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RESUMO 

 

Esta dissertação propõe a análise das estratégias narrativas presentes na série estadunidense 
Orange is the New Black (Netflix, 2013 - ), assim como a investigação da construção de 
personagens visando assim compreender como a obra constrói narrativamente a ideia de 
diversidade em seu conjunto de personagens femininas. Para isso, realizamos uma revisão da 
literatura relativa à teoria da narrativa e aos estudos do personagem ficcional. Com esta 
abordagem, privilegiamos o olhar para a obra em si, de forma a entender os modos 
particulares como Orange is the New Black possibilita, pelas suas características internas, que 
contextualmente a série seja entendida como um passo à frente em busca de mais diversidade 
nas narrativas midiáticas. O corpus de análise desta dissertação foi composto pelas três 
primeiras temporadas de Orange is the New Black, pois entendemos que estas sejam 
suficientes para entender como as estratégias da série foram estabelecidas. A análise foi 
realizada em duas etapas. Em um primeiro momento, buscamos entender como é feita a 
construção narrativa da série como um todo e, em seguida, dedicamo-nos à análise 
aprofundada de quatro personagens de grande destaque na série: Piper Chapman, Galina 
‘Red’ Reznikov, Tasha ‘Taystee’ Jefferson e Dayanara ‘Daya’ Diaz. Os resultados obtidos 
apontam que a série consegue construir um conjunto diverso de personagens apostando em 
contar histórias múltiplas, usando como estratégia a construção de um tecido narrativo 
expansivo, além do recurso de flashback que estimula o engajamento do espectador e de fios 
narrativos protagonizados por personagens secundárias. Percebemos também que a obra 
apresenta uma tendência à coralidade, diminuindo a ênfase na protagonista Piper Chapman ao 
longo das temporadas. Ademais, descobrimos que a série constrói personagens complexas, 
com atributos contrastantes, que contribuem, cada uma a sua maneira, para a percepção de 
diversidade. Por fim, defendemos que Orange is the New Black não nega nem reforça 
completamente os estereótipos, mas sim os torna inabitáveis, criando uma multiplicidade de 
imagens que sugerem que não há uma só forma de ser mulher. 

Palavras-chave: narrativas seriadas televisivas, representação feminina, diversidade, 
construção de personagens, Orange is the New Black. 
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ABSTRACT 

This dissertation presents an analysis of the narrative strategies found in the north-american 
television series Orange is the New Black (Netflix, 2013), as well as an investigation of the 
show's ensemble of female characters in order to better understand how the idea of diversity is 
constructed by the show's narrative. Our main thesis is that Orange is the New Black can be 
understood as a step forward in the representation of female diversity in mass media. In order 
to accomplish such study, we took a close look at the show's narrative and stylistic strategies, 
focusing mainly on character construction. The corpus of analysis was composed by the first 
three seasons of Orange is the New Black, because we understand that these are sufficient to 
understand how the strategies of the series were established. We first attained a literature 
review on narrative theory and fictional character studies. Then, we sought to understand the 
series' narrative construction generally, and later we brought about an in-depth analysis of 
four prominent characters in the series: Piper Chapman, Galina 'Red' Reznikov, Tasha 
'Taystee 'Jefferson and Dayanara' Daya 'Diaz. The results show that the series manage to 
construct a diverse set of characters through the presentation of multiple story lines, using as 
narrative strategy the construction of an expansive narrative fabric, as well as the use of 
narrative strategies such as the flashback technique to stimulate spectator's engagement with 
both main and secondary characters. We also concluded that the series shows a tendency to 
present itself as an ensemble narrative, with a gradual diminishment of the emphasis on the 
protagonist Piper Chapman throughout its seasons. In addition, we found that the series builds 
complex characters with contrasting attributes that contribute to the perception of diversity. 
Finally, we argue that Orange is the New Black does not deny or completely reinforce female 
stereotypes, but rather makes them uninhabitable, creating a multitude of images that suggest 
that there is more than a single way to be a woman.  

