ANEXOS
ANEXO A – Piloto
Tenho uma carreira artística construída junto e dentro do Dirigível Coletivo de Teatro
(criado em Belém/PA, em 2011, da qual sou membro-fundadora com mais nove artistas), que
reconheço como minha base propulsora de experimentações e processos criativos que me
aproxima de algumas, ou de todas as direções de mim mesma. No começo, ao invés de descobrir
como fazer teatro, o desejo de experimentar a construção de um caminho próprio, tropeço a
tropeço, colocou-me num estado de disposição para o teatro fazer-me para assim levá-lo a
outras pessoas.
Antes de avançar propriamente nas ponderações desta pesquisa, pareceu-me oportuno
fazer um pequeno desvio sobre minha história pessoal. Cabe lembrar que não se trata de uma
fundamentação autobiográfica, mas o retomar de experiências relevantes de formação que
foram e são responsáveis pela forma como o modo de pesquisar é delineado aqui, além de
contribuir para a leitura dos processos aqui compartilhados.
Seguindo... A primazia na criação teatral do Dirigível se firma na pesquisa e
experimentação artística entre diferentes linguagens (teatro, literatura, dança, música, vídeo e
artes plásticas). Não temos um diretor do grupo. O grupo se baseia no processo de criação
colaborativo, respeitando e dando atenção aos diversos e diferentes desejos de cada integrante.
Todo ano, cada membro que quiser propor um trabalho para desenvolver com o grupo, expõe a
proposta e de modo democrático decidimos em qual nova proposta de experimentação
embarcar. Assim, no terceiro processo de montagem do Dirigível, o “Eu, heterônimo da
pessoa”, iniciado em meados de outubro de 2013, foi proposto pelo integrante do grupo Luciano
Lira, que dirigiu essa descoberta. Antes, já havíamos feito um espetáculo infanto-juvenil e outro
espetáculo de rua, e desta vez tratava-se de um processo de criação de uma performance, que
se guiava pelo conceito de navegar.
Depois da sugestão aceita, aquele lugar, a Casa Dirigível, se tornou um lugar propício
e permitido para fugir dos protocolos e das ordens estabelecidas. Nesse processo, a própria
embarcação era meu corpo somada à ideia de um espectador potencialmente ativo, dentro de
um fluxo de acontecimentos e relações. Luciano já avisava: “A potência do ato criativo deve
fazer emergir, tanto no artista, quanto em seu público, uma nova natureza ainda desconhecida,
talvez ainda inexplorada, ramificada no corpo, no inconsciente, na memória, no intelecto ou na
capacidade de imaginação”.
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na·ve·gar | v. intr. | v. tr. (latim navigo, -are)
Verbo intransitivo
1. Ir em navio; viajar por mar. 2. Andar embarcado. 3. Andar (o navio). 4. Seguir. 5.
[Informática] Percorrer páginas ou recursos da Internet, geralmente utilizando um navegador e
seguindo hiperligações.
Verbo transitivo
6. Percorrer um espaço, geralmente numa embarcação (ex.: navegavam um mar muito calmo).
"navegar", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013,
https://www.priberam.pt/dlpo/navegar [consultado em 05-02-2016].
_______________________
O trabalho de campo era simples: observar a si mesmo para perceber o devir. Nós
seríamos agentes de nós mesmos e do outro. A poesia de Fernando Pessoa e seus heterônimos
eram nossos principais indutores para o campo de criação e experimentação dentro da
performance.
Parecíamos pouco preparados mas seguimos o caminho, nos encontrando em um
período intenso e de grandes descobertas. Desde então reconheci o que era ser e estar presente.
Somos, enquanto seres humanos, um complexo incomensurável e por toda existência vivemos
na correlação desses dois verbos, que entre si coexistem, responsáveis por nos fazer mudar,
transgredir, nos metamorfosear. Sentir a coisa era o primeiro passo, antes de entender a coisa.
Era hora de ser e de estar, imaginar, sentir e racionalizar, tudo ao mesmo tempo e com livre
arbítrio.
Li diversos poemas e conheci as várias faces de Fernando Pessoa mas nenhum que me
despertasse algum estado emocional fora do habitual. Aos poucos, percebia que os poemas
estavam presentes em mim, no meu cotidiano. Algum acontecimento ou ação de alguém sempre
me fazia rememorar algum dos poemas que havia lido num outro momento. À medida que o
sensível tomava conta de mim, mais eu buscava perceber como eu estava apreendendo os
fenômenos ao meu redor. Eu não era capaz de dar nome ao que estava acontecendo. Segui o
fluxo.
Continuei a ler, até que num momento de exaustão – não somente pelas leituras, mas
pela intensidade de atividades – um poema me arrebatou14. Enxerguei nele uma composição

