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The young man or woman writing today has forgotten the

problems of the human heart in conflict with itself which

alone can make good writing because only that is worth

writing about, worth the agony and the sweat.

(FAULKNER, William. 1950).



Resumo

Este trabalho tem como objetivo investigar como são construídas as personagens
adolescentes na primeira temporada da série Euphoria, lançada em 2019, e produzida pelo
canal televisivo HBO. Com oito episódios em sua temporada inaugural, a história tem seu
argumento construído em torno, principalmente, de sete adolescentes: Rue, Jules, Kat, Cassie,
Maddy, Nate e McKay. Somos levados a acompanhar suas histórias, desde flashbacks da
infância até os desafios enfrentados por cada uma das personagens na fase atual da vida.
Nesta pesquisa, analisou-se um dos principais modos de configuração da personagem: sua
elaboração pelas dimensões plana ou esférica, que, no caso da série, ocorre pela fixação da
categoria de pessoa em apenas um nível de enunciação ou por meio da transição desta
categoria em diferentes níveis de enunciação.

Palavras-chave: Euphoria; adolescência; personagem; narrativa seriada; linguagem
audiovisual.
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1 INTRODUÇÃO

A transição da infância para a fase adulta é intermediada pelo período da adolescência.

Apesar de hoje bastante difundido, o conceito dessa etapa surgiu apenas no século 19, como

decorrência das mudanças econômicas e sociais1. A psicóloga, psicanalista e professora da

Faculdade de Educação na Universidade Federal Fluminense, Luciana Gageiro¹ explica que o

seu surgimento se deve ao maior tempo de dependência familiar e formação para o trabalho,

uma vez que as condições de ascender socialmente por meio do estudo eram bastante elevadas

na época. Além do contexto de aperfeiçoamento profissional, essa fase da vida passou a

permitir também uma chance mais elevada de cada indivíduo construir de maneira mais

autônoma sua forma de ser. “Tomando como base a psicanálise, a adolescência é um período

em que a pessoa começa a definir sua identidade sexual, se situar diante da cultura e da

própria família”, declarou a psicanalista¹. Entretanto, apesar dos aspectos de mudanças

psicológicas e fisiológicas existirem desde antes do século 19, foi apenas no contexto citado

que eles passaram a ser reconhecidos e considerados como uma fase no desenvolvimento do

ser humano.

Como uma jovem adulta que viveu a adolescência há pouco tempo na sociedade

contemporânea, ouvi diversas vezes as pessoas adultas ao meu redor declamando frases que

indicavam esse período como irritante, rebelde e difícil de lidar com aquele indivíduo, que

diversas vezes reagia a acontecimentos pequenos algo muito maior do que realmente eram.

Paralelamente, identificava uma glamourização por parte dos mais novos sobre o que essa

fase viria a significar para eles: supostamente uma maior liberdade a qual finalmente seria

concedida a eles. Por ter sido relativamente tranquila e caseira durante este período, os adultos

gostavam de que eu ficasse por perto. Porém, reconheço que a autonomia não foi algo que

desenvolvi nessa fase, o que acarretou diversas consequências que identifico agora com mais

maturidade. Possuindo uma visão mais ampla da minha adolescência e de outras pessoas que

cresceram comigo, passei a ficar fascinada pelo assunto e em todas as possibilidades de

discussão que ele suscita. Como a infância reverbera nesse crescimento? Seria a fase mais

insubordinada necessária para passar a se enxergar como indivíduo, e não apenas como uma

extensão dos pais? Como os traumas passados são processados e reverberados no processo de

viver novas experiências ocorrendo em paralelo? Como as diferentes formas dessa vivência

1 Conceito de adolescência foi criado a partir de transformações sociais. Rede Globo. 2013. Disponível em
<http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2013/12/conceito-de-adolescencia-foi-criado-partir-de-tr
ansformacoes-sociais.html#:~:text=A%20adolesc%C3%AAncia%20apareceu%20no%20S%C3%A9culo,psic%
C3%B3loga%20e%20psicanalista%20Luciana%20Gageiro>. Acesso em: 09 de Ago. de 2022

http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2013/12/conceito-de-adolescencia-foi-criado-partir-de-transformacoes-sociais.html#:~:text=A%20adolesc%C3%AAncia%20apareceu%20no%20S%C3%A9culo,psic%C3%B3loga%20e%20psicanalista%20Luciana%20Gageiro
http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2013/12/conceito-de-adolescencia-foi-criado-partir-de-transformacoes-sociais.html#:~:text=A%20adolesc%C3%AAncia%20apareceu%20no%20S%C3%A9culo,psic%C3%B3loga%20e%20psicanalista%20Luciana%20Gageiro
http://redeglobo.globo.com/globouniversidade/noticia/2013/12/conceito-de-adolescencia-foi-criado-partir-de-transformacoes-sociais.html#:~:text=A%20adolesc%C3%AAncia%20apareceu%20no%20S%C3%A9culo,psic%C3%B3loga%20e%20psicanalista%20Luciana%20Gageiro


resultam na fase adulta? Essas e outras perguntas percorreram meu imaginário por anos, nos

quais me debrucei diversas vezes em obras audiovisuais que retratavam a adolescência. Elas

me abriam janelas que me possibilitaram enxergar, sentir e viver diversas versões alternativas

dessa época em outros corpos e situações, que me possibilitaram vislumbrar teorias para as

minhas perguntas, e a construção de novas. Filmes, séries, animes, cada um ao seu modo,

utilizavam os recursos às suas disposições para retratar diferentes indivíduos em formação, o

que me cativou gradualmente, e se tornou um dos interesses que busquei aprofundar ao longo

da minha trajetória acadêmica. Esta me permitiu explorar mais a fundo essa temática em

diferentes matérias na faculdade que, inclusive, me fizeram entender racionalmente o porquê

do audiovisual ser um recurso tão importante e relevante ao longo da minha trajetória, não

apenas na busca por respostas a respeito da adolescência, mas de maneira geral. Frequentei

disciplinas às quais eu tive a oportunidade de assistir conteúdos e debatê-los com outros

colegas a respeito da minha visão, e aspectos técnicos, sendo três delas extremamente

marcantes para o modo como passei a enxergar melhor o audiovisual e os recursos utilizados

para passar mensagens, que ultrapassam meros diálogos.

A primeira delas foi a matéria de Semiótica. O professor Fábio Sadao apresentou uma

cena do filme Central do Brasil, posteriormente, desconstruindo-a de modo a demonstrar a

existência de diversos signos, que se mostravam tão responsáveis pela construção da história

quanto os próprios diálogos. Sequer havia a necessidade dos personagens explicarem o

porquê desses signos estarem presentes, uma vez que sua presença funciona como um

desenvolvimento mais profundo da cena e seu significado.

A segunda foi durante a parte teórica completa da disciplina Oficina de Audiovisual.

Para explicar os conceitos do campo relativo à fotografia, o professor João Araújo buscava

seus exemplos em filmes e séries de diversos gêneros, demonstrando como eles funcionavam

quando aplicados e os efeitos pretendidos com o uso deles em cada uma das cenas. Mais uma

vez fui levada a refletir a respeito de como, sem precisar de linhas de diálogo, uma cena

poderia dizer para o público o que pretendia.

A terceira se tratava da disciplina Temas Especiais em Cinema, que tinha como tema

no semestre que cursei a adolescência. Assistindo antigos e novos filmes, estava envolta em

discussões suscitadas pelo professor Júlio Lobo sobre as diversas vivências que

vislumbrávamos nas obras propostas. Neste momento, não era apenas eu raciocinando sobre

esse tema, de uma maneira limitada apenas a minha visão. Haviam novas perspectivas de

pessoas que haviam vivido essa fase de maneiras completamente diferentes, compartilhando

suas percepções a respeito do que havíamos assistido.



Após este breve relato de minha experiência com os temas adolescência e audiovisual,

surge a pergunta a respeito do porquê da escolha do meu objeto de análise: a série Euphoria.

Apesar dos deleitáveis aspectos de produção, como a fotografia, trilha sonora, maquiagem e

atuações serem inegáveis, e tornarem a série atrativa para mim desde o momento que vi o

trailer, fiquei fascinada com a forma com que a adolescência era retratada (o que me levou a

assisti-la mais de três vezes em um curto espaço de tempo, buscando absorver tudo o que

havia em tela). Seja por trazer adolescentes diferentes entre si, por não buscar desenvolver

rivalidades femininas devido à disputa pela atenção dos personagens masculinos ou por

buscar construí-los de maneira mais profunda, além dos estereótipos ao qual cada um deles

poderia ser reduzido (o que já presenciei em diversas obras que já consumi). Esses fatores

despertaram em mim o interesse de ir mais a fundo, entender de fato como a adolescência

dessas personagens foi representada ao longo de toda a primeira temporada.

Euphoria é uma série de drama norte-americana, produzida pela A24, tendo sua

distribuição e lançamento em 2019, pelo canal de televisão HBO. Sua narrativa é baseada em

um filme Israelita de mesmo nome, lançado em 2012, o qual trazia muitos dos temas

abordados na versão americana. Apesar disso, a desenvolvida pela HBO contou com

inspirações advindas das experiências do próprio showrunner da série, Sam Levinson, que é

um ex-viciado em drogas. Esse fato acrescentou diversas situações nas narrativas das

personagens que foram vividas por ele (especialmente na trajetória da Rue). O lançamento da

série acarretou uma enorme repercussão2, motivada pelas cenas explícitas de sexo e uso de

drogas, ainda que a série fosse exibida durante a madrugada, com a classificação indicativa

para maiores de 18 anos. O conselho de pais da TV Norte Americana emitiu um comunicado

público que pedia para a série ser retirada do ar, por possuir um conteúdo considerado de má

influência para os jovens. Porém, isso não impediu a exibição de toda sua primeira temporada

(que possui oito episódios), e nem que a série garantisse uma renovação para a segunda

temporada, além de dois especiais de fim de ano (que cobriram o hiato que ocorreu devido a

pandemia). Toda a estética da série, desde a caracterização dos personagens, sua fotografia em

neon e trilha sonora marcante, além da popularização nas redes sociais com filtros e

challenges de maquiagem, garantiram que ela entrasse para a cultura pop e no imaginário das

pessoas que gostam de acompanhar esse tipo de conteúdo.

2 Conselho de pais dos EUA pede fim da transmissão da série "Euphoria". Exame. Disponível em:
<https://exame.com/casual/conselho-de-pais-dos-eua-pede-fim-da-transmissao-da-serie-euphoria/> Acesso em:
10 de Ago. de 2022.

https://exame.com/casual/conselho-de-pais-dos-eua-pede-fim-da-transmissao-da-serie-euphoria/


Sobre o enredo, a série traz como foco um núcleo de adolescentes que frequentam a

mesma escola, e acompanhamos seus desenvolvimentos ao longo dos momentos retratados

durante sua duração. Também somos situados a respeito do passado de cada um deles, através

da narração da personagem principal, Rue Bennet (vivida pela atriz Zendaya), uma

adolescente viciada em drogas, que inicia a série saindo de uma clínica de reabilitação. Ao

retornar para casa, logo tomamos conhecimento que ela não tem a pretensão de estar sóbria.

Esse fato interfere em todas as suas relações, especialmente com Jules, uma garota que acaba

de chegar na cidade, e com a qual Rue cria um forte vínculo. Também somos levados a

acompanhar o desenvolvimento das personagens Cat, Cassie, Maddie, Nate e Mckey, cada

uma delas com vivências e desafios diversos, condizentes com o que é nos apresentado a

respeito de cada um deles.

Ainda que houvesse diversas polêmicas (como as já citadas), o canal, muito conhecido

por produzir títulos como Os Sopranos e Game of Thrones, passou a encarar Euphoria como

um dos seus carros-chefes. Dotada do slogan “não é TV, é HBO”, ela se propõe a trazer uma

experiência diferenciada para seu público, e com o tempo passou a ser relacionado às

produções de alta qualidade técnica e narrativa. O canal, de fato, atrai o público, e seus

conteúdos constantemente se tornam sucessos entre público e crítica, e em diversos casos,

causam discussões na internet, como ocorreu com Euphoria.

Sua segunda temporada tornou-se a série mais comentada da década no Twitter3, tendo

mais de 34 milhões de menções nessa rede social, e se tornando a segunda mais assistida da

sua emissora desde 2004, com a média de 16,3 milhões de espectadores, ficando atrás apenas

da segunda temporada de Game of Thrones (de acordo com dados fornecidos pela HBO para

a revista Variety4). Além disso, a qualidade também rendeu outros frutos para a produção e

produtora: as premiações. No Emmy de 2020, a HBO foi a emissora mais premiada da noite,

conquistando 30 prêmios das 107 indicações que recebeu5. No que se refere a série Euphoria,

além dos prêmios de Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic), pela maquiagem

desenvolvida para a série, e o prêmio Outstanding Original Music And Lyrics, para a música

“All of us”, criada pelo artista Labrinth para a série, o destaque da noite foi Zendaya, que

5 TALARICO, Fernanda. HBO é plataforma mais premiada no Emmy 2020. Jovem Nerd. 2020. Disponível
em <https://jovemnerd.com.br/nerdbunker/emmy-2020-hbo-e-plataforma-mais-premiada/> Acesso em: 10 de
Ago. de 2020.

4MASS, Jennifer. ‘Euphoria’ Is Now HBO’s Second-Most Watched Show Behind ‘Game of Thrones’. Variety.
2022. Disponível em: <https://variety.com/2022/tv/news/euphoria-season-2-finale-ratings-1235192015/> Acesso
em: 10 de Ago. de 2022.

3 BORGES, Bianca. EUPHORIA: SÉRIE É A MAIS COMENTADA NO TWITTER NA ÚLTIMA DÉCADA.
Treco Box. 2022. Disponível em: <https://trecobox.com.br/euphoria-serie-e-a-mais-comentada-no-twitter-na-
ultima-decada/> Acesso em: 10 de Ago. de 2022.

https://www.emmys.com/awards/nominees-winners/2020/outstanding-contemporary-makeup-non-prosthetic
https://www.emmys.com/awards/nominees-winners/2020/outstanding-original-music-and-lyrics
https://jovemnerd.com.br/nerdbunker/emmy-2020-hbo-e-plataforma-mais-premiada/
https://variety.com/2022/tv/news/euphoria-season-2-finale-ratings-1235192015/
https://trecobox.com.br/euphoria-serie-e-a-mais-comentada-no-twitter-na-


conquistou o prêmio de Outstanding Lead Actress In A Drama Series aos 24 anos, se

tornando a atriz mais jovem a ser premiada como melhor atriz em série de drama6

Diante desse cenário, a questão central que escolhi explorar nesta pesquisa é “como

são construídas as personagens adolescentes na série Euphoria?”. Com base nesta questão, foi

possível elaborar os seguintes problemas de pesquisa: 1) Se existem personagens adolescentes

de Euphoria que apresentam a capacidade de ocupar mais de um nível ao longo da narrativa e;

2) se o fato de ocuparem mais de uma posição nos níveis de enunciação interfere na sua

dimensionalidade.

O capítulo 1 (tópico 2) é composto por uma contextualização a respeito dos aspectos

teóricos que são base para a análise de uma série, desde o conceito de serialização, enquanto o

segundo (tópico 3) aborda a caracteriza uma personagem e uma breve passagem sobre os

marcos de séries de TV (em geral americanas) que retratam personagens adolescentes. No

terceiro capítulo é realizada a definição do que são os níveis de enunciação, assim como uma

análise a respeito de quais posições as personagens de Euphoria ocupariam ao longo da

narrativa.