 

Key-Words: television serial narratives, female representation, diversity, character 
construction, Orange is the New Black. 
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INTRODUÇÃO 

 Ao receber o prêmio de melhor elenco em uma série de comédia, na premiação do 

sindicato de atores de Hollywood (SAG Awards), a atriz Laura Prepon apontou para suas 

colegas de Orange is the New Black (Netflix, 2013 - ), ao seu lado no palco, e afirmou: “Isso 

é o que falamos, quando falamos de diversidade”1 (McDERMOTT; MANDELL, 2016, 

tradução nossa). Longe de ser uma declaração descontextualizada, a fala da atriz está alinhada 

tanto com uma faceta da recepção da série, que a celebrou por incluir mulheres de diferentes 

raças, orientações sexuais e aparências (dentre outras categorias identitárias) em sua narrativa, 

quanto com um discurso maior, que pede a presença de grupos sociais historicamente 

desprivilegiados nas telas de cinema e televisão. 

 Montgomery (1989) identifica que desde seus primórdios, a televisão dos Estados 

Unidos foi alvo de protesto de diversos grupos políticos, com diferentes reivindicações, que 

buscavam influenciar o conteúdo televisivo. Na medida em que a televisão se tornou um meio 

mais poderoso, estes tipos de pressão também aumentaram. A autora atribui este fenômeno 

principalmente ao papel da televisão como o principal contador de histórias de nossa 

sociedade e, embora ela afirme que é difícil categorizar estes grupos de pressão – devido à 

quantidade e a diferenças entre eles – é possível identificar algumas tendências: os grupos 

conservadores e religiosos temem a ameaça a valores tradicionais, grupos antiviolência se 

preocupam com a possibilidade de a violência exibida na televisão tornar a sociedade mais 

violenta e as minorias acreditam que a televisão falhou em refletir suas imagens. O problema 

de pesquisa proposto nesta dissertação está relacionado com as preocupações deste último 

grupo. 

Para minorias, mulheres, gays, idosos e deficientes, a televisão é um espelho 
cultural que falhou em refletir com precisão suas imagens. Estar ausente do horário 
nobre, estar incluído marginalmente, ou ser tratado mal nele são vistas como sérias 
ameaças a seus direitos como cidadãos. A Organização Nacional para Mulheres, a 
Organização Nacional para o Avanço das Pessoas de Cor, a Força Tarefa Gay 
Nacional, e uma série de outros grupos fizeram campanhas por uma maior e mais 
positiva representação no mundo da televisão.2 (MONTGOMERY, 1989, p. 8, grifos 
da autora, tradução nossa) 

                                                           
1 No original: “This is what we talk about, when we talk about diversity”. 
2 No original: “To minorities, women, gays, seniors, and the disabled, television is a cultural mirror which has 
failed to reflect their image accurately. To be absent from prime time, to be marginally included in it, or to be 
treated badly by it are seen as serious threats to their rights as citizens. The National Organization for Women, 
the National Association for the Advancement of Colored People, the National Gay Task Force, and a host of 
other groups have campaigned for fuller and more positive representation in the world of television”. 
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Embora, como identificado pela autora, estas reivindicações aconteçam desde os 

primórdios da televisão, contemporaneamente elas se mantêm relevantes, sendo inclusive 

reforçadas por parte do próprio discurso midiático. No campo da publicidade, a ideia de 

diversidade vem sendo potencializada sob a noção de responsabilidade social das empresas 

(BALDISSERA; ARAÚJO, 2007), já no mundo do entretenimento, celebridades 

recorrentemente trazem a questão em discursos e entrevistas (MARTINSON, 2016; RICH, 

2015; LO, 2015).    