14

Texto: Várias vezes, no decurso da minha vida opressa por circunstâncias,
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artística. Via-me num estado de liberação de sensações sobre ele, como debruçar o eu em um
abismo próprio. No ato de concepção e criação da performance percebi que já havia imbricado
nela vários acontecimentos que tinham me afetado nos últimos tempos.
Não se tratava de um corpo em estado passivo ou extremamente ativo, mas sobretudo
atento para identificar e explorar princípios e procedimentos que promovessem a autonomia
criativa, onde o próximo passo deveria ser inventado constantemente. Aquele poema era uma
experiência que suspendia meu olhar e meu intelecto para além do eu, e talvez, por essa
afirmação eu tenha pensado quem é o outro no meu exterior. Nessa experimentação do processo
artístico, que tinha, eminentemente, um caráter investigativo, obtive uma amostra de como eu
poderia conduzir o meu processo pessoal e essa escolha envolveu diretamente o outro. Abrirse para o universo do outro significava aceitar o risco, a agressão ou o acalanto, os
questionamentos da entrega ou a recusa.
Embora a experimentação tenha ocorrido com o meu corpo e os afetos que o circundam
dentro de uma atividade na linguagem teatral, esse trabalho não só permitiu que eu descobrisse
minhas potencialidades, como me deixou num estado em que tudo, para além dele, podia ser de
uma intensidade, de uma profundidade e de uma entrega absoluta se me permitisse permanecer
aberta para que outras formas de arte me afetassem. A partir desse momento, as imagens em
movimento passaram a ser mais do que um fascínio, o audiovisual imprimia um novo modo de
vivência.
Rememorar esses acontecimentos passados me permite identificar quando reconheci e
assumi ser uma pesquisadora sensível e aberta aos fenômenos. Contudo, apenas posteriormente
passei a entender a comunicação como acontecimento. Aproximei-me da Nova Teoria da
Comunicação e do procedimento de pesquisa, a proposta metapórica, na forma como são
apresentadas pelo Núcleo de Estudos Filosóficos da Comunicação, FiloCom, da Escola de
Comunicações e Artes da USP. Notei que esse era um terreno onde o pesquisador podia se
apropriar de alguns princípios para eliminar suas resistências, da mesma forma como eu já havia
feito com outra linguagem.

“Várias vezes, no decurso da minha vida opressa por circunstâncias, me tem sucedido, quando quero libertar-me
de qualquer grupo delas, ver-me subitamente cercado por outras da mesma ordem, como se houvesse
definidamente uma inimizade contra mim na teia incerta das coisas. Arranco do pescoço uma mão que me sufoca.
Vejo que na mão, com que a essa arranquei, me veio preso um laço que me caiu no pescoço com o gesto de
libertação. Afasto, com cuidado, o laço, e é com as próprias mãos que me quase estrangulo” Fernando Pessoa.
(Cf. Pessoa por Conhecer - Textos para um Novo Mapa. Teresa Rita Lopes. Lisboa: Estampa, 1990. – 20).
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Era hora de entrar em outro terreno, com a mesma abertura e disposição para os
fenômenos, experimentar e perceber a construção do próprio caminho, passo a passo, tropeço
a tropeço. O novo caminho quer desestabilizar as referências experimentadas pelo meu corpo
anteriormente, mergulhando em toda transformação da percepção e da identidade imbricadas
no aprofundamento vivencial da pesquisa.