6Awards & Nominations. Emmy. 2022. Disponível em: <https://www.emmys.com/shows/euphoria> Acesso em:
10 de Ago. de 2022.

https://www.emmys.com/awards/nominees-winners/2020/outstanding-lead-actress-in-a-drama-series
https://www.emmys.com/shows/euphoria


2 CONTEXTO TEÓRICO

2.1. Serialização

2.1.1 Um breve histórico

A concepção da conversão de uma narrativa em um padrão seriado não foi uma

singularidade concebida para a televisão. Ela iniciou-se nas formas epistolares de literatura,

em narrativas míticas intermináveis, sendo excessivamente desenvolvidas com a técnica do

folhetim (MACHADO, 2000, p.86). Ao discorrer a respeito desse assunto, Carlos (2006)

prosseguiu com essa perspectiva:

O folhetim, narrativa cujos capítulos eram entregues ao leitor em forma
seriada em jornais e revistas, consolidou uma fórmula de consumo
interessante para uma sociedade industrial que se constituía ao longo do
século 19. A estrutura em capítulos já era padrão em romances, mas, na
medida em que nela se acentua a temporalidade, com a entrega de segredos
ao leitor de forma regular, se consolida uma fidelidade à base da tensão e da
atenção. (CARLOS, 2006, p.9).

A visão de ambos os autores indica que essa maneira de consumo não surgiu a partir

da televisão, com a qual temos familiaridade atualmente, mas sim de uma técnica

aperfeiçoada desde o período de surgimento dos folhetins e jornais. Ela era utilizada como um

procedimento para conquistar a fidelidade do público, que anseia pela descoberta dos

próximos acontecimentos da obra que acompanha.

Ademais, não somente as mídias escritas desfrutaram dessa técnica, antes da sua

adesão pela televisão. Com o surgimento do rádio, esse artifício passou a adquirir novos

contornos, que diziam respeito às suas peculiaridades enquanto meio de comunicação. Em seu

texto Narrativa seriada e comunicação: meios, modos e tempos, a autora Cristine

Fickelscherer Mattos (2018) discorre a respeito dessa mudança:

A chegada do rádio significou um novo terreno para a expressão da narrativa
seriada. Em 1930, foi ao ar a primeira radionovela, Painted Dreams, em que
uma viúva e sua filha vivem diversas situações cotidianas. À época, a
impossibilidade, como no cinema, de arquivamento e retomada de
mensagens, acrescida da linguagem exclusivamente auditiva, agregou ao
corte estratégico a necessidade de rememoração do corte anterior (antes das
entregas) e de retomadas de conteúdo através de lembranças ou menções
recapitulativas por parte dos personagens. (MATTOS, 2018, p. 275).



Sobre a citação acima, Mattos apresenta alguns recursos que posteriormente foram

incorporados também pela televisão: os cortes estratégicos, as retomadas dos conteúdos que

seriam continuados e as recapitulações como método para situar o público. Como os capítulos

demandavam uma ruptura para a inserção dos patrocinadores, o resgate do argumento

colaborava com a compreensão do público a respeito da linha narrativa que estava se

desenrolando, uma vez que a síntese do conteúdo permitia a assimilação da série com menor

dificuldade. Futuramente esses mecanismos seriam reaproveitados pela televisão como forma

de também contornar esses quesitos.

2.1.2. O que é serialização

Existem diversas maneiras de dispor uma narrativa, de modo a capturar a atenção do

público e fazê-lo consumir tal história. A serialização configura a narrativa de maneira

segmentada e descontínua, o que Machado (2000) buscou explorar melhor em sua obra A

Televisão Levada à Sério.

No caso específico das formas narrativas, o enredo é geralmente estruturado
sob a forma de capítulos ou episódios, cada um deles apresentado em dia ou
horário diferente e subdividido, por sua vez, em blocos menores separados
uns dos outros por breaks para a entrada de comerciais ou de chamadas para
outros programas. Muito frequentemente, esses blocos incluem, no início,
uma pequena contextualização do que estava acontecendo antes (para
refrescar a memória ou informar e o espectador que não viu o bloco anterior)
e, no final, um gancho de tensão, que visa manter o interesse do espectador
até o retorno da série depois do break ou no dia seguinte. (MACHADO,
2001, p.83).

Como mencionado anteriormente, o formato narrativo que compõe a serialização traz consigo

algumas particularidades que as caracterizam. O fracionamento da história vem por meio de

quebras no argumento, dividindo o mesmo em capítulos que precisam fazer sentido entre si,

seja pela temática, personagens ou pela continuidade do que está sendo apresentado. Esses

pedaços são ainda subdivididos em blocos menores, sendo os espaços entre eles reservados

para comerciais ou propagandas de outros programas. Atualmente essas subdivisões não são

necessárias em todo conteúdo dessa modalidade, haja vista que as plataformas de distribuição

de seriados estão mais diversificadas, muitas delas não necessitam de intervalos comerciais

para capitalizar a produção.

Indo além de sua estrutura de composição dos episódios, ainda há características

ritualísticas no modo de apresentar a história, que na maior parte dos casos se repete. A



primeira e mais importante delas são os conhecidos episódios piloto. Esses são nada mais que

o primeiro capítulo da trama. É nele que o enredo principal se estabelece, assim como são

apresentados os personagens mais relevantes e a problemática introdutória, que irá desenrolar

a trama. Sobre esse tipo de episódio, Renata Pallottini (1998, p.82) analisa que ele pode se

desenvolver de maneiras diferentes para iniciar o seriado, seja apresentando gradualmente

cada uma das tramas e subtramas que serão exploradas ao longo do seu desenvolvimento, ou

revelando prontamente o assunto principal, mantendo, assim, o espectador inteirado do que

está por vir. Ainda que escolha ir pelo caminho de revelar em doses homeopáticas o que virá a

acontecer ou ir direto ao ponto, é inegável que a função principal do episódio piloto é a de

contextualizar o telespectador a respeito da essência da história. Sob a lente mercadológica, o

piloto funciona como uma amostragem para mensurar as reações do público, que pode ser

decisivo para a decisão dos executivos em seguir ou não com a produção daquele conteúdo

(BALOGH, 2002).

Em relação à serialização, outro modo de assimilar seu funcionamento é através da

observação sistemática de suas produções mais simplificadas, produzidas com o objetivo

maior de atender interesses mercadológicos. Em uma parte delas é possível identificar

esquemas narrativos que se repetem, tais quais estereótipos, protótipos elementares ou até

mesmo padrões mais simplificados. Neste ponto faz-se necessário ressaltar que repetição não

necessariamente significa redundância. No que diz respeito à tese de Omar Calabrese (1989,

p.44), é abordado que a produção seriada nos faz refletir a respeito da estética da repetição,

do resultado da interação entre componentes variáveis e invariáveis, e na dinâmica que deriva

dela. Sendo assim, ao contrário do que se poderia especular a respeito da falta de valor

advinda da reprodução, o autor (CALABRESE, 1989) enxerga que a obra original deriva nas

replicantes, que, por sua vez, aperfeiçoam características que as fazem tornar-se autônomas. E

no tocante a isto, ele divide o conceito em três modalidades.

A primeira delas é fundada nas variações em torno de um eixo temático. Elas buscam

aproveitar o máximo do jogo entre os elementos variantes e invariantes durante o processo de

repetição, realizando sutis variações dentro de um eixo temático supostamente estático. Nesse

caso, sua estrutura costuma ser composta por episódios unitários (CALABRESE, 1989).

Sendo assim, eles não carregam muitas diferenças em sua estrutura, mas sim se apropriam dos

elementos que eles reproduzem e inserem novos em sua composição.

A segunda, de acordo com Calabrese (1989), encontra bases na metamorfose dos

elementos narrativos, na qual as partes invariantes se tornam peças da iconografia proposta

pela série, e vão sendo apresentados ao longo da sua narrativa variáveis que modificam essa



aparente superficialidade, que forá apresentada no início. Até mesmo o plano temático sofre

alterações, e conceitos aparentemente sólidos como bem e mal se tornam dúbios. Nessa

modalidade, não há um enredo linear ou objetivo final a ser conquistado, mas sim uma

mecânica interna de mutação, na qual o entendimento e apreciação que o público tem pela

obra são reconsiderados. Aqui, há uma vaga promessa de continuidade e progressão.

Por fim, segundo Calabrese (1989), a terceira é estruturada na forma do

entrelaçamento de diversas situações. Fundamenta-se em elaborar um cruzamento de diversas

situações paralelas, que resulta em uma trama complexa de acontecimentos que não

necessariamente são correlacionados. A longa duração permite um maior desenvolvimento

das tramas paralelas, e a complexidade delas pode ser mensurada pela caracterização dos

personagens: estar “de um lado ou de outro” é apenas uma questão de tempo ou circunstância.

Ou seja, nessa modalidade, o telespectador acompanha o desenvolvimento de diversas

personagens, que não estão necessariamente conectadas diretamente, mas suas narrativas

podem se cruzar em algum momento da série.

Essas três modalidades são classificações nas quais os seriados podem se relacionar,

por proximidade desses conceitos. Porém normalmente, como o próprio autor sugere, elas

nunca são completamente puras, mas se combinam de modo que cada programa produz uma

modalidade nova e singular, a partir dos elementos pelos quais percorrem sua narrativa.

2.1.3. Os tipos de narrativas seriadas

No que diz respeito aos tipos possíveis de narrativas seriadas, o autor Arlindo

Machado estabelece uma subdivisão dos três principais tipos de narrativas seriadas na

televisão, cujos nomes das categorias foram sugestões de Renata Pallottini, no livro

Dramaturgia de televisão (1998).

O primeiro tipo é a única narrativa, que é composta por uma ou mais tramas que se

desenvolvem linearmente ao longo dos episódios. O autor (MACHADO, 2000, p.85) afirma

que esse tipo de construção é teleológico, uma vez que traz um ou mais conflitos que são

estabelecidos como desequilíbrios estruturais. A partir disso, a busca é por restabelecer esse

equilíbrio, o que normalmente só ocorre nos capítulos finais.

O segundo tipo é o protótipo básico, que atualmente é conhecido como séries

procedurais, em que um modelo é repetido em todo episódio, apenas alterando-se as variáveis.

Os capítulos são independentes, e seus acontecimentos costumam não reverberar uns nos

outros. Sendo assim, não importa se um vilão é morto em um episódio, ele pode retornar



posteriormente sem qualquer explicação. Isso faz com que a ordem dos capítulos não impacte

na experiência de consumo. Esse modelo têm uma alta popularidade por serem fáceis de

acompanhar, pois não demandam uma atenção exagerada do público.

O terceiro e último tipo é constituído por episódios em que o espírito geral se

preserva. Aqui eles são completamente diferentes entre si, com mudanças de cenários,

contextos, histórias, personagens, atores, etc. Apesar disso, sempre há uma temática geral

mantida, que é facilmente reconhecida em cada um deles. Conhecidas mais popularmente

como as séries antológicas, essas alterações podem ocorrer tanto entre episódios, quanto os de

uma temporada para outra. Pela facilidade no consumo, sendo mais rápidas e com arcos

contidos em si, essa é uma modalidade que tem ganhado mais destaque e audiência nos

últimos anos.

O autor (MACHADO, 2000) ainda trabalha com a ideia de que pode haver uma

mistura entre esses tipos, o que normalmente ocorre. Muito raramente um seriado, enquanto

fenômeno, se encaixaria em sua totalidade em algum desses conceitos que, por buscarem

encontrar padrões de identificação, conseguem reunir em suas respectivas categorias aqueles

que convencionalmente se aproximam da descrição apresentada.

Um outro tipo de modelo seriado, que não é citado por Arlindo Machado, é a

minissérie. Apesar de na maior parte das ocasiões podermos encaixá-las no caso de única

narrativa, a decisão contemplar ela de forma separada parte da justificativa de que ela possui

particularidades que não se repetem nos outros tipos. Isso porque se trata de uma obra

fechada, com sua trajetória e finalização definidas em apenas uma temporada e antes do início

das gravações, sendo que todo seu desenvolvimento se completa no final daqueles capítulos.

Ela é composta por um enredo básico importante, que é desenvolvido por acontecimentos

menores acrescentados ao longo dos episódios. Porém, ao contrário das telenovelas e séries,

ela não possui multiplicidade de tramas. Conforme ressalta Pallottini, “a minissérie procura se

conter num plot, num conflito básico, numa linha central de ação bem-definida, não

comportando a diversidade de linhas de ação da telenovela, às vezes só consolidadas depois

que ela já está em andamento” (1998, p. 29). Uma vez que seu objetivo é contar uma história

em apenas uma temporada que encerra em si, diversificar as tramas e desenvolver plots

excessivos apenas agem como fatores desfavoráveis para uma conclusão satisfatória. O

motivo disso é que, muito provavelmente, o número de episódios seria insuficiente para o

desenvolvimento dos personagens e o desenrolar da narrativa. É possível que aconteça, porém

não muito provável.



2.2. A transmissão dos seriados: como a TV e o streaming alteram o consumo

2.2.1. A tv e suas particularidades

Em um período que o rádio e a imprensa eram os mais importantes meios de

comunicação, a televisão surgiu a partir da metade do século XX como uma revolução,

especialmente por estar cotidianamente inserida nas casas e rotinas das pessoas, promovendo

um lazer quase gratuito. Isso a estabeleceu como um meio estratégico em relação às

dinâmicas culturais cotidianas, por exibir uma programação de fácil entendimento para uma

população que não sabia ler ou escrever, mas compreendia o conteúdo audiovisual que era

transmitido a ela diariamente. Além disso, a TV também revelou um oportuno meio para

expor uma vitrine de produtos dentro dos lares dos cidadãos. Ao discorrer sobre esse assunto,

Costa (2000) explana sobre como isso ocorre:

Ostensivamente comercial e aparentemente gratuita para o público, a
televisão é o mercado dentro de casa exibindo-se aos consumidores. Uma
abundância de produtos se oferece continuamente aos espectadores aguçando
seus sentidos e desejos, numa proximidade à qual nenhum outro meio
chegou. Essa proximidade é favorecida pelo predomínio de imagens em
primeiro plano e closes e pelo magnetismo de transmissão. (COSTA, 2000,
P. 147.).

É inegável o quanto a televisão se tornou, antes de tudo, uma revolução para o comércio e a

maneira de se prospectar consumidores. A vantagem de trazer imagens e frases sugestivas em

uma vitrine que está 24 horas por dia na casa das pessoas, a tornou televisão uma poderosa

ferramenta de venda.

Ainda hoje, ela figura como um dos mais importantes instrumentos de comunicação,

seja como instituição, linguagem, indústria, vitrine, fonte de informação ou entretenimento:

“O ganho de prestígio da tevê enquanto mídia, a renovada popularidade das estórias em

quadrinhos e o cada vez maior interesse em processos de transmidiação vêm fazendo com que

a serialidade ganhe destaque redobrado nas produções midiáticas das últimas duas décadas”

(MITTELL, 2018, apud ARAÚJO, 2019, p.81).