Estas preocupações encontram eco também no meio acadêmico, principalmente 

através dos estudos feministas do audiovisual, dedicados a investigar o lugar ocupado pelas 

mulheres no cinema e na televisão. Segundo Aguiar (2017), os primeiros estudos sobre o 

lugar da mulher no cinema surgem junto à segunda onda do feminismo, nos anos 1960s e 

1970s, com o foco em relacionar os estereótipos femininos observados nos filmes 

hollywoodianos com os lugares ocupados pelas mulheres na sociedade. A televisão também 

foi incluída nas análises de estudiosas feministas na mesma época, que acreditavam que a 

opressão das mulheres estava relacionada as representações femininas na mídia de massas 

(McCABE; AKASS, 2006). Stam (2000) diz que os primeiros livros desta tradição traziam 

preocupações com a representação das mulheres, principalmente através de estereótipos 

negativos que “infantilizavam as mulheres, ou as demonizavam, ou as transformavam em 

exuberantes objetos sexuais”3 (STAM, 2000, p. 171, tradução nossa). Estes esforços iniciais, 

em ambos os meios, foram rapidamente criticados como simplistas e novas abordagens 

começaram a surgir, como as de influências psicanalítica4 e dos estudos culturais5, mantendo-

se, no entanto, a preocupação central com o lugar da mulher no audiovisual. 

 Esta preocupação central norteia e dá origem ao problema de pesquisa proposto nesta 

dissertação: nos interessa entender o lugar das personagens femininas na narrativa de Orange 

is the New Black, série estadunidense que conta a história de Piper Chapman desde seus 

primeiros dias como presidiária na penitenciária Litchfield. Apesar da premissa da série girar 

em torno de Piper, ao longo das temporadas, as histórias de uma grande quantidade de 

personagens são desenvolvidas. Esta escolha se deve a nossa percepção de que a recepção 

crítica da obra parece atribuir a OITNB um destaque dentro da produção televisiva: a maneira 

                                                           
3 No original: “(...) infantalized women, or demonized them, or turned them into rampant sex objects.”. 
4 A influência psicanalítica nos estudos feministas tem como expoente o artigo “Visual Pleasure and Narrative 
Cinema” ([1975] 2009), de Laura Mulvey, que será abordado no capítulo 2. 
5 Os estudos culturais ampliaram o escopo das análises para o processo de interação da obra com outros textos e 
seu contexto sociocultural mais amplo. 
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como a série apresenta um conjunto heterogêneo de personagens femininas é elogiado como 

um avanço não só pelo protagonismo feminino, mas principalmente pela diversidade destas 

mulheres. Jones (2014), em uma matéria sobre OITNB intitulada What diversity in TV should 

look like, diz que “ela inclui mais papéis interessantes para mulheres do que todas os outros 

dramas de qualidade da televisão americana juntos6” (JONES, 2014, s/p, tradução nossa), 

opinião aparentemente corroborada por Rorker (2014), que afirma que a série “já derrubou 

todas as noções de como uma série de televisão para mulheres se parece7” (RORKER, 2014, 

s/p, tradução nossa) e por Nussbaum (2014) que observa “um conjunto de eletrificantes 

estranhas, todas elas tão boas que parece que uma válvula escondida foi drenada, liberando 

novas histórias e novos talentos8” (NUSSBAUM, 2014, s/p, tradução nossa). 

 Esta percepção da crítica nos parece um indicativo de que o conjunto heterogêneo de 

personagens femininas que habitam o mundo ficcional de OITNB é uma das principais 

estratégias desenvolvidas pela série para provocar engajamento com seus espectadores. Aqui, 

é importante fazer uma ressalva. Quando falamos em diversidade e em conjunto heterogêneo, 

não estamos nos referindo apenas ao sentido literal das expressões (conjunto com elementos 

diferentes entre si), mas também a um entendimento localizado historicamente. Assim, 

quando falamos em um conjunto diverso, além da diferença entre as personagens, estamos 

apontando o pertencimento de muitas delas a minorias sociais, como LGBTs, negras, latinas, 

mulheres, idosas, dentre outras categorias identitárias. Embora tenhamos percebido este 

discurso no contexto que cerca a série, defendemos o olhar para a obra, para entender como a 

própria construção narrativa convoca e autoriza esta interpretação. Desta forma, o objetivo 

desta dissertação é compreender como as estratégias narrativas e a construção de personagens 

femininas em OITNB possibilitam que a obra seja interpretada como um avanço na 

reivindicação por mais diversidade na programação televisiva. Para melhor compreensão de 

nosso problema de pesquisa, acreditamos que é necessário primeiramente apresentar o resumo 

da fábula da série e algumas considerações sobre o seu contexto de produção. 