Em retrospectiva, foi apenas a partir do momento no qual começou a desenvolver uma

linguagem própria que a TV criou os alicerces dos formatos de produtos que conhecemos e

são veiculados hoje. Quando tratamos das especificidades de um meio de comunicação como

a televisão, suas narrativas seriadas desenvolveram recursos narrativos próprios, que dizem



respeito a estratégias de continuidade, construção de personagens, relação com o público (que,

inclusive, influencia hábitos de consumo e a rotinas diárias). As pessoas ajustam-se aos

horários de programações, acompanham durante as refeições e as utilizam como meio de

facilitar as relações sociais. Andrade (2003) se debruçou a respeito desse último tópico das

interações sociais durante seus estudos: “as constantes e ativas discussões (...) abrem

possibilidades para entendermos como um grupo social pode incorporar um bem cultural,

fornecendo um espaço discursivo, onde visões do mundo dos grupos subordinados podem ser

expressas, validadas e confrontadas” (ANDRADE, 2003, P. 106.). Os bens culturais gerados

por essas obras são difundidos e passam a fazer parte do imaginário popular, se incorporando

aos grupos sociais. Uma vez que isso ocorre, diversas discussões são fomentadas com base

neles, e as temáticas levantadas e defendidas por cada grupo colabora para um maior

entendimento a respeito de suas crenças e modos de pensar. Advindo disso, pode ocorrer até

mesmo o desdobramento de novos grupos que se relacionam por possuírem discursos

próximos.

Apesar de ter sido criada7 inicialmente com o objetivo de levar o sinal da TV aberta

para pequenas comunidades às quais ele não chegava com qualidade, a TV por assinatura

ganhou novos objetivos ao decorrer das décadas. Ainda que seu surgimento tenha ocorrido

nos anos 40, foi apenas em 19728 que ela foi utilizada para a transmissão de conteúdo

exclusivo, sendo este um jogo de hóquei seguido por um filme, através do recém-criado canal

HBO. Essa ideia deu tão certo, que o que se seguiu foram 15 bilhões de dólares investidos

para o cabeamento de ruas, uma vez que o cabo se tornou desejado por muitos lares

estadunidenses nos anos 80.

Enquanto a TV “aberta” tem um amplo alcance de audiência pela sua acessibilidade, o

grande diferencial da assinatura viria a ser a segmentação do conteúdo: “a televisão a cabo ou

por satélite tem características diferentes, tornando-se temática e atingindo nichos específicos

de audiência transferindo os esforços em um público específico” (CAPPARELLI e LIMA,

2004, P.87). Ou seja, a estratégia de criação adotada pela TV a cabo foi focar na produção de

conteúdo para nichos particulares, nos quais ela conseguiria obter maiores resultados. De

acordo com Wolton (1996) seu sucesso foi resultado de diversos fatores: às novas tecnologias

8 LOPES, Artur. Quando surgiu a TV a cabo?. Superinteressante. 2011. Disponível em: <https://super.abril.
com.br/mundo-estranho/quando-surgiu-a-tv-a-cabo/>. Acesso em: 16 de Ago de 2022.

7 Histórico. ABTA.2022. Disponível em <https://www.abta.org.br/historico.asp#:~:text=Nos%20anos%2080%2
0surgiram%20efetivamente,por%20um%20decreto%20de%201988.> Acesso em: 16 de Ago de 2022.

https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quando-surgiu-a-tv-a-cabo/
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/quando-surgiu-a-tv-a-cabo/
https://www.abta.org.br/historico.asp#:~:text=Nos%20anos%2080%20surgiram%20efetivamente,por%20um%20decreto%20de%201988
https://www.abta.org.br/historico.asp#:~:text=Nos%20anos%2080%20surgiram%20efetivamente,por%20um%20decreto%20de%201988


(que multiplicaram os receptores), a existência de público que demandava uma maior

diversidade, dentre outros.

2.2.2. A revolução dos streamings

Foram necessárias décadas para que a TV por assinatura oferecesse conteúdos

exclusivos e adotasse uma estratégia focada em grupos particulares. Os streamings surgem em

um contexto em que a demanda dos usuários por personalização, autonomia e escolha guiam

seus avanços. Estes têm a urgência da rapidez de um mercado cada vez mais inchado e

competitivo pela atenção e priorização do seu público. Retrocedendo para o início da década

de 2000, no qual a internet ainda tinha uma conexão lenta e instável, o que tornava a realidade

supracitada ainda impensável, Arlindo Machado (2001) acreditava que o conteúdo seriado

não iria reter a atenção do público se fosse reproduzido em sequência.

Se os intervalos que fragmentam um programa de televisão fossem
suprimidos e os vários capítulos diários fossem colocados em continuidade
numa mesma sequência, o interesse do programa provavelmente cairia de
imediato, uma vez que foi concebido para ser decodificado em partes e
simultaneamente com outros programas (MACHADO, 2001, P.88)

Apesar dessa lógica fazer sentido dentro da linha de raciocínio desenvolvida por Machado há

duas décadas, no contexto da atual com novos meios de distribuição e de circulação de

conteúdo, a fragmentação não se tornou um problema para manter o interesse por um

determinado programa. O que se observa é um movimento oposto, no qual ter acesso aos

episódios e as temporadas inteiras aumenta o desejo por consumi-los, elevando assim a sua

audiência9.

O destaque aqui se trata dos streamings, que nada mais são do que uma forma de

transmissão digital de conteúdo, seja ele por áudio ou vídeo. A maior revolução em termos

audiovisuais surgiu com o YouTube10, em 2005. Um ano depois, em 2006, seus criadores

Steve Chen I, Jawed Karim e Chad Hurley carregaram o primeiro vídeo na plataforma, que

desde então apenas cresceu em termos de tamanho e produção de conteúdo. Em números

10 Saiba qual foi a primeira plataforma de streaming e como ela surgiu. Atitude e Visão. 2021. Disponível em
<https://atitudeevisao.com.br/saiba-qual-foi-a-primeira-plataforma-de-streaming-e-como-ela-surgiu/>. Acesso
em: 15 de Mai. de 2022.

9 BOULGAZ, Atika. How binge-watching changed the way we watched and produced television [updated].
Viaccess-Orca. 2022. Disponível em <https://www.viaccess-orca.com/blog/binge-watching-changed-way-
watch-produce-television>. Acesso em: 31 de Ago de 2022.
https://www.viaccess-orca.com/blog/binge-watching-changed-way-watch-produce-television

https://atitudeevisao.com.br/saiba-qual-foi-a-primeira-plataforma-de-streaming-e-como-ela-surgiu/
https://www.viaccess-orca.com/blog/binge-watching-changed-way-


gerais, o Youtube ocupa hoje o segundo lugar como a maior plataforma de busca da internet, e

seus mais de 2 bilhões de usuários ativos assistem, em média, 1h15 minutos de vídeos por dia.

Além de ser uma comunidade na qual criadores de conteúdo podem postá-los sem custos e ter

uma interação mais direta com públicos, recentemente a própria plataforma passou a investir

em conteúdos originais, como, por exemplo, séries e documentários.

Mas quando falamos em streamings e seriados, o nome mais popular é a Netflix, que

por muito tempo dominou a transmissão e produção de conteúdos audiovisuais pela internet.

De uma empresa que surgiu em 199711, realizando aluguel de filmes por assinatura, a

migração para serviço de streaming não alterou de forma significativa a proposta inicial de

negócio. A mudança, porém, ocorreu no modo de funcionamento que, a partir de 2007,

passou a ser apenas digital. Em 201112, a plataforma chegou oficialmente em território

brasileiro, com pacotes de R$15/mês que davam acesso a um vasto catálogo de filmes e séries

Este porém, era composto, em grande maioria, por títulos mais antigos, além de haver pouca

rotatividade em seus conteúdos.

Foi apenas em 2012 que a Netflix adotou uma estratégia já utilizada por uma

concorrente, a Hulu (streaming que até então só existia nos EUA), de investir em produções

próprias, começando pela aclamada House of Cards. Com o enorme sucesso da série, a prática

de trazer mais produções próprias foi ampliada, sendo hoje uma de suas maiores potências.

Mas não apenas os streamings anteriormente citados possuem destaque atualmente: o

crescente sucesso e retorno financeiro que a Netflix estava obtendo chamou a atenção das

emissoras e distribuidoras de conteúdo audiovisual, que iniciaram o desenvolvimento de suas

próprias plataformas, cada um oferecendo um diferencial. Seja ele preço, catálogo,

plataforma, combos, entre outros, a busca é para conseguir adentrar esse mercado e ter o seu

próprio espaço e público. Hoje há uma variedade enorme de streamings, dentre eles a própria

Netflix, Disney+, HBO Max, Amazon Prime Video, Globoplay, AppleTV+, Mubi, Starzplay,

Crunchyroll, entre outros.

12BRENTANO, Laura. Netflix chega ao Brasil por R$ 15 ao mês. G1 Globo. 2011. Disponível em
<https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/09/netflix-chega-ao-brasil-por-r-15-por-mes.html> Acesso em: 31
de Jul. de 2022.

11 A história da Netflix. Netflix. 2022. Disponível em <https://about.netflix.com/pt_br/> Acesso em: 31 de Jul.
de 2022.

https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2011/09/netflix-chega-ao-brasil-por-r-15-por-mes.html
https://canaltech.com.br/empresa/netflix/


Figura 1 - Streamings charts no Brasil em 2021

Fonte: JustWatch, 2021.

A chegada dos streamings alterou completamente a forma de consumir o conteúdo

audiovisual. Se anteriormente a televisão definia completamente quais conteúdos e em qual

horário o público iria assistir, agora esse poder foi também dado ao telespectador. A

possibilidade de assistir quando quiser, o que desejar (dentro das diversas opções

apresentadas), por uma assinatura de preço módico, possibilitou ao receptor ser o único

responsável pela decisão de como irá consumir este produto. Por isso Silva afirma que "ele

não depende da lógica de exibição tradicional” (2015, p. 7).

Esse fenômeno entra em confronto com algumas das teorias expostas por Machado

(2000). Se anteriormente ele teorizava que o interesse pelo programa cairia se os intervalos

comerciais fossem retirados e os episódios fossem apresentados em sequência, hoje esse

argumento entra em contradição a partir do momento que observamos o fenômeno do

binge-watch13.

Derivada do inglês, binge significa compulsão, e o termo pode ser traduzido como o

ato de assistir sem parar a um conjunto de episódios. Conhecida popularmente como

maratonas, tal prática pode chegar a ultrapassar de 10h a 12h diretas de consumo. Para que

ela possa ocorrer “(...) a maioria das séries são colocadas com temporadas completas de uma

13 ARRUDA, Inamara. O que significa Binge Watch em inglês. Inamara. 2020. Disponível em:
<https://inamara.com/o-que-significa-binge-watch-em-ingles-what-do-you-mean/> . Acesso em: 15 de Mai de
2022.



só vez à disposição do usuário: ele pode assistir todos os episódios de maneira sequencial sem

ter que esperar pelo próximo numa semana futura (como ocorre nas produções televisivas de

canais fechados e abertos) (SILVA, 2015, p.6).

Porém, essa ação não ocorre de maneira meramente orgânica: as plataformas criam

mecanismos14 que fazem com que a pessoa fique cada vez mais tempo dedicando sua atenção

àquele conteúdo. Uma prática da Netflix, por exemplo, é manter um trabalho veloz de sua

equipe para descobrir o como está a recepção de algum lançamento e o motivo. Isso permite

com que o marketing realize alguma ação nas redes sociais para atrair o público, assim como

se preparar melhor nesse aspecto para próximos lançamentos.

O botão de ir para o próximo episódio, pular a abertura, e até mesmo a falta da

recapitulação dos capítulos anteriores em algumas das séries, dão uma grande impressão de

continuidade, como se a série se tratasse de um grande filme. O próprio processo de criação já

é pensado nas maratonas, uma vez que são testadas muitas possibilidades de números de

personagens e arcos. Além disso, as redes sociais contribuem muito para o “grande barulho”

que gera uma movimentação propensa a despertar o interesse no rápido consumo daquele

conteúdo. Afinal de contas, elas acabam se tornando palco de uma grande conversa entre os

internautas a respeito da série em questão, o que gera um sentimento de curiosidade e fomo

(termo que designa o medo de estar perdendo uma experiência boa que todos estão tendo).

Como resultado disso, dados da Netflix colhidos em 2017 comprovam que, desde 2012, 8,4

milhões de assinantes15 da Netflix se tornaram supermaratonistas (pessoas que assistem a série

nas primeiras 24h que ela é lançada). Além disso, entre 2013 e 2016, o número de assinantes

que terminaram uma temporada no dia do lançamento cresceu mais de 20 vezes.

Porém, enquanto o modelo que corrobora as maratonas mantém os espectadores por

horas diretas no streaming e gera uma grande discussão intensa nos dias seguintes, um

modelo diferente adotado por outras plataformas mostra-se efetivo em outros aspectos. O

lançamento semanal16 (adotado especialmente pela HBO Max e Disney+17) não gera uma

necessidade imediata por mais conteúdo em um curto prazo, que é o que acontece quando a

17 DUARTE, Pedro. A Disney já sabe: episódios semanais funcionam melhor. Jovem Nerd. 2021. Disponível
em <https://jovemnerd.com.br/direto-do-bunker/a-disney-ja-sabe-episodios-semanais-funcionam-melhor/>
Acesso em: 15 de Mai de 2022.

16 ELOI, Arthur. A volta de séries semanais: streamings entenderam que não se vive só de maratona. Omelete.
2021. Disponível em: https://www.omelete.com.br/series-tv/importancia-dos-episodios-semanais-no-streaming
-wandavision>. Acesso em: 15 de Mai de 2022.

15SIQUEIRA, Cris. Quais são as séries mais maratonadas no Brasil e no Mundo. Coxinha Nerd. 2017.
Disponível em < https://www.coxinhanerd.com.br/netflix-series-mais-maratonadas/>. Acesso em: 15 de Mai de
2022

14Porque maratonamos séries. Folha UOL. 2022. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/webstories/
entretenimento/2020/07/por-que-maratonamos-series/>. Acesso em :15 de Mai de 2022.

https://jovemnerd.com.br/direto-do-bunker/a-disney-ja-sabe-episodios-semanais-
https://www.omelete.com.br/series-tv/importancia-dos-episodios-semanais-no-streaming
https://www.coxinhanerd.com.br/netflix-series-mais-maratonadas/
https://www1.folha.uol.com.br/webstories/entretenimento/2020/07/por-que-maratonamos-series/
https://www1.folha.uol.com.br/webstories/entretenimento/2020/07/por-que-maratonamos-series/


maratona termina. O fenômeno que ocorre nesses casos é diferente: ganchos deixados no final

dos episódios são combustível para manter o público falando constantemente sobre o

conteúdo ao longo do período de seu lançamento, e esperando ansiosamente por mais. E com

a chegada de um novo capítulo na semana seguinte, a série volta a ser assunto, alcançando

muitas vezes os trends das redes sociais (fenômeno que colaborou para a segunda temporada

de Euphoria se tornar a mais comentada da década18). Isso contribui com a conquista de mais

pessoas para começar a acompanhar o conteúdo.

Ainda que haja a divergência entre qual das maneiras - lançamento semanal ou

completo - traz resultados melhores em termos de audiência, o que é possível afirmar é que a

forma de consumir séries se alterou drasticamente em um curto espaço de tempo, com a

chegada dos streamings. E, com o surgimento progressivo de novos, que oferecem diferentes

propostas, a tendência é que esse consumo continue se renovando.

3 O DILEMA DAS PERSONAGENS

3.1. O que caracteriza uma personagem

Apesar de serem irreais, as personagens são construídas de forma a possuírem uma

existência dentro do universo aos quais fazem parte.

Em uma perspectiva afim à teoria dos mundos possíveis, personagens de
ficção podem ser definidas como seres ficcionais dotados de vida interna que
existem como artefatos criados comunicativamente, constructos poéticos que
emergem de palavras, imagens e sons, mas não podem ser reduzidos ao
conjunto das texturas que lhes dão origem (MITTELL, 2015, apud
ARAÚJO, 2019, p. 91).

Uma vez que possuem vida dentro da obra à qual pertence, torna-se real a possibilidade de

que se estabeleça uma relação afetiva e intelectual entre elas e os espectadores, que pode

ocorrer através de mecanismos de identificação, projeção, transferências, entre outros. Essa

identificação denuncia que tanto as semelhanças quanto às diferenças são essenciais para que

ocorra o sentimento de verossimilhança, que tem como resultado a aceitação da personagem

18 CANHISARES, Mariana. Atrás só de Game of Thrones: Euphoria se torna 2ª série mais assistida da HBO.
Omelete. 2022. Disponível em <https://www.omelete.com.br/series-tv/euphoria-2a-mais-assistida-hbo#:~:text=
Com%20mais%20de%2034%20milh%C3%B5es,s%C3%A9rie%20mais%20comentada%20da%20d%C3%A9c
ada.&text=Euphoria%20foi%20confirmada%20para%20terceira,est%C3%A3o%20dispon%C3%ADveis%20na
%20HBO%20Max.>. Acesso em 31 de Jul de 2022

https://www.omelete.com.br/series-tv/euphoria-2a-mais-assistida-hbo#:~:text=


por parte do público. A respeito disso, João Araújo cita Ien Ang em sua obra, ressaltando

como alguns métodos de construção podem auxiliar nesse sentido.

Assim, conforme atesta Ien Ang (1985), a despeito de sua construção
artificial baseada em técnicas padronizadas, as personagens ficcionais nos
parecem similares a pessoas de carne e osso, dando a impressão de uma vida
autônoma fora das obras. Assim, em sua perspectiva, a aparência, as ações,
os diálogos e afins vão evidenciando as personagens, sendo estes os únicos
modos que temos de conhecê-las. Em verdade, o audiovisual permite o uso
de inúmeras técnicas na caracterização, particularmente dos estados internos
das figuras dramáticas. (ARAÚJO, 2019, p. 91).

Assim sendo, oportunidades de caracterização, especialmente internas, contribuem

para que conheçamos melhor as personagens e suas construções que, quando eficientes, faz

com que o público possa acreditar que as vidas delas transbordam além do que está sendo

retratado na obra. Essa construção é responsável também por delimitar uma linha, que

determina a essência e modo de agir da personagem, que ao serem aceitos pelo público, cria

um princípio de coerência interna na obra. Ao ser testemunhado nas telas um pensamento,

fala ou ação que sejam inverossímeis dentro do que já foi estabelecido, é caracterizada como

uma quebra na coerência.

De acordo com Robert Mckee em sua obra Story (2006, p.106), a chave da verdadeira

personagem é o desejo. O que é verdadeiro na vida também viria a ser na ficção, sendo assim

é atrás do desejo que se encontra a real motivação dela. Ainda segundo McKee, a verdadeira

personagem se expressa apenas em um dilema da escolha, haja vista que o modo que uma

pessoa age e reage quando está sob pressão é a forma mais verdadeira e profunda de fazê-lo.

Para ser realmente relevante, ela deve envolver algum risco, do contrário pouco acrescentaria

a narrativa. Sendo assim, para que uma personagem seja de fato explorada e o público consiga

enxergar sua real essência, é preciso ocorrer um momento no qual ela se depara com uma

situação em que precisa tomar uma decisão. Quanto mais pressão e consequências houver na

sua escolha, maior será o entendimento acerca da personagem e, também, de seus princípios e

pensamentos. Ou seja, maior a sua complexidade. A chave para isso tudo é o desejo. O dilema

da escolha revela o peso e impacto que aquele desejo tem sobre a personagem, e até onde ela

é capaz de ir na busca por concretizá-lo. Além disso, é o desejo que revela a motivação da

personagem, pois é na busca por conquistá-lo que a narrativa é delineada e ela se torna

disposta a vivê-la.

Também temos casos nos quais as personagens são marcadas por uma obsessão cega.

Isso ocorre de forma inicial, na qual há um único objetivo e não há esforços a serem medidos



para que seja alcançado. Normalmente a narrativa segue um rumo no qual elas precisam

recuar em certo momento e repensar se essa obsessão de fato faz sentido de ser levada

adiante. Essa virada de roteiro torna as personagens dramáticas e mais flexíveis, elevando

seus patamares de evolução.

No que se refere ao enredo de uma história, é impossível não o associar às suas

personagens, uma vez que ele só se sustenta por causa delas (CANDIDO, 1963). Afinal de

contas, se não houvesse esses seres ficcionais para avançar a narrativa, ela provavelmente não

aconteceria. Porém, essa é uma relação mútua, na qual a estrutura da narrativa deve tecer um

conjunto de pressões que obriguem a personagem a enfrentar decisões arriscadas que revelam

progressivamente a sua verdadeira natureza (levando ao dilema da escolha).

Paralelamente, a personagem deve, como função, oferecer uma caracterização que

torne suas escolhas críveis, apresentando uma combinação de qualidades que leve o público a

acreditar nas suas ações (MCKEE, 2006). Logo, se uma personagem que nunca fez um

exercício físico, é fraca e magra, não tem poderes e nem recursos extras, tiver a proeza de

levantar um carro sozinha, os telespectadores vão passar a duvidar do que está sendo

retratado.

No caso da relação entre estrutura e personagem, McKee discorre mais sobre a

simbiose que ocorre entre esses elementos:

Estrutura e personagem estão entrelaçados. A estrutura de eventos de uma
história é criada a partir das escolhas que um personagem faz sob pressão e
as ações que escolhe fazer. Se você mudar um, muda o outro. Se você muda
o design de eventos, mudou também o personagem; se muda a natureza do
personagem, deve reinventar a estrutura para expressar a sua nova natureza.
(MCKEE, 2006, p. 110).

Uma vez que a interligação entre esses elementos é tão intimamente conectada, qualquer

mudança que haja em um deles, decorre na mudança do outro. A personagem foi criada para

viver e agir dentro de uma determinada narrativa, que foi estruturada de forma a fazer sentido

dentro dessa relação. Uma vez que uma dessas peças seja alterada, se adaptações não

ocorrerem, há uma alta probabilidade de que ocorra uma incoerência no roteiro trabalhado. E,

embora muitos erros de narrativa possam ser perdoados, é imprescindível ressaltar que ambos

são interligados: não há personagem sem a narrativa, e vice-versa. Uma vez que essa ligação é

intrínseca, se a personagem estiver agindo de acordo com a narrativa, ela é um vetor e um dos

recursos centrais para que a história seja desenvolvida.



3.2 As personagens e suas dimensões

Anteriormente foi explorado alguns dos recursos utilizados na criação das

personagens, que as tornariam mais bem caracterizadas. A potência das grandes personagens

é derivada do sentimento que temos a respeito da sua complexidade. No decorrer da história,

elas passam por dificuldades e provações que as fazem evoluir, e o realismo que os

espectadores ponderam vir delas perpassa pela dimensionalidade que uma personagem possui.

Antônio Cândido (2002, p.62) revela que, no século XVIII, Johnson desenvolveu uma

tese trabalhando com a ideia de quais recursos poderiam ser utilizados como balizadores para

a identificação de uma personagem complexa. Para tanto, ele desenvolveu duas categorias,

nas quais elas poderiam ser caracterizadas como personagens de costume ou personagens de

natureza. O primeiro grupo se caracteriza por agrupar traços caricaturais, que seriam

bem-marcados, distinguindo-se uns dos outros de uma maneira exterior. Ou seja, essas são

personagens construídas em torno de características facilmente identificáveis, uma vez que

seus atributos estão presentes no imaginário popular de algumas culturas, considerando-se a

repetição de sua utilização. As personagens de natureza não são definidas apenas por sua

superfície, mas, adquirem profundidade pelo modo íntimo que elas são exploradas na obra.

Sendo assim, sua decodificação não seria automática pelo senso comum, uma vez que sua

caracterização aprofunda o interior e seu emocional, que balizam seu modo de ser e agir.

Foster (1974, p. 58) também trouxe um estudo a respeito da diferença de

complexidade de uma personagem. Apesar de sua teoria se aproximar em conceito daquela

proposta por Johnson, em suas categorias surge a ideia de trazer esses contrapontos para a bi e

a tridimensionalidade desses seres fictícios. Os que eram considerados planos (chamadas de

temperamentos/ humours no século XVII), hoje conhecidos como tipos/ caricaturas, são

aqueles que são construídos em torno de apenas uma ideia ou qualidade. Assim como as

personagens de costume, também são facilmente identificadas pelos telespectadores.

Quando há mais de um fator neles, começam a surgir curvas, em direção à esfera.

Adentrando nas personagens verdadeiramente esféricas, apesar de não serem definidas por

Foster com tanta clareza quanto à categoria anterior, trazem consigo a capacidade de

surpreender os telespectadores, uma vez que são constituídos não duas, mas três dimensões,

elevando sua complexidade. É por isso que ele afirma que: “a prova de uma personagem

esférica é a sua capacidade de nos surpreender de maneira convincente. Se nunca surpreende,

é plana. Se não convence, é plana com pretensão esférica. Ela traz em si a imprevisibilidade



da vida, — traz a vida dentro das páginas de um livro” (FOSTER, 1974, apud CÂNDIDO,

1998, p. 59).

Repensando essa dinâmica de personagens bidimensionais/ planas ou tridimensionais/

esféricas de um modo que não fosse tão binário, Rimmon-Kenan (2002) propôs a observação

de três aspectos. O primeiro deles seria a sua adaptabilidade exibida durante a narrativa,

demonstrando as mudanças requeridas pelas situações, seja em suas personalidades, objetivos,

ações, etc. O segundo trata do aspecto psicológico daquele ser; se seu interior e vida pessoal

são objetos de interesse para serem explorados durante a narrativa. O último volta-se para a

multiplicidade de camadas ou dimensões na vida da personagem, interesses diversos e até

contraditórios, e como eles são explorados em conjunto aos seus atributos físicos,

psicológicos ou sociais.

Por sua vez, o autor Robert McKee (2006), traz em seu trabalho que o conceito das

dimensões das personagens é o menos compreendido. Assim como Rimmon-Kenan, ele não

vai trazer categorias, mas trabalhar em torno do conceito de que é apenas através do design da

história que se pode expressar a profundidade das personagens, sendo essa complexidade

devendo ser regulada de acordo ao gênero no qual ela pertence.

Segundo MCKEE (2006, p. 353), “decorar um protagonista com habilidades não abre

seu personagem para o público, nem atrai sua empatia''. Em vez disso, excentricidades podem

fechá-lo e nos manter à distância”. Ou seja, de acordo com o autor, preencher esse ser fictício

de proezas, habilidades e qualidades vai apenas causar um afastamento dos telespectadores.

Isso porque, uma vez que não há uma relação de reconhecer aquela figura como alguém que

realmente possa existir. Além disso, para ele, um traço dominante não a torna

automaticamente uma grande personagem. Em sua obra, McKee acredita que a verdadeira

dimensão deriva de consistentes contradições, por isso que ele afirma que: “retratar um sujeito

como um bom moço o filme todo e então mostrá-lo chutando um gato em uma cena não

adiciona dimensão nenhuma” (MCKEE, 2006, p. 354). Sendo assim, a teoria do autor

considera ser necessária uma construção que tenha espaço para que ocorra a contradição

dentro da narrativa da personagem, e justificativas de roteiro que sejam firmes o suficiente

para sustentá-la, uma vez que: “dimensões fascinam; contradições na natureza ou

comportamento seguram a concentração do público” (MCKEE, 2006, p. 354).

Uma das maneiras para tornar uma personagem mais complexa é construí-la por meio

de sua rede de relações, que pode ser representada pela ideia de design do elenco, proposta

por McKee. Em sua essência, McKee (2006) acredita que o design do elenco (Fig.2) é como

um sistema solar: o sol representa a protagonista, e é a partir dela que todos os outros



planetas, (coadjuvantes), são criados. O autor ressalta que eles apenas existem na história por

causa da sua relação com ela.

O elenco ao redor precisa delinear suas contradições, personagens com os
quais ele possa agir e reagir de maneiras diferentes em tempos e lugares
diferentes. Esses personagens coadjuvantes devem circundá-lo para que sua
complexidade seja tanto consistente quanto crível. [...] E apesar de serem
criados a partir do protagonista, eles também podem ser complexos,
apresentando suas próprias contradições. (MCKEE, 2006, p. 355).

Apesar de serem deliberadamente criados apenas para compor a narrativa que circunda

o protagonista, isso não significa que eles precisam ser planos, mas suas contradições e

consequente complexidade podem, inclusive, colaborar para a complexidade e credibilidade

da obra. Por sua vez, os papéis menores (que seriam os satélites desse sistema solar), devem

ser deliberadamente planos. Isso não significa que eles não possam ter traços interessantes ou

originais, porém não além do necessário. Isso ocorre uma vez que, desenvolvendo as

contradições desse tipo de personagem pode despertar o interesse do público em ver mais

dela, o que dificilmente irá acontecer, acarretando numa frustração.

Figura 2: Design de Elenco de acordo com Robert McKee.

Fonte: Story (2006, p. 355).



Ainda no que se refere à relação entre as personagens, Edler, Jannidis e Schneider

(2010) também ressaltam que elas devem ser observadas em constelações ou grupos que

formam, uma vez que é através deles que esses seres ficcionais estabelecem relações, o que

colabora na compreensão de como funcionam os princípios organizacionais desses mundos e

seus habitantes, assim como hierarquias internas.

Apesar de cada autor trazer uma teoria e características próprias para identificar uma

personagem como dimensional ou não, os autores citados, de uma forma ou de outra,

posicionam como tridimensionais ou complexas aquelas personagens nos quais tem o seu

interior trabalhado de forma mais profunda, de forma com que o público possa, de alguma

maneira, reconhecer ou se relacionar.

3.3 A serialização retratando personagens adolescentes

Como foi abordado na introdução desta tese, a adolescência passou a ser reconhecida

como uma fase da vida de uma pessoa recentemente. Isso acarreta diversas consequências,

sendo uma delas a demora na produção de seriados especialmente voltados para esse público,

nos quais fossem abordados questões e dilemas desse período. Trazendo uma retrospectiva

baseada no histórico desse gênero nas séries norte-americanas, a primeira surgiu em 1988.

Anos Incríveis (Wonder Years), criada por Carol Black e Neal Marlens, aborda as memórias

do seu protagonista, Kevin Arnold, durante sua adolescência no final dos anos 60, e os

aprendizados obtidos pelas suas experiências na época. Apesar de ser a pioneira, os temas

encarados por seus protagonistas estavam relacionados a assuntos mais inocentes e infantis,

que não contemplavam as demandas do público adolescente. Porém em 1990 surgiria a série

considerada um marco para esse gênero de produções televisivas.

Figura 3 - Elenco principal da série Barrados no Baile

Fonte: Divulgação Revista Monet, 2017.