Resumo da fábula 

O ponto de partida da série Orange is the New Black é a chegada de Piper Chapman 

(Taylor Schilling) – uma mulher de cerca de 30 anos, branca e de classe média alta – à 

                                                           
6 No original: “it includes more interesting roles for women than all other quality US TV dramas combined” 
7 No original: “has already toppled all notions of what a television series about women looks and sounds like” 
8 No original: “an ensemble of electrifying strangers, all of them so good that it seemed as if some hidden valve 
had been tapped, releasing fresh stories and new talent” 
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penitenciária de Litchfield, aonde foi condenada a cumprir pena por um crime relacionado ao 

tráfico de drogas cometido dez anos antes. A primeira temporada da série aborda tanto a 

adaptação da protagonista ao novo ambiente quanto suas relações românticas, ilustradas pelo 

triângulo amoroso que se forma entre Piper, seu noivo Larry Bloom (Jason Biggs), e sua ex-

namorada Alex Vause (Laura Prepon), com quem Piper volta a se envolver na prisão. A 

relação passada com Alex, que integrava um cartel internacional de tráfico de drogas, é a 

razão pela qual a protagonista foi presa, pois em uma ocasião, Piper aceitou transportar 

dinheiro proveniente da atividade ilegal. Destacam-se ainda na temporada dois fios narrativos 

que não envolvem a protagonista: o romance entre a detenta Dayanara Dias (Dasha Polanco) e 

o guarda John Bennett (Matt McGorry) e as disputas pelo controle do contrabando dentro da 

prisão, envolvendo principalmente a detenta Galina ‘Red’ Reznikov (Kate Mulgrew) e o 

guarda George Mendez (Pablo Schreiber). 

Na segunda temporada, a personagem Veronica ‘Vee’ Parker (Lorraine Toussaint) – 

uma mulher negra de mais de cinquenta anos e reincidente – chega a prisão e um dos fios 

narrativos de maior destaque envolve a construção de seu império de contrabando de tabaco e 

heroína. Este fio narrativo se mistura ao de sua antiga rivalidade com Red e se conclui com a 

morte de Vee, em uma tentativa frustrada de fuga. Além disso, a temporada dá continuidade 

ao fio narrativo que envolve a vida romântica de Daya, complicada por uma gravidez fruto da 

relação ilícita com um guarda, assim como aos fios narrativos que envolvem a vida de Piper 

na prisão e suas relações amorosas. 

Na terceira temporada, a penitenciária é privatizada e alguns dos principais fios 

narrativos são consequência direta ou indireta deste acontecimento: acompanhamos tanto as 

tentativas do administrador Joe Caputo (Nick Sandow) de controlar a crescente revolta dos 

antigos guardas com as perdas de benefícios quanto a entrada de Piper no mundo do 

contrabando, através da comercialização de calcinhas usadas, feitas com as sobras de material 

da empresa de roupas íntimas Whispers, que agora tem sua base de produção dentro da cadeia 

e utiliza a mão de obra de uma parte das detentas. Paralelamente, a temática da religiosidade é 

explorada na temporada, principalmente através do fio narrativo que envolve o início de uma 

seita que segue a detenta Norma Romano (Annie Goldie). Ademais, a temporada continua 

acompanhando a vida romântica de Piper e a gravidez de Daya, além dos fios narrativos que 

envolvem a depressão de Soso (Kimiko Glenn), o estupro sofrido pela detenta Tiffany 

‘Pennsatucky’ Doggett (Taryn Manning) e a rivalidade entre as detentas Gloria Mendoza 
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(Selenis Leyva) e Sophia Burset (Laverne Cox), que tem como desfecho a agressão física e o 

confinamento na solitária desta última, em um ato de transfobia. 

A quarta temporada mostra as consequências das trocas de comando na administração 

da prisão, com a contratação de novos guardas, veteranos do exército e notadamente 

violentos, e o aumento da quantidade de detentas levando à superlotação. Estes dois fatores se 

somam para que cresçam as tensões e a temporada acaba com a morte da detenta Poussey 

(Samira Wiley), seguida da revolta das cativas. A temporada mais recente se passa em três 

dias e acompanha a rebelião na penitenciária Litchfield. 