Barrados no Baile (Beverly Hills: 90210) obteve uma importância que ultrapassou a

geração à qual ela retrata. Mais do que isso, em certa medida, ela ditou os padrões de obras

teens posteriores, sendo sua relevância tão grande, que nas produções atuais é possível

identificar ainda resíduos do seu DNA. A história gira em torno de um grupo de estudantes

colegiais que moram na privilegiada Beverly Hills (FIG. 3). Iniciado durante a juventude

desses personagens e passando por suas evoluções até a fase adulta, acompanha-se seus

dilemas de amizades, relacionamentos, decepções e outros eventos que envolvem essa fase da

vida. É relevante pontuar que a CW, emissora responsável por Barrados no Baile, atualmente

é uma grande produtora de séries voltadas para esse público, sendo ainda possível identificar

os códigos que haviam em sua pioneira. Faz parte desse conjunto trazer protagonistas

adolescentes interpretados por atores mais velhos, além da adoção de certos padrões de

beleza, sociais e raciais, sendo a maior parte das suas histórias focada em dramas de amizade,

romance ou familiares. Uma vez que esse padrão passou a ser reconhecido pelo público, uma

parte dos consumidores de produções seriadas passou a considerar as séries teens como

subprodutos enlatados, afastadas da realidade e, por isso, condenadas a não abordar assuntos

verdadeiramente relevantes em seus roteiros. Séries como One Tree Hill (2003), Gossip Girls

(2007), Pretty Little Liars (2010), Riverdale (2017), entre outras, que traziam isso em seu

script, corroboravam com essa visão superficial de quem apenas olhava de fora e passou a

desprezar essas produções. A estrutura engessada de ter muitos episódios por temporada,

sendo eles demasiado longos, não facilita o andamento dessas obras. Esse padrão foi adotado

para corresponder às demandas televisivas, porém a duração dos episódios e sua grande

quantidade acabam por esvaziar os conteúdos com facilidade, uma vez que há mais tempo do

que o necessário para o desenvolvimento das intrigas.

Apesar do padrão citado ser adotado por muitas séries, tanto da época quanto

atualmente, havia obras que fugiam desse padrão, como Minha vida de cão (My so-called life,

1994), Dawson 's Creek (1998) e Freaks and Geeks (1999). A de 1998, por exemplo, retrata a

história de quatro jovens que buscam se entender e se encontrar dentro dessa fase conturbada

da vida. A maturidade com a qual os temas eram tratados pelas personagens a fizeram ganhar

destaque, tanto entre o público-alvo, quanto com a crítica, tornando-se uma das séries de

drama com maior prestígio televisivo. Como resultado, essas séries abriram precedentes para

que ganhassem novos exemplares que extrapolaram o lugar comum no qual elas

constantemente eram mantidas. A estreia de Skins, em 2007, trouxe para as telas diversos

temas da adolescência que outras obras ou não se aprofundavam, ou não abordavam em suas

narrativas (FIG. 4). A série acompanha um grupo de amigos ao longo de dois anos,



enfrentando situações que envolvem, por exemplo, o uso de drogas, sexualidade, transtornos

de personalidade, entre outros, tendo seus conflitos renovados a cada duas temporadas, nas

quais o elenco era renovado.

Figura 4 - Personagens principais da série Skins

Fonte: Netflix, 2022.

Os assuntos abordados passaram a trazer discussões mais relevantes e que englobavam

outras questões além das já retratadas ao longo de tantas décadas. Tudo isso culminou em um

dos grandes fenômenos televisivos dos últimos anos: Glee. A série criada por Ryan Murphy,

Brad Falchuk e Ian Brennan retrata um grupo de alunos que, abordados pelo professor que

passou a comandar o coral da escola, passam a fazer parte do mesmo. Ao longo dos episódios

são mostrados os desafios de suas vidas pessoais, com o adicional deles serem indivíduos que

são excluídos no colégio por serem considerados diferentes. A série é amplamente

considerada um marco cultural, pois ela reuniu as principais discussões a respeito de

diversidade da época, o que pavimentou o caminho para que pudessem existir outras que

abordassem assuntos mais diversos nesse viés.

Atualmente, há diversas séries adolescentes que abordam mais abertamente questões

como sexualidade, religião, diversidade étnica e racial, relacionamentos, traumas, uso de

substâncias psicotrópicas, relacionamentos diversos, etc. Desde My mad fat diary (2013),

passando por Atypical (2017), Sex Education (2019), Love, Victor (2020), Eu Nunca… (2020),

e a própria Euphoria (2019), são exemplos de obras que levantam discussões relevantes e



representativas para os jovens dessa nova geração, que busca cada vez mais ver personagens

parecidos consigo nas obras (FIG. 5). Dentro disso, é preciso lembrar de exemplos que não

foram muito bem-sucedidos na forma de abordar esses assuntos. A já finalizada 13 reasons

why (2017), se propôs a discutir o tema de suicídio entre jovens. Apesar de conseguir pautar e

alertar diversas pessoas que não tratavam o tema com o devido cuidado ou relevância, a série

descuidou por diversas vezes da maneira como retrata as situações e temas que eram

suscitados. Os realizadores desobedeceram às recomendações das organizações de saúde de

diversos países sobre como abordar o tema em obras de ficção. A cena na qual a protagonista

tira a própria vida, por exemplo, é desnecessariamente explícita, mostrando o método

utilizado por ela para cometer o ato, apesar da recomendação geral ser de não expor o artifício

utilizado.

Figura 5 - Exemplos de séries adolescentes contemporâneas

Fonte: O surto do dia, 2020.

Interessante ressaltar que as narrativas das séries teen não se mantêm apenas no

cotidiano, dentro de gêneros como drama ou comédia. O gênero de super-heróis, por exemplo,

traz para o cenário da juventude os desafios de ser um super-humano tendo ainda que lidar

com os desafios que essa fase proporciona. Tendo como pioneira a série Smallville (2001),

que acompanhava um jovem Super Homem que caiu na Terra nos tempos atuais, ao longo do

tempo ganhou uma variedade de novas séries. Com representações e protagonistas diferentes,

especialmente com a popularidade que as produções com essa temática ganharam,



lançamentos como Arrow (2012), Flash (2014), The Runaways (2017), Titans (2018)

Batwoman (2019) e Ms Marvel (2022), obtiveram cada vez mais audiência. Além dessas,

produções também muito populares são aquelas que focam em adolescentes dentro de um

universo mítico. Dentre as mais populares pode-se citar Buffy, a caça vampiro (1997),

Supernatural (2005), Teen Wolf (2011), The Vampire Diaries (2009), O mundo sombrio de

Sabrina (2018), entre outras.

Obras com o DNA de Barrados no Baile não deixaram de serem produzidas, com a

alteração de que muitas delas agora passaram a incluir questões sociais e diversidade, uma vez

que essas pautas passaram a ser requisitadas pela juventude consumidora (mesmo que

geralmente abordam esses assuntos de uma forma mais rasa). Importante ressaltar que não há

demérito nesse tipo de produção, porém diversas séries avançam este formato para trazer

discussões mais pertinentes e pertencentes a nova geração em seu roteiro. O gênero é novo,

apesar disso tem buscado cada vez mais explorar assuntos relevantes e que verdadeiramente

refletem a sociedade na qual pertence, especialmente abordando as diferenças geracionais e o

choque entre elas. Para um gênero considerado por muitas ocasiões como raso, a evolução

que há entre as produções ao longo do tempo, apesar de estar longe de abarcar uma

representatividade mais diversa, caminha nesse sentido sendo empurrado pelas gerações às

quais buscam representar.



4 NÍVEIS DE ENUNCIAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DAS PERSONAGENS EM

EUPHORIA

4.1 As instâncias da enunciação

Antes de começar a análise das adolescentes que compõem essa narrativa seriada, é

preciso ter como pressuposto que, por se tratar de uma instância comunicativa, ela é resultado

de uma enunciação. Esta se trata do ato de produção de um discurso, um conceito-chave para

que o sentido seja gerado de forma congruente. Isso porque, uma vez que faz a ligação entre

os elementos que ordenam o discurso, ela torna possível a interação entre o destinador e o

destinatário do discurso:

Entendemos por enunciação o ato de um sujeito-destinador interagir, em
situação de comunicação, com um sujeito-destinatário, implicando essa
interação uma manipulação em que ao destinador cabe, em sentido amplo,
um fazer persuasivo e ao destinatário um fazer interpretativo. O produto do
ato da enunciação, falado ou escrito, é o enunciado. (HILGERT, 2007, p. 70).

Nenhum processo de enunciação é construído de forma imparcial. Com efeito, ao

mesmo tempo em que o sujeito da enunciação edifica um universo de significação no

discurso, estabelece uma imagem de si mesmo com que opera na situação de comunicação

(GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 125-127). Por se tratar de uma relação de troca, o emissor

(aquele que emite a mensagem) carrega implicitamente em seu discurso uma mensagem de

acordo com suas crenças ou ideias. Isso resulta em um fazer persuasivo focado em convencer

o seu receptor a aderir ao seu ponto de vista. Já o destinatário irá receber a mensagem e fica

encarregado de interpretá-la com base em seus códigos e visão de mundo.

Uma vez que a enunciação é a esfera à qual o enunciado faz parte, ela é a “instância

linguística logicamente pressuposta pela própria existência do enunciado (que comporta seus

traços e suas marcas)” (GREIMAS e COURTÉS, 1979, p. 126). O último, por sua vez, pode

ser compreendido tal qual o “estado que dela resulta, independentemente de suas dimensões

sintagmáticas” (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 123). Ou seja, ele é o produto da

enunciação, o dito concreto, falado, ouvido ou lido. Ambos os termos são relacionados ao ato

comunicativo, uma vez que colocam a linguagem em funcionamento. Suas distinções são com

base hierárquica, se tratando entre a oposição do dizer (enunciação) e do dito (enunciado).

O enunciador (aquele responsável por produzir a enunciação) realiza operações na

produção de um enunciado para seu funcionamento. Em um enunciado, sempre se instaura



marcadores de pessoa, espaço e tempo do discurso, uma vez que “todo e qualquer enunciado

tem como pressuposto o fato de ter sido proferido por alguém num tempo e num espaço”

(SILVA, 2006, p. 2).

No que diz respeito a instalar esses marcadores, o processo é chamado de debreagem.

Ele é um elemento fundamental para a construção discursiva e constituição enunciativa. Sua

operação ocorre com o ato da enunciação projetar fora dela as categorias ligadas à sua

estrutura de base (pessoa, tempo e espaço). Uma vez que isso ocorre, são constituídos os

elementos sobre os quais o enunciado se assenta, o que faz com que ele seja povoado com as

três categorias de sua estrutura. Sobre esse procedimento, Fiorin cita Greimas e Courtès para

explicar a respeito de como ele se caracteriza:

A debreagem consiste, pois, num primeiro momento, em disjungir do sujeito,
do espaço e do tempo da enunciação e projetar no enunciado um não-eu, um
não-aqui e um não-agora. Como nenhum eu, aqui ou agora inscritos no
enunciado são realmente a pessoa, o espaço e o tempo da enunciação, uma
vez que estes são sempre pressupostos, a projeção da pessoa, do espaço e do
tempo da enunciação no enunciado é também uma debreagem (Greimas e
Courtès, 1979, apud fiorin, 1996, p. 43).

Uma vez que ele separa esses marcadores de tempo, pessoa e espaço do texto para então

projetar um não-agora, não-eu e não-aqui, o efeito da debreagem é aludir a instância a partir

da qual ela se produz. Sendo assim, em um enunciado discursivizado, ela cria um simulacro

da realidade exterior a ele. Quando há no texto um conjunto dessas marcas remetendo a

instância da enunciação, temos aquela que é conhecida como debreagem enunciativa, que

forma um texto enunciativo. Quando temos o inverso, ou seja, a instauração do não-agora,

não-eu e não-aqui, é constituído um texto enuncivo, derivado de uma debreagem enunciva.

Outra operação realizada pelo enunciador é a embreagem. Ao contrário da debreagem,

ela é o retorno à enunciação, que ocorre com a suspensão de certos termos das categorias de

pessoa e/ou de espaço e/ou de tempo, assim como pela denegação da instância do enunciado

(GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 119). Esse efeito de regresso não ocorre pela utilização do

eu, do aqui e do agora. Enquanto a debreagem se trata dessas instâncias simuladas, para que

ocorra o retorno bem-sucedido à enunciação, a linguagem deve se apresentar enquanto

linguagem, e não enquanto um simulacro do mundo. Um ponto importante a ser ressaltado é

que toda embreagem pressupõe uma debreagem pregressa, uma vez que ela irá neutralizar a

oposição categórica, negando o enunciado, uma vez que o mesmo é afirmado pela debreagem

anterior.



Greimas e Courtés revelam que há dois procedimentos para realizar a embreagem, ou

seja, desreferencializar o enunciado. O primeiro deles é a suspensão da oposição entre certos

termos da categoria de pessoa e/ou espaço e/ou tempo, que se trata da neutralização das

oposições que constituem o sistema dessas esferas. E então o procedimento é utilizar uma

pessoa/ espaço/ tempo com o valor de outro. O segundo método para negar o enunciado é a

mistura das instâncias enunciativas. Greimas e Courtés (1979, p. 125) apontam a existência de

três níveis: o primeiro sendo composto pelo enunciador/ enunciatário, o segundo pelo

narrador/ narratário e o terceiro pelo interlocutor/ interlocutário (FIG. 6). Esses níveis podem

ser desdobrados, e os actantes, percorrer entre eles.

Figura 6 - Instâncias da enunciação

Fonte: O ator da enunciação, no discurso proferido por Fernando Henrique Cardoso, em 1º de janeiro de 1995,
por ocasião da investidura do cargo de presidente do Brasil (2020, p. 20)

4.2 A categoria de pessoa

A categoria de pessoa é essencial para que a linguagem se converta em um discurso.

Esta é instalada no discurso através da operação de debreagem e, de acordo com Fiorin (1996,

p.59), tem a actorialização como um de seus componentes básicos. O “eu” aqui é uma

antecipação que assinala de quem se trata o discurso. Como o ato da enunciação tem aqui um

eu proferido, instaura-se outro sujeito, que existe de forma exterior a mim, que se trata do “tu”

(BENVENISTE, 1966, p. 259-60). Esse existe em oposição ao primeiro, e a dinâmica entre

ambos origina o diálogo.

Quando o sujeito da enunciação põe a linguagem em funcionamento, ou seja,
quando designa como eu e se apropria da linguagem inteira, ele, como diz
Greimas, “constrói o mundo enquanto objeto ao mesmo tempo que se
constrói a si mesmo” (GREIMAS; COURTÈS, 1979, p.127). Isso se dá por
uma orientação transitiva, isto é, o ato de mirar o mundo (FIORIN, 1996,
p.42)



O enunciador é capaz de criar um cenário por meio do enunciado, assim como

estabelecer quem será o “tu” e como serão àqueles a quem ele concede a palavra serão

coordenados.

O “eu” e o “tu” indicam quem fala e para quem se fala, diálogo que remete a sujeitos

da enunciação. De acordo com Fiorin (1996), esses sempre serão únicos, enquanto “ele” pode

ser desde uma infinidade de sujeitos, até mesmo nenhum. Por isso “ele” nunca é instaurado

como actante da enunciação, mantendo-se presente apenas no enunciado.

4.2.1 Os níveis de enunciação

Uma vez instituída a categoria de pessoa, o próximo passo é a introdução dos níveis de

enunciação. Greimas e Courtés (1979, p.125) estabeleceram uma hierarquia comunicativa que

é constituída por três níveis, sendo estes essenciais para a compreensão da natureza dos atores

do discurso. A necessidade de distinção desses dos níveis foi mostrada por Bakhtin, que cita o

seguinte exemplo: “se eu narrar um fato que acaba de acontecer comigo, me torno narradora,

e assim fora do tempo-espaço onde o evento aconteceu é impossível a identificação entre meu

eu e o eu de quem estou falando” (1988, p.360). Nesse caso a identificação entre o “eu”

participante do fato e o “eu” narrador se torna impossível fora do espaço-tempo do evento

uma vez que, ainda que em tese ambos se referem ao mesmo sujeito, eles estão em instâncias

diferentes do enunciado.

O “eu”, anteriormente mencionado como parte do diálogo, abrange dois diferentes

níveis: o de enunciador, também conhecido enquanto “eu” pressuposto, e o de narrador, que é

o “eu” instaurado no enunciado. O primeiro se trata do destinador implícito na enunciação,

que é pressuposto pela existência do enunciado. Refere-se ao autor da obra, porém este não é

o autor real, de carne e osso, mas sua projeção construída ao longo da obra.

Paralelamente a isso, o segundo “eu” é aquele responsável por contar a narrativa,

intitulado de narrador. Ele se localiza no interior do texto de forma implícita ou explícita. O

último é o terceiro nível do “eu”, que assim se caracteriza por falar em discurso direto. Porém

diferente dos anteriores, esse “eu” é a fala dos personagens atuantes no enunciado, aos quais a

palavra é concedida pelo narrador. Esses recebem a denominação de interlocutor.

Como explicitado na categoria de pessoa, durante um processo de enunciação,

invariavelmente, o “eu” se dirige a um “tu”. Em A instância linguística do leitor, Fernando

Moreno destaca que “na produção enunciativa, o enunciador invariavelmente considera a

quem se destina seu discurso” (SILVA, 2006, p.3). Logo, uma vez estabelecidos os 3 níveis



que correspondem ao “eu”, temos a equivalência a cada um deles dentro da instância do “tu”,

que é a quem cada uma das categorias do “eu” se dirige. Diante do enunciador está o

enunciatário, do narrador temos o narratário e do interlocutor, o interlocutário.

Quanto aos 3 níveis aqui expressos, é significativo destacar que o posicionamento dos

actantes em cada um deles pode ser fluido. O “eu”/ “tu” que está ocupando um desses níveis,

não se encontram presos apenas àquela função, então eles podem circular entre os níveis do

enunciado. Genette (1983) designa o termo metalepse, que quer dizer que o narrador ou autor

praticam aquilo que está sendo narrado

4.2.1.1 Destrinchando o primeiro nível: enunciador/ enunciatário

Exibindo mais uma vez o pensamento de Fiorin (1996), o autor implícito (enunciador)

não se trata do autor real, de carne e osso - esse pertencente ao território extralinguístico.

Quando nos referimos a ele, precisamos ter em mente que o mesmo pode criar uma pessoa

diferente da sua autêntica personalidade, para ocupar aquele papel na obra, o que faz com que

ele esteja presente apenas de forma exterior ao texto. Genette (1983), por sua vez, defende a

visão a qual indica que a diferença entre autor real e implícito não deveria existir, uma vez

que o mesmo inevitavelmente projeta seus valores em sua obra (ainda que de maneira não

intencional). No que concerne ao que irei abordar posteriormente, é importante destacar a fala

de Fiorin (1996) a respeito da teoria de Genette: não é necessário ir ao extremo de

automaticamente julgar o autor baseado em uma obra, mas considerar que o autor real é

inapreensível, sendo o implícito o único a pertencer ao campo da enunciação.

De acordo com Booth (1970) o autor que se disfarça em um narrador de primeira ou

terceira pessoa não é o ser real, mas um autor implícito constituído pelo texto. Este se torna

hábil a criar uma versão superior de si mesmo, sendo assim não temos acesso ao sujeito,

apenas a sua enunciação. E por ser uma instância que se localiza no âmbito intralinguístico,

podemos assumir que o enunciador não necessita ser uma pessoa de carne e osso, podendo até

mesmo um narrador ou interlocutor também exercer o papel de emissor do enunciado.

Uma vez que o enunciador é o “eu” do enunciado, o “tu” aqui estabelecido é o

enunciatário. Enquanto o enunciador é o autor ideal, o enunciatário é o leitor ideal, aquele que

está implícito na mensagem. Este não é o receptor real, mas sim uma imagem de leitor

pressuposta e criada pelo todo da obra. Ressalto aqui que do ponto de vista teórico, a

preocupação é com o leitor pressuposto pela obra. Porém, quando falamos da perspectiva

mercadológica, o enunciatário é ocupado pelo leitor de carne e osso.



4.2.1.2 Destrinchando o segundo nível: narrador/ narratário

Apesar de termos um autor que assina a obra, não é ele que será o responsável pela

narração. O fruto da criação do autor implícito encontra-se projetado no segundo nível do

texto. Esse é a delegação de uma voz levada a efeito pelo enunciador. Primordialmente é

necessário entender que, de acordo com Fiorin, a narração é sempre realizada em primeira

pessoa. Isso ocorre uma vez que é sempre um “eu” que fala, enquanto as personagens, que o

“eu” se refere, podem ser “eu”, “tu” ou “ela”. De acordo com a lógica proposta por Fiorin

(1996), o “eu” narrador é o “eu” do agora e o “eu” narrado é o “eu do passado”. Isso porque

quem conta os fatos está no presente e, uma vez que os fatos podem ser descritos, temos

estabelecido que a narrativa se trata de acontecimentos que já ocorreram. Ainda que não seja

o responsável pelo ato de narrar, Bakhtin (1998, p.118) afirma que o relato do autor está por

trás e sobre o relato do próprio narrador, uma vez que ambos os discursos estão em constante

interação.

Um aspecto relevante a ser observado a respeito da prática da narração no audiovisual

é que, apesar dela se fazer presente explicitamente em diversas produções, ela normalmente

“desaparece” do espetáculo.

Poderíamos buscar no trabalho fragmentário da câmera ao rodar os planos, o
papel de narrador para aquele que a dirige. Porém, na prática do espetáculo
fílmico, tanto o narrador como o escritor da peça cinematográfica
desaparecem, pois serão os atores os elementos que irão objetivar as ações,
e, portanto, aquilo que será percebido pelos espectadores no momento da
exibição: a fábula (LEONE; MOURÃO, 1993, p. 18).

Uma vez que os interpretantes são os responsáveis por concretizar as ações na visão do

espectador, o enunciador e o narrador normalmente não se tornam o foco do espetáculo. A

categoria da situação narrativa figurativa (ou metafórica), abordada por Gilda Neves (1999)

em O ato de narrar e as teorias do ponto de vista, corrobora com essa visão de uma maneira

mais extrema, uma vez que ela indica que o narrador desaparece por trás das personagens.

Assim sendo, o leitor tem a ilusão de ver a consciência dos protagonistas, tornando o modo

dominante por trás da narrativa a apresentação cênica. Apesar disso, em Euphoria os

elementos narrador e enunciador não são somente perceptíveis, como também se utilizam

disso como recurso para a contação da história. Como Mieke Bal traz em sua tese “a

identidade do narrador, o grau e a maneira pela qual esta identidade está indicada no texto, e

as escolhas que estão implicadas garantem ao texto o seu caráter específico” (BAL, 1985,



p.120)19. Considerando-se a classificação dos tipos de narradores, Fernando Moreno traz em

seu artigo A instância lingüística do leitor uma breve descrição sobre as três categorias de

narrador mais genéricas: “a) narrador onisciente: enredo narrado em terceira pessoa, o

narrador tudo sabe, comenta e avalia; b) narrador-observador: narrado em primeira pessoa,

não participa diretamente dos acontecimentos; c) narrador-personagem: narra o enredo

participando dos acontecimentos” (SILVA, 2006, p.2).

Enquanto isso, Stam, Burgoyne e Flitterman-Lewis (1992) distinguem dois tipos de

narradores no modelo proposto por Genette (1972). O primeiro deles é o intradiegético, e suas

categorias se aproximam do que foi postulado anteriormente por Silva (2006). Se o

personagem narra uma história da qual faz parte, nesse caso é conhecido como

homodiegético, e caso não pertença a história, será heterodiegético. Porém temos aqui uma

categoria que não foi proposta pelo trabalho anteriormente citado: no caso esse tipo de

narrador é chamado de extradiegético. Ele é um narrador externo, e se manifesta através do

código cinematográfico, e não pelo discurso verbal. Desse modo, ele é quem regula os

registros sonoros e visuais presentes, nesse caso, na série.

De maneira menos engessada, a proposta de Wolf Schimid (2010) estabelece uma lista

de critérios para uma tipologia de narrador (Tabela 1):

19the narrator's identity, the degree and manner in which this identity is indicated in the text, and the choices that
are implied give the text its specific character. (BAL, Mieke. Introduction to the Theory o f Narrative, 1985, p.
120)



Tabela 1: Critérios estabelecidos por Schmid para uma tipologia de narrador

Fonte: Narratology: an introduction. (2010, p.66)

Interessante levarmos em consideração que, nesse caso, não há um tipo com regras

pré-estabelecidas, mas sim um conjunto de características as quais podem ser associadas à

instância do narrador.

Schmid (2010) estabelece onze critérios para se pensar a tipologia do
narrador. Quantitativamente, trata-se de um painel mais criterioso, mas o
ganho está na distinção entre tipologia e ponto de vista na narrativa. Um
narrador não diegético, por exemplo, pode assumir o ponto de vista de um
dos personagens para narrar determinada situação e nem por isso ocorre uma
mudança de tipos. (SOUZA, 2017, p. 135).

Esses critérios avançam no sentido de diferenciar o modo como o narrador está inserido na

narrativa e o ponto de vista que ele assume, o que resulta em uma caracterização mais precisa

dos tipos de narradores.

O “tu” ao qual o narrador dirige seu discurso é o narratário. Este é uma entidade

fictícia que existe unicamente na instância textual, e depende diretamente de outro ‘ser de

papel’ (BARTHES, 1966). Assim sendo, o narratário é simétrico ao narrador.

4.2.1.3 Destrinchando terceiro nível: interlocutor/ interlocutário

Este nível é derivado da voz que o narrador concede para os atores do enunciado.

Essa fala se converte em interlocução, sendo esta marcada pelo discurso direto: aqui o



interlocutor (“eu”) se dirige a um interlocutário (“tu”), constintuindo um diálogo. Esse tipo de

discurso cria um efeito de realismo, uma vez que a aparência para a audiência é que o

narrador está imitando o interlocutor, que é quem estaria apresentando a verdade dos fatos. De

acordo com Fiorin (1994, p.79) esse fato é tão verdadeiro que, quando estamos diante de uma

narração em discurso direto, a pergunta feita é se o interlocutor de fato utilizou aquelas

palavras.

4.3 Euphoria e suas personagens adolescentes

Analisando a série Euphoria enquanto um enunciado, podemos entender como o

processo de debreagem estaria presente em sua composição. A respeito dos mecanismos tanto

de debreagem, quanto de embreagem, Fiorin disserta:

Ao contrário da debreagem, que é a projeção para fora da instância da
enunciação dos tempos que servem para constituir o enunciado, [...] a
embreagem temporal é o efeito de retorno à instância da enunciação,
produzido pela suspensão da oposição entre certos termos da categoria de
tempo (GREIMAS; COURTÉS, 1979). De fato, a debreagem cria seja uma
enunciação enunciada, em que os tempos do enunciado simulam os tempos
da enunciação, seja um enunciado enunciado, em que se tem a ilusão de estar
diante da temporalidade dos acontecimentos. Tem-se a impressão de estar
sempre em presença de uma temporalidade não linguística: tempo do ato de
dizer no primeiro caso; tempo dos acontecimentos no segundo. Ora, quando
se neutralizam termos da categoria de tempo, o efeito de sentido obtido é que
o tempo é uma pura construção do enunciador, que presentifica o passado,
torna presente o futuro, etc. Assim, com esse procedimento, passa-se da
ilusão enunciativa da naturalidade dos tempos do dizer e do dito, da quimera
segundo a qual o tempo linguístico é o tempo do mundo, à certeza de que o
tempo é um efeito de sentido produzido na e pela enunciação. (FIORIN,
2022, p. 29).

Sendo assim, a debreagem se trata do mecanismo que utiliza a temporalidade variando de

acordo com a necessidade do enunciado que está sendo produzido. Ocorre uma simulação

para que sinta-se que está no tempo dos acontecimentos ou no ato do dizer. Por isso ele se

trata do efeito da projeção para fora do enunciado, o tempo utilizado não é o da enunciação.

Enquanto isso, a embreagem necessita do processo da debreagem para ocorrer, uma vez que

ela se trata do retorno à temporalidade do enunciado. O processo ocorre através do

movimento do enunciador de regressar a enunciação para o tempo presente, neutralizando os

tempos verbais que foram projetados no mecanismo da debreagem. Isso tem como efeito a

certeza de que a temporalidade presente no enunciado é produzida na enunciação, tal qual diz



Fiorin: “ora, quando se neutralizam termos da categoria de tempo, o efeito de sentido obtido

é que o tempo é uma pura construção do enunciador, que presentifica o passado, torna

presente o futuro, etc.” (2022, p. 30).

Retornando a leitura da série, podemos enxergar facilmente o processo de debreagem,

seja na demarcação do período em que as cenas se passam, no passado (quando é retratado o

background de cada personagem) ou no presente (no qual ocorrem os acontecimentos com as

personagens enquanto adolescentes), que pode ser lida enquanto um marcador de

temporalidade. O local onde se passa a narrativa (no caso a cidade fictícia de East Highland),

indicaria o de espaço e, finalmente, a categoria de pessoa seria apontada durante a relação

entre as personagens.

Assim como a debreagem, podemos ler aspectos da série que caracterizariam a

operação de embreagem. A alternância temporal que ocorre entre os eventos que são

retratados pela série pode ser interpretada sob a ótica de uma embreagem temporal. Ao

assistirmos a série, podemos constatar que ela não possui sua narrativa inteiramente dentro de

uma mesma linha temporal. Basta observar que o passado das personagens, o desenrolar da

história e os relatos contados por Rue não possuem estão dispostos linearmente dentro de uma

mesma temporalidade. O último, inclusive, parece se tratar de um futuro, em que uma

possível enunciadora (nesse caso, podemos considerar que se trata de Rue), conta os

acontecimentos enquanto um passado já ocorrido. Sob essa ótica, podemos analisar esta

personagem sob a perspectiva de enunciadora, examinando sua atuação no que concerne a

realização dos mecanismos no enunciado produzido pela mesma. Cabe fazer uma observação

sobre a seguinte análise: ela será elaborada levando em consideração os tempos verbais

presentes na legenda em português da série, no canal oficial da HBO. Para compreender

funcionamento deste mecanismo, será observado o procedimento de análise dos tempos

verbais de trechos de falas enunciadas por Rue levado em consideração as possibilidades de

embreagem no português, apontadas por Fiorin no livro “As astúcias da enunciação”

(FIORIN, 1996, p.194). Com isso, é possível compreender como o processo de neutralização

estaria sendo realizado por ela na construção do enunciado.

Observando o episódio 1 (T1/ Ep.1/ 00:09:19), podemos ouvir sua voz dizendo “Foi

uma observação bem correta de Fezco, que geralmente não está na mesma rotação que a

terra” (FIG. 7). Aqui podemos observar uma neutralização da concomitância pela

anterioridade, na qual o verbo “foi” assinala uma anterioridade em relação ao tempo que está

sendo enunciado. Isso é apresentado não pelo pretérito perfeito, mas pelo presente do verbo

“está”. Assim, há uma ressonância do presente, que pesa mais do que o passado da ação, e



esse presente é enxergado como uma continuidade lógica ou psicológica do passado. Assim,

quando sabemos que o personagem Fezco é daquele jeito, frente a um acontecimento do

passado, associamos ambas as informações de uma maneira lógica, porém compreendendo

que a história se passa no passado, em relação ao tempo da enunciação. Ainda no episódio 1

temos um outro exemplo dessa neutralização (T1/ Ep.1/ 00:30:04): “fui andando até a festa do

McKay pois tenho por regra não beber e andar de bicicleta” (FIG. 8). O verbo “fui” aponta em

direção ao passado, enquanto o verbo “tenho” indica o presente do enunciado.