Contexto de produção 

 Orange is the New Black foi produzida pela Lionsgate Television especificamente 

para ser lançada pela plataforma de streaming Netflix em 2013, como parte de seus primeiros 

investimentos em produções exclusivas9. Criada por Jenji Kohan e livremente inspirada no 

livro homônimo de Piper Kerman ([2010] 2014), no qual a autora relata sua experiência 

pessoal no presídio de Danbury, a série já conta com cinco temporadas10 e está renovada até a 

sétima. Misturando momentos de comédia e de drama, logo em sua temporada de estreia 

OITNB teve 12 indicações ao Emmy Awards, sendo premiada três vezes. 

 Montoro e Dala Senta (2015) argumentam que a importância da Netflix deve ser 

considerada ao se pensar o conteúdo de OITNB, uma vez que “a plataforma web permite uma 

maior mobilidade e independência dos conteúdos produzidos e veiculados, já que estes se 

encontram menos atrelados às demandas publicitárias” (p.77). Symes (2016) também nota 

este fenômeno, afirmando que: 

Parte do apelo de OITNB para a diversidade decorre do fato que a série é um dos 
programas originais da Netflix. Diferentemente dos shows que vão ao ar nas redes 
abertas comerciais, os escritores e produtores de programas distribuídos por serviços 
de streaming sob demanda na Internet não necessariamente têm a exigência de fazer 
as mesmas concessões representacionais para os anunciantes11. (SYMES, 2016, p. 2, 
tradução nossa) 

                                                           
9 As outras séries que integram esta primeira tentativa são: Lilyhammer (em co-produção com a Noruega, 
lançada em fevereiro de 2012), House of Cards (lançado em fevereiro de 2013), Hemlock Grove (lançado em 
abril de 2013) e Arrested Development (a quarta temporada da série que já havia sido cancelada anos antes pela 
FOX, contando aqui como um semi-original, lançada em maio de 2013). 
10 Até o princípio de 2018, momento de finalização desta dissertação. 
11 No original: “Part of OITNB’s appeal to diversity stems from the fact that the series is one of Netflix’s original 
programmes. Unlike shows that air on commercial broadcast networks, the writers and producers of programmes 
distributed by the on-demand Internet streaming service are not necessarily required to make the same types of 
representational concessions to advertisers” 
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 Estas afirmações sobre o serviço de streaming podem ser entendidas com mais clareza 

se observarmos o desenvolvimento da televisão estadunidense. Segundo Lotz (2007), nas 

primeiras décadas da televisão, três grandes emissoras – ABC, NBC e CBS – eram 

basicamente as únicas opções de conteúdo televisivo para o espectador. O suporte econômico 

destas redes vinha da venda de espaços de 30 segundos na programação para anúncios 

publicitários e o conteúdo exibido seguia a regra da “programação menos censurável”, isto é, 

os programadores aprovavam conteúdos que seriam aceitos pela maior parte da audiência. 

Segundo a autora, neste período, as emissoras “selecionavam programas que atingiriam uma 

cultura de massa heterogênea, mas ainda se direcionavam para a classe média branca12” (p. 

11, tradução nossa). No entanto, com a chegada de novas tecnologias – como o controle 

remoto e o videocassete – e o surgimento de canais a cabo e novas redes de broadcast, em 

meados dos anos 1980, a experiência televisiva passa por uma transição. 

A emergência de tantas novas emissoras e canais mudou a dinâmica competitiva da 
indústria e o tipo de programação com chances de ser produzida. Ao invés da 
necessidade de projetar a programação que provavelmente seria a menos censurável 
para toda a família, redes de broadcast – e particularmente canais a cabo – cada vez 
mais desenvolveram programações que poderiam ser a mais satisfatória para 
membros específicos da audiência13. (LOTZ, 2007, p. 14, tradução nossa) 

 A autora identifica ainda um terceiro período, que teria início em meados dos anos 

2000, no qual espectadores podem escolher o que, quando e aonde assistem, diante de um 

vasto leque de opções de programação, com a quebra da lógica da era das grandes redes. 