Figura 7 - Rue comenta sobre a observação de Fezco

Fonte: Euphoria, episódio 1.

Figura 8 - Rue comenta sobre ir andando para a festa

Fonte: Euphoria, episódio 1.



Em outro momento do episódio 1, podemos constatar outro tipo de neutralização: a

concomitância pela posterioridade. Após conseguir as drogas com Ashtray, Rue sai do

estabelecimento de Fez e avista Nate. Aos 11 minutos e 52 segundos, podemos ouvir sua voz

dizendo “e se forem dar uma festa no final do verão…é claro que eu vou”. O verbo “ir” aqui é

empregado de duas formas: a primeira no futuro e a segunda no presente. A posterioridade

aqui indicada pelo presente nos traz a certeza de que o fato enunciado irá ocorrer. Já a

concomitância pontual pela concomitância durativa aqui pode ser evidenciada pelo enunciado.

outro exemplo de neutralidade ocorre com na frase “pensando bem era melhor ela ter ido para

festa do McKay” (T1/ Ep.1/ 00:23:09), em que Rue se refere a personagem Jules. Como a

segunda ter ido para a festa seria uma direção lógica a ser tomada, visto que ela havia sido

convidada e anteriormente havia confirmado, o verbo “ir” deveria ser expresso pelo pretérito

imperfeito. Como aqui está sendo usado o pretérito perfeito, ele exprime um acontecimento

que está sendo visto pela perspectiva do presente (FIG. 10).

Figura 9 - Rue afirma que iria a uma festa de Nate

Fonte: Euphoria, episódio 1.



Figura 10 - Rue especula sobre decisão de Jules

Fonte: Euphoria, episódio 1.

Isso faz com que haja a percepção descrita anteriormente por Fiorin, que o tempo é

uma construção do enunciador (2022), nesse caso a Rue. E, com isso, é possível que haja a

noção que ela funciona enquanto produtora desse discurso, haja em vista que, retornando a

Fiorin, “o tempo linguístico é o tempo do mundo, à certeza de que o tempo é um efeito de

sentido produzido na e pela enunciação.” (2022, p. 30).

Figura 11 - Rue comanda “aula” sobre nudes masculinos

Fonte: Euphoria, episódio 3.



Figura 12 - Jules como assistente de Rue

Fonte: Euphoria, episódio 3.

Outros momentos da série poderiam também ser considerados como a Rue ocupando o

primeiro nível enunciativo. Por diversas vezes presenciamos ela no poder de como a narrativa

iria ser retratada para os espectadores, pausando algumas cenas, inserindo outras, construindo

passagens entre elas as quais melhor descreveriam seus pensamentos, entre outros. No

terceiro episódio, aos exatos 19 minutos, a cena que o telespectador está assistindo é pausada,

dando lugar a outra comandada pela Rue, que interpreta uma professora que está dando aula a

respeito como categoriza nudes masculinos (FIG. 11). A fotografia passa a ser mais granulada

e a caracterização dos personagens mudam de acordo com a representação que ela queria

passar. Aqui a Jules é a assistente dela que está passando os slides (FIG. 12), sendo que na

narrativa dos acontecimentos presentes da série, esse momento não ocorre para a personagem.

Na sequência, ela passa a falar diretamente com o receptor, mostrando que ela tem

consciência acerca de nossa existência, assim como tem o poder de falar diretamente conosco,

movimento conhecido como quebrando da quarta parede. No episódio 7 (T1/ Ep.7/ 00:13:03),

ocorre algo semelhante: no momento em que a Rue passa a tentar descobrir o que houve com

a Jules, o episódio passa a simular uma série de investigação por um tempo (FIG. 13). Os

enquadramentos, cores, a fotografia volta a ser granulada e ela e Lexi estão vestidas de acordo

e se tratando pelos sobrenomes. Porém, aos 17 minutos e 5 segundos, a série deixa em aberto

se de fato a Lexi estava compartilhando daquela investigação, como vimos ser contado pela

Rue. Isso porque, no momento em que ela desliga o telefone, percebemos em seu diálogo com

Cassie que muito do que foi mostrado pode ter sido, de fato, alucinação da Rue (FIG. 14).



Figura 13 - Rue investigando o que houve com Jules

Fonte: Euphoria, episódio 7.

Figura 14 - Lexi acha que Rue está numa crise

Fonte: Euphoria, episódio 7.

O aspecto da não confiabilidade dela, especialmente no que diz respeito à sua atuação

enquanto narradora, a ser destacado é algo que é exposto pela própria Rue, desde o primeiro

episódio. Aos 35 minutos e 40 segundos do primeiro episódio (T1/ Ep.1/ 00:35:40), ela

declara: “tem algumas versões sobre o que aconteceu naquela noite. E eu não sou a narradora

mais confiável” (FIG. 15). É fato que um narrador-personagem costuma ser parcial, uma vez

que projeta seu lado da história para o receptor, um exemplo disso no âmbito da literatura é o

livro Lolita, do autor Vladimir Nabokov. Neste, o personagem principal utiliza o pseudônimo



de Humbert Humbert e é um pedófilo, como ele mesmo admite (com outras palavras) em

certo ponto da narrativa. Ele afirma durante todo o livro que a personagem de 12 anos,

Dolores Haze (a qual recebe dele a alcunha de “Lolita”) está o seduzindo por estar apaixonada

por ele. Porém nunca é possível saber o que de fato ocorre dentro da “verdade” daquele

universo, uma vez que apenas temos acesso à "verdade" produzida pela cabeça do Humbert.

Figura 15  - Rue admite não ser uma narradora confiável

Fonte: Euphoria, episódio 1.

Figura 16 - Nate convencendo McKay sobre a festa

Fonte: Euphoria, episódio 1.



Figura 17 - Jules desiste da festa

Fonte: Euphoria, episódio 1.

Retomando a discussão sobre a confiabilidade da narradora Rue, já temos

pré-estabelecido que nem tudo que estamos vendo em tela pode ser tratado como o que

aconteceu na “realidade” compartilhada pelas personagens. Um exemplo de uma possível

inconsistência narrativa pode ser percebido no início da série (T1/ Ep.1/ 00:12:01). O

personagem do Nate está no carro com o McKay, tentando convencê-lo a dar uma festa na

casa dele, e o mesmo parece só ter “concordado”, relutante, naquele momento (FIG. 16). Pela

linha que o episódio segue, percebemos que a festa ocorre no mesmo dia dessa conversa.

Podemos inferir isso pelo machucado da Jules ao cair da bicicleta, que um momento depois

desmarca com a Kat (FIG. 17), que está com as outras meninas se arrumando para a festa no

momento. Porém a inconsistência vem do fato de que, quando a narradora Rue está

introduzindo a história, ela afirma que Jules e Kat estavam na recuperação escolar quando se

conheceram, dando a entender que isso está em um passado recente. E, nesse momento,

aparece uma cena entre as duas (T1/ Ep.1/ 00:13:33), na qual a última convida a Jules para a

festa do McKay (FIG. 18). Isso não faria sentido na linha narrativa: como a Kat chamou Jules

para uma festa que, em tese, ainda não iria acontecer? Essas incongruências narrativas podem

ser advindas também de outro fator que acomete a narradora: o fato dela ser usuária de

drogas. Muitos dos opióides tem como efeito para o usuário a alteração da realidade.

O consumo de drogas faz com que o usuário experimente sensações como
euforia, excitação e mudanças na percepção que tem da realidade. Ou seja, as
drogas afetam a consciência dos indivíduos que fazem uso delas. E as



substâncias fabricadas em laboratório costumam ser as mais perigosas
porque são as que têm mais potencial alucinógeno (são drogas também
conhecidas como perturbadoras). (SCIO EDUCATION, 2020.)

Figura 18 - Kat convida Jules para a festa

Fonte: Euphoria, episódio 1.

Uma hipótese a respeito dessas confusões da Rue é que, o modo como elas a afetam

enquanto narradora ocorre na série de forma proposital. O criador de Euphoria, Sam

Levinson, provavelmente retratou este aspecto do uso das drogas, com base na própria

experiência de que ele pode ter tido no passado, enquanto uma pessoa que era viciado em

opióides.

Ainda que não seja o responsável pelo ato de narrar, Bakhtin (1998, p.118) afirma que

o relato do autor está por trás e sobre o relato do próprio narrador, uma vez que ambos os

discursos estão em constante interação. Em dado momento da série, presenciamos um “eu”

que vai além da série. Como foi citado, Bakhtin (1998) traz o relato do narrador como algo

que tem por trás o relato do próprio autor, e é possível reparar no enunciador posto nesse

momento, que seria o próprio autor (não o ideal, mas o real) da série. Sam Levinson, enquanto

alguém que já sofreu do vício em drogas, encontrando-se hoje reabilitado, pode ter se baseado

nessa experiência que ele sofreu, e inserido parte de sua bagagem de vida na protagonista, de

modo a construí-la de forma mais realista. A respeito do seu passado, o showrunner disse em

entrevista:

Por volta dessa idade, resignei-me à ideia de que as drogas me podiam matar
e que não havia nenhuma razão para tentar contrariar isso. Iria deixar-me



consumir e aceitei o que poderia acontecer. Aos 19, estava em reabilitação.
Entrei num centro e tentei livrar-me dos opiáceos e virei-me para uma droga
mais produtiva como as metanfetaminas (...). Passei a maioria dos meus anos
da adolescência a entrar e a sair de hospitais, de centros de reabilitação. Era
um agarrado. Tomava tudo o que encontrasse até deixar de ouvir, respirar ou
sentir. (VIDAL, NiT, 2022)

Figura 19 - Rue andando de bicicleta com iluminação neon

Fonte: Euphoria, episódio 3.

A série retrata sua protagonista de modo análogo à experiência de Levinson, e ela faz

um movimento de tentar entender o que se passa na mente de uma pessoa viciada. A Rue trata

as drogas como algo fantástico, tanto à nível de narração, falando em diversos momentos

sobre como ela fica feliz ao usar os opióides, quanto a nível enunciativo, o qual diversas vezes

apresenta muito a utilização do neon e glitter logo após a Rue consumir alguma substância.

Um exemplo é no episódio 3 (T1/ Ep.3/ 00:28:15), no qual a personagem anda de bicicleta e

aqui temos a fotografia do fundo sendo retratada em um roxo neon vivo, isso ocorrendo logo

após ela ingerir drogas (FIG. 19). Porém, em paralelo a isso, também presenciamos cenas

fortes que vão de encontro a essa fantasia, como a overdose da personagem (FIG. 20; FIG 21),

que é relembrada diversas vezes pela própria (T1/ Ep.1/ 00:19:35), brigas com família e

amigos, dependência daquela substância para conseguir felicidade, entre outros.



Figura 20 - Rue tendo uma overdose

Fonte: Euphoria, episódio 1.

Figura 21 - Gia encontra Rue após a overdose

Fonte: Euphoria, episódio 1.

Apesar desses aspectos de semelhanças, há de se convir que a personagem tem

diferenças em relação ao seu criador. Na mesma entrevista anteriormente citada, o próprio fala

a respeito de também ter semelhanças com alguns aspectos da trajetória da Jules. Como Fiorin

traz em As astúcias da enunciação (1996) é preciso ponderar ao afirmar que uma obra

representa completamente o seu autor real. Ainda assim, é notável que em muitas das obras

que Sam Levinson tem participado remete, de alguma forma, ao tema das drogas. É o caso,



por exemplo, de Assassination Nation, Euphoria, Malcom e Marie e até seu próximo

lançamento, The Idol.
Figura 22 - Jules sendo retratada com glitter no rosto

Fonte: Euphoria, episódio 2.

Figura 23 - Rue sente o mundo virar após uso de drogas

Fonte:  Euphoria, episódio 1.



Figura 24 - Rue fala bem das drogas

Fonte: Euphoria, episódio 2.

Deixando o aspecto do autor real e focando na Rue, é relevante observar como, nos

momentos em que podemos enxergar ela enquanto uma enunciadora, o uso das drogas é

retratado com uma dualidade. Por um lado, é transparecido como é para ela estar sob tal

efeito: o mundo ganha tons de neon e glitter (como no episódio 2 (T1/ Ep.2/ 00:10:03) quando

ela e a Jules estão sob o efeito de drogas) (FIG. 22) e até mesmo se movimenta de uma

maneira diferente (como na icônica cena do episódio um, aos 00:35:40, em que o cômodo que

ela está começa a girar, enquanto ela tenta se manter de pé) (FIG. 23). Em paralelo ao que

seria uma romantização do uso das drogas, há momentos em que ela deliberadamente insere

cenas as quais deixa claro o quão as drogas têm seus aspectos negativos, que sobrepõe os

positivos. Um exemplo emblemático é no episódio 2, aos 00:10:42, no qual, após dizer que

drogas podem ser bem legais, ela sucede essa afirmação com as problemáticas advindas delas:

"Drogas são bem legais. Até acabarem com a sua pele. E com sua vida. E com sua família. Aí

deixam de ser legais por pouco tempo” (FIG. 24, FIG. 25, FIG. 26). Esse texto é

acompanhado de imagens de sua overdose, o que entra em oposição a glamourização antes

apresentada a respeito do uso de opióides. Esse movimento se torna uma decisão consciente: a

Rue tem noção de que o uso de drogas não é algo a ser encorajado. Então, apesar dela fazer o

uso contínuo das substâncias, ela busca trazer um contraponto entre os pontos altos e baixos

em seu enunciado a respeito desse assunto.



Figura 25 - Rue cita os aspectos ruins das drogas

Fonte: Euphoria, episódio 2.

Figura 26 - Rue admite que drogas também são ruins

Fonte: Euphoria, episódio 2.

A Rue, enquanto uma personagem que teria a capacidade de ocupar também o nível de

enunciadora, pode ser tratada enquanto uma autora-implícita. Dessa forma, ela tem o poder de

manipular a narrativa como lhe convier, assim como Levinson. Sendo assim, não conhecemos

a Rue de verdade, apenas a enunciação que ela produz a respeito de si mesma naquele

contexto. Nesse sentido, é interessante notar que ainda assim, não são apenas virtudes que são

retratadas. De uma maneira geral, quando a série introduz flashbacks dela, como no episódio

2 (T1/ Ep.2/ 00:15:20), no qual apesar dela dizer que não se recorda das memórias de verão



(FIG. 27), elas são introduzidas em cena como se fossem seus pensamentos, alternando flashs

de momentos bons com a mãe e a irmã (FIG. 28), e momentos ruins com as mesmas (FIG.

29).

Figura 27 - Rue relembra os acontecimentos das férias de verão

Fonte: Euphoria, episódio 2.

Figura 28 - Rue com a família nas férias

Fonte: Euphoria, episódio 2.



Figura 29 - Rue ameaça a mãe

Fonte: Euphoria, episódio 2.

Assim como a Rue, outras personagens têm o poder de projetar sua visão da situação

para a audiência. No último capítulo da primeira temporada, Cassie realiza um procedimento

abortivo, como o final do episódio passado tinha prenunciado. Durante a operação (T1/ Ep.8/

00:40:00), o médico diz que ela pode colocar uma música no fone, para ela se sentir um pouco

menos desconfortável (FIG. 30). Nesse momento, ela escolhe a canção “My body is a cage”,

da banda Arcade Fire, e que passa a ser reproduzida de forma diegética, ou seja, é ouvida

pelos personagens e audiência.