Jenner (2014) sugere que os serviços de streaming, liderados pela Netflix, talvez sejam 

indicativos de um novo período, no qual ainda se mantém a base de formatos familiares, mas 

formas de distribuição e práticas de consumo são marcadas como “algo além de televisão”.  

Para nós, dois aspectos associados a Netflix parecem se destacar, possibilitando uma 

maior liberdade de programação. Em primeiro lugar, seus programas estão fora de qualquer 

tipo de fluxo e devem ser escolhidos por cada espectador, de forma que a empresa não precisa 

se limitar a lógica de “programação menos censurável”. Assim, um assinante que se 

incomode, por exemplo, com cenas de relações intimas entre casais do mesmo sexo, 

provavelmente não optará por assistir Orange is the New Black, mas ainda terá a sua 

disposição uma variedade de programas de entretenimento na própria Netflix, sem que seu 

                                                           
12 No original: “(...) selected programs that would reach a heterogeneous mass culture, but still directed their 
address to the white middle-class”. 
13 No original: “The emergence of so many new networks and channels changed the competitive dynamics of the 
industry and the type of programming likely to be produced. Instead of needing to design programming likely to 
be least objectionable to the entire family, broadcast networks—and particularly cable channels—increasingly 
developed programming that might be most satisfying to specific audience members”. 
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momento de lazer – e, consequentemente, sua assinatura – estejam ameaçados. Em segundo 

lugar, o suporte econômico da Netflix vem de sua base de assinantes e não de anunciantes – 

algo similar ao que acontece com os canais a cabo premium – o que também colabora para 

que a rede precise fazer menos concessões. Kelso (2008) diz que um modelo de negócios 

baseado em assinantes e não em anunciantes permite a maior tomada de riscos. Desta forma, 

concordando com Montoro e Dala Senta (2015) e Symes (2016), parece-nos que o fato de 

OITNB ter sido produzida para a Netflix pode ter facilitado a inclusão de personagens de 

diversas etnias, orientações sexuais, idades e tipos físicos na obra. 

Isto não significa, no entanto, que os conteúdos veículados por serviços de streaming 

estejam livres de qualquer tipo de restrição comercial. Afinal, estas empresas são parte da 

indústria de entretenimento e, assim como as redes de broadcast ou canais a cabo, visam 

grandes audiências e retorno financeiro. A declaração da showrunner14 de OITNB, Jenji 

Kohan15, de que ter uma protagonista branca e de classe média foi fundamental para vender o 

projeto de série ilustra bem as tensões entre liberdade, experimentação e restrições comerciais 

presentes nesta indústria16. Jenji Kohan já declarou mais de uma vez que considera a 

personagem Piper Chapman seu “cavalo de tróia”, isto é, uma personagem mais “palatável” 

para a indústria, através da qual Kohan poderia então apresentar e desenvolver todas as outras. 

Em entrevista para o programa de rádio Fresh Air17, Kohan disse que:  

De certa maneira, a Piper foi meu Cavalo de Tróia. Você não vai até uma emissora 
vender um show sobre histórias realmente fascinantes de mulheres negras, mulheres 
latinas, e mulheres velhas e criminosas. Mas se você pegar esta garota branca, esta 
espécie de peixe fora d’água, e segui-la, você pode então expandir seu mundo e 
contar todas estas outras histórias. Mas é uma venda difícil simplesmente tentar 
vender estas histórias inicialmente. A garota da porta ao lado, a loura descolada, é 
um fácil ponto de acesso, e é fácil de se relacionar para muitas audiências e muitas 
emissoras buscando uma certa demografia. É útil.18 (KOHAN, 2013, tradução nossa) 