My body is a cage
That keeps me from dancing with the one I love
But my mind holds the key
I'm standing on the stage
Of fear and self-doubt
It's a hollow play
But they'll clap anyway
(...)
Set my spirit free
Set my body free20

20 Tradução nossa: “Meu corpo é uma prisão/ Que me impede de dançar com aquele que amo/ Mas minha mente
segura a chave/ Estou aqui sobre o palco/ De medo e de dúvidas internas. / É uma peça horrível,/ Mas eles
aplaudirão de qualquer maneira/ [...]/ Liberte o meu espírito/ Liberte o meu corpo”.



Figura 30 - Cassie coloca os fones durante a cirurgia

Fonte: Euphoria, episódio 8.

Figura 31 - Cassie se imagina patinando

Fonte: Euphoria, episódio 8.

Temos aqui uma música que pode ser associada ao momento que ela está passando,

uma vez que seu corpo estar em um processo de gravidez representa para ela uma prisão e o

procedimento, uma forma de libertá-la. Para além disso, ela projeta o local seguro para onde

ela levou sua mente, que seria em uma apresentação de patinação no gelo (FIG. 31). Podemos

inferir isso, uma vez que já foi dito na série se tratar de uma paixão da qual a mesma foi

privada, mas que a faz sentir-se livre. Dessa forma, sabemos como a personagem se sente com



relação ao que está acontecendo em cena, mas de uma maneira figurada, diferente como a

série retrata outros acontecimentos e sem o apoio da narradora para isso.

Figura 32 - Representação animada da fanfiction da Kat

Fonte: Euphoria, episódio 3.

Figura 33 - Representação animada de Kat

Fonte: Euphoria, episódio 3.



Figura 34 - Kat na mesma posição de sua versão animada

Fonte: Euphoria, episódio 3.

Figura 35 - Kat olhando para a câmera

Fonte: Euphoria, episódio 3.



Figura 36 - Kat imaginando seus seguidores se vingando

Fonte: Euphoria, episódio 3.

Kat, outra personagem do núcleo adolescente, também possui momentos que podem

identificá-la enquanto enunciadora. Dois deles inclusive ocorrem sob a narração da Rue sobre

o passado da personagem, no episódio 3. No primeiro (T1/ Ep.3/ 00:06:41), a série se

transforma em uma animação, que representa a fanfiction que ela escreve sobre um romance

de dois cantores do grupo One Direction (FIG. 32). Ainda que seja a Rue lendo, as palavras

criadas pela personagem Kat e as imagens retratadas são como ela imagina a cena, e a série

demonstra isso através da conversão da cena em animação (FIG. 33) para a sua versão real,

que termina com ela olhando para cima (FIG. 34). Ainda nessa cena de abertura, Kat quebra a

quarta parede, olhando para o público e imagina o que os seguidores dela pensariam se

soubessem quem ela é (FIG. 35). O olhar dela funciona como uma inquisição para aqueles

que estão assistindo, como se o espectador fosse um dos seus seguidores. Então o seu

pensamento converte o cenário em uma analogia a outra série da HBO, Game Of Thrones, na

qual ela seria uma princesa e o exército lutaria para protegê-la. Porém, o medo real de ser

rejeitada, como já aconteceu em seu passado, é transmutado nesse exército que faria tudo por

ela, mas que se a conhecesse na vida real, a trataria como impostora (FIG. 36). Mais um

momento em que a personagem projeta o que ocorre em sua imaginação na série é também no

episódio 3 (T1/ Ep.3/ 00:44:45), no qual em sua imaginação ela faria sexo com o vendedor da

loja (FIG. 37). Isso não acontece naquele momento, porém a narrativa nos induz a pensar

inicialmente que sim, uma vez que não é dado nenhum indício que a cena não estava



acontecendo. Apenas, posteriormente, quando o rapaz repete a pergunta que havia feito,

percebemos que se trata de Kat, que, ao imaginar, retoma assustada o olhar para ele (FIG. 38).

Figura 37 - Kat beijando o vendedor da loja

Fonte: Euphoria, episódio 3.

Figura 38 - Kat “acordando” de sua imaginação

Fonte: Euphoria, episódio 3.

Ainda que Kat, Cassie e Rue apresentem momentos que podem ser enxergados

enquanto uma passagem para o nível de enunciadora, elas ainda são actantes da narrativa da

série. Não apenas elas, como todos os adolescentes que fazem parte da série estão presentes

no 3º nível do enunciado da série. Admitindo isso, podemos também pensar em como eles

mudam de posição dentro desse nível. Uma vez que essas personagens estão em constante



interação umas com as outras, elas trocam de posições entre interlocutoras e interlocutárias, a

depender do diálogo da série.

Apesar de Leone e Mourão (1993) dizerem que normalmente o narrador da série

desaparece em prol da atuação dos interlocutores no enunciado, a série Euphoria não se

encaixa nesse caso. Anteriormente já foi citado que podemos perceber a Rue circulando

também no segundo nível de enunciação, o de narradora. Ela é a pessoa que conta a respeito

das personagens, situando o público sobre os acontecimentos pregressos, atuais e posteriores.

Sob esse ponto de vista, podemos assumir que essa narradora está falando a respeito de fatos

que ocorreram em dois contextos temporais diferentes: o “agora” no qual se passa a narrativa

e os flashbacks, que trazem o passado dos personagens. Ao longo da série, sua narração

assume diferentes características dependendo do momento da narrativa.

Observando atentamente a Rue enquanto narradora e tomando como pressuposto os 3

tipos de narradores que Silva (2006) descreve (narrador onisciente, narrador-observador e

narrador-personagem), é possível dizer que não seria possível fazer uma leitura dela enquanto

narradora através desse prisma, uma vez que ela não se encontraria engessada apenas no papel

de um desses tipos. No início de cada episódio, temos como foco narrativo a história de vida

de cada personagem, desde a infância até o momento presente da série. As cenas em que os

fatos acontecem são narradas pela Rue, que além de descrevê-los, sabe o que as personagens

estão pensando, sentindo e como aqueles fatos iriam reverberar na vida delas. Em dados

momentos, é possível entender de onde ela pode ter tido a fonte dessa informação, como no

caso da Jules, que contou diversas coisas pessoais para ela. Porém, no momento que isso

passa a estender-se a outras pessoas do seriado, tomamos consciência que com o

conhecimento que ela possui, não seria possível preencher todas as colunas das histórias que

ela descreve. Para ter esse acesso, seria necessário que ela tivesse uma característica

onisciente, uma vez que ela sabe coisas que em tese não saberia, e ela comenta sobre, sem, no

entanto, estabelecer um juízo de valor acerca do fato. Aqui cito um exemplo que abarca

ambas as situações, que ocorre durante a história da Maddy, detalhada no início do episódio 5

(T1/ Ep.5/ 00:01:36). Em dado momento, ela diz que a menina não tem ambição de trabalhar

em algo, mas se tornar uma daquelas mulheres que tem tudo e não precisam fazer nada (FIG.

39). E ao falar isso, a Rue ressalta que é algo que Maddy nunca iria falar em voz alta, porque

a declaração seria muito problematizada pelas pessoas ao seu redor. Com isso ela ressalta duas

coisas: 1) que ela sabe algo que ninguém nunca soube a respeito daquele ser; e 2) que a

narração dela não buscou colocar um juízo de valor a respeito desse fato.



Figura 39 - Maddy quando criança ignorando a aula

Fonte: Euphoria, episódio 5.

Figura 40 - Rue andando para a festa do McKay

Fonte: Euphoria, episódio 1.

Um fato inegável é que a Rue é sim uma personagem que faz parte da narrativa da

série. Vive na mesma cidade que os outros, frequenta a mesma escola, lugares, festas e

interage com eles. Sua história não é independente da deles e tampouco sua narração. Não

sendo presente apenas no início dos episódios, a narradora Rue também se faz presente ao

longo dos acontecimentos que se apresentam como “presentes” para conosco. E não apenas

sobre alheios, como também sobre a própria vida. Diversos momentos poderiam ser utilizados

para entender esse fato, algo que poderia se aplicar e ela de fato se apresentar também



enquanto uma narradora-personagem de acordo com a definição brevemente trazida por Silva

(2006, p.2), que aponta essa categoria como o ser que narra o enredo e também participa dos

acontecimentos. Aos 30 minutos e 5 segundos do primeiro episódio, a respeito de uma cena

própria na qual ela está andando na rua, sua voz de narração aparece falando "Bom, eu não fui

para a casa da Lexi. Era mentira. Fui andando até a festa do McKay pois tenho por regra não

beber e andar de bicicleta” (FIG. 40).

Enxergando a narração da Rue sob a óptica do que Schimid (2010) apresenta em seus

critérios para uma tipologia de narrador, podemos ter uma visão melhor a respeito de como

entendê-la e caracterizá-la. Isso porque, como a narração da Rue se apresenta de maneira mais

complexa e fluida, uma categorização engessada não seria capaz de contemplá-la. Por

exemplo, a narração dela apresenta algumas características mais constantes, levando em

consideração a tabela em questão, como a onisciência (tem conhecimento de fatos e

sentimentos que não seria possível), o status não diegético (os interlocutores e interlocutários

não ouvem a narração), e a onipresença (narra acontecimentos que estão ocorrendo em

paralelo, mesmo em lugares diferentes).

4.4 A tridimensionalidade advinda dos níveis enunciativos

Existem diversas maneiras que autores estabelecem para reconhecer a

tridimensionalidade de uma personagem. Para Foster (1949) ela precisa ter a capacidade de

surpreender de maneira convincente, o que lhe exigiria complexidade. Quanto a

Rimmo-Kennan (2002), depende de três aspectos: o quanto ela é adaptável às mudanças que a

situação requer; o quanto sua vida é explorada na narrativa; por fim se ela possui interesses

contraditórios ou múltiplos, aspectos físicos, psicológicos, aspectos que lhe deem camadas. Já

para McKee (2006), a verdadeira dimensão das personagens deriva de contradições, criadas

dentro de um roteiro que justifique suficientemente a existência delas.

Os três exemplos acima olham majoritariamente para o argumento da obra no

momento de avaliar a tridimensionalidade de uma de suas personagens. Porém é possível

também se utilizar da análise da série enquanto estrutura enunciativa para analisar a

dimensionalidade dos atores da obra. Utilizando-se dos níveis de enunciação, podemos

observar quais são as pessoas instauradas no discurso e como elas se posicionam dentro do

enunciado para compor a obra final. A tridimensionalidade aqui seria atingida a partir do

momento que a personagem em questão conseguisse ocupar, em algum momento, os três



níveis. Através da análise feita com base na série Euphoria, da HBO, através do uso dos

níveis enunciativos, podemos observar como essa teoria funcionou nesse estudo.

De acordo com a investigação que realizei a respeito das posições que as personagens

adolescentes ocupam nessa narrativa, pude perceber que apenas uma das personagens tem a

capacidade de circular entre os três níveis durante a enunciação, sendo esta a Rue. As outras

permanecem ou apenas no terceiro nível, ou alcançam dois níveis (aqui sendo o primeiro e o

terceiro). Observando a Rue na qualidade de personagem, podemos perceber que o

funcionamento dessa análise de tridimensionalidade opera de modo com que a movimentação

entre as categorias passa a ser um recurso utilizado para que o receptor tenha acesso à mais

camadas da personagem. Mais do que isso, ela passa a interferir na própria estrutura do

enunciado, atuando como enunciadora. Nesse caso, além de termos o ponto de vista dela em

tela, podemos observar que ambos mecanismos de debreagem e embreagem são realizados

por ela, e tem como consequência a percepção do receptor das diferentes temporalidades aqui

presentes na série.

No caso da Rue, enquanto personagem temos acesso a qual a atuação dela dentro do

universo da série e sua interação enquanto interlocutora e interlocutária. Ao ocupar o segundo

nível, conseguimos entender como ela enxerga os fatos que ocorreram e através dela

conhecemos mais detalhes das outras personagens, especialmente do núcleo principal, uma

vez que ela alcança uma onisciência capaz de nos entregar o passado delas. Em seu

desempenho enquanto enunciadora, podemos ver o que ela acha relevante para contar aquela

história. Temos acesso a visão dela de mundo, as cores que ela enxerga e até mesmo suas

fantasias, basta lembrar que quando a Rue entra em estado de mania, ela passa a ficar muito

energética e dedicada a investigar os acontecimentos com a Jules. E com isso, não vemos

apenas ela deduzindo o que ocorreu, como sua fantasia de como ela se vê naquele momento, e

isso faz com que os elementos da série mudem para acompanhar aquela simulação. Além

disso, ela também é responsável pelos processos de debreagem e embreagem das

temporalidades das histórias retratadas.



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo o conceito e reconhecimento da adolescência como uma fase da vida de um

humano algo relativamente recente, o entendimento de suas questões enquanto período de

transição ainda são pouco compreendidos e acolhidos pela sociedade como um todo. Ressalto

aqui o senso comum adotado por muitos adultos, que consideram esse momento da vida

enquanto uma fase difícil para eles lidarem, ignorando diversas vezes o fato de que esse é o

momento no qual a pessoa passa a definir sua identidade. Por isso, por diversas vezes as séries

adolescentes se tornam janelas, às quais os adolescentes podem se sentir representados e

acolhidos, além de também servirem para transmitir mensagens diversas para o público dessa

idade.

Ao longo dos anos, o gênero de séries adolescentes passou a se moldar para abordar

temas cada vez mais as demandas da sociedade, elevando a complexidade das suas narrativas

e abordando cada vez mais assuntos que estão em pauta e afetam diretamente nas pessoas

dessa faixa etária, tais como saúde mental, questões atuais de diversidade, sexualidade,

relacionamentos interpessoais, entre outros. Não apenas as tramas ficaram mais complexas,

mas também suas personagens, que são construídas de forma a apresentarem uma maior

dimensionalidade. Ambos os aspectos não estão necessariamente presentes em todas as séries

teens lançadas, porém elas agora possuem uma maior variedade entre si. Dentro desse

contexto, me propus a analisar a série de 2019 lançada pela HBO, Euphoria, pois identifiquei

em sua narrativa a abordagem de diversos desses temas que afetam diretamente os indivíduos

dessa faixa etária, com uma linguagem audiovisual atrativa e personagens que geram uma

identificação. Dentro desse contexto, esses seres fictícios foram o foco da minha pesquisa, de

forma a entender se a construção delas se dava de maneira a serem de fato personagens

tridimensionais. Para isso me utilizei dos níveis de enunciação, de forma a entender quais

níveis essas personagens ocuparam ao longo da narrativa e se isso interferiu para a sua

tridimensionalidade.

Diante de tal análise, pude chegar a conclusão que apenas a Rue ocupa os três níveis

ao longo da narrativa, o que resultou em uma personagem que é capaz de, não apenas

apresentar diversas camadas apenas alcançadas quando ela consegue circular entre eles, como

também interferir no modo de funcionamento da própria enunciação. Observando as

problemáticas elaboradas no início da pesquisa, obtive como resposta a primeira delas que, de

fato, há personagens na série que ocupam mais de um nível durante a narrativa. Elas são Kat,

Cassie e Rue, porém apenas a última alcança o total dos três níveis, circulando entre eles



durante a narrativa. Quanto ao segundo questionamento, pude concluir que a presença nos três

níveis influenciam na tridimensionalidade, uma vez que Rue, a única a possuir essa condição,

é a personagem mais desenvolvida, tanto frente tanto ao argumento da série, como também à

estrutura do enunciado.
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