                                                           
14 Mittell (2015) diz que o título não-oficial showrunner foi adotado na indústria para se denominar o cargo que 
costuma ser ocupado pelo criador da obra (há exceções) e que agrega as funções de produtor-executivo e 
roteirista-chefe. 
15 Jenji Kohan já havia ocupado o cargo de showrunner anteriormente na série Weeds (Showtime, 2005-2012), 
que também trazia uma protagonista de classe média alta em conflito com a lei. No entanto, diferentemente de 
OITNB, os personagens secundários de Weeds são, em sua maioria, masculinos e a série manteve o foco 
principal na protagonista durante os oito anos de exibição. 
16 Vale dizer que a autora também apresentou a ideia original da série para os canais a cabo HBO e Showtime, 
além, é claro, da Netflix. 
17 Disponível em: http://www.npr.org/2013/08/13/211639989/orange-creator-jenji-kohan-piper-was-my-trojan-
horse  Acesso em: 15/11/2017. 
18 No original: “In a lot of ways Piper was my Trojan Horse. You're not going to go into a network and sell a 
show on really fascinating tales of black women, and Latina women, and old women and criminals. But if you 
take this white girl, this sort of fish out of water, and you follow her in, you can then expand your world and tell 
all of those other stories. But it's a hard sell to just go in and try to sell those stories initially. The girl next door, 
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Já em uma mesa redonda promovida pela revista Vanity Fair19, ela reforçou essa ideia, 

dizendo que: 

Até certo ponto, se você vai a uma emissora e diz “Eu quero fazer um show sobre 
mulheres pobres, latinas e negras e suas questões”, não é uma grande ferramenta de 
vendas. A recruta Benjamin, garota branca peixe fora d’água é familiar e é uma 
venda mais fácil. Eu estava interessada em todas as histórias, mas esse foi um modo 
muito acessível de chegar a elas. E já estava lá, no livro. Mas nunca foi minha 
intenção apenas contar a história de Piper, isto foi um portão para todas as histórias. 
Para mim, sempre foi um conjunto, nunca foi um veículo para uma estrela.20 
(KOHAN, 2014, tradução nossa) 

 Por fim, acreditamos também que a conformação da equipe de Orange is the New 

Black deve ser levada em conta para compreender o contexto da obra. Além da roteirista-

chefe ser uma mulher, 42 dos 65 episódios disponibilizados até o momento foram escritos por 

mulheres21, 21 por homens22 e dois em parceria entre roteiristas homens e mulheres. Já em 

relação à direção, 48 episódios foram dirigidos por homens e 17 por mulheres. Desta forma, a 

predominância de roteiristas mulheres23 – fenômeno que não se repete na direção – pode ser 

indicativo de um interesse maior em desenvolver personagens femininas. 

Premissas metodológicas 

Dhoest (2015) faz três indagações a respeito da diversidade na programação televisiva: 

como a diversidade deveria ser representada; como a diversidade é representada; e porque a 

diversidade é representada desta maneira. Para a primeira questão, o autor propõe a análise de 

documentos institucionais e a entrevista com grupos organizados visando entender suas 

reivindicações. Para a segunda, ele sugere a análise quantitativa e qualitativa de programas 

televisivos e, para a terceira, a investigação e entrevista com os membros de equipes de 

produção dos programas. Embora estas três dimensões nos pareçam promissoras para 

entender diferentes aspectos da relação entre o conteúdo televisivo e as reivindicações por 

                                                                                                                                                                                     
the cool blonde, is a very easy access point, and it's relatable for a lot of audiences and a lot of networks looking 
for a certain demographic. It's useful.” 
19 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LXoxgTvi_zw (a partir de 18m42s). Acesso em: 
15/11/2017. 
20 No original: “To a certain extend, if you go into a network and say I want to do a show about poor, latina and 
black women and their issues, it´s not a big selling tool. The private benjamin, white girl fish out of water is 
familiar and it´s a easier sell. I was interested in all the stories, but it was a very accessible way to get into them. 
And it was already there, in the book. But it was never my intention to just go in and tell Piper’s story, it was the 
gateway to all the stories. For me, it was always an ensamble, it wasn’t a star vehicle.” 
21 Sozinhas ou em parceria. 
22 Também sozinhos ou em parceria. 
23 Este dado ganha mais relevância se considerarmos que ele contrasta com o padrão de empregos nesta 
indústria: um relatório (HUNT, 2016) da Writers Guild of America, West (WGAW) identifica que menos de 30% 
das pessoas empregadas como roteiristas de televisão no período analisado (2008-2014) eram mulheres. 
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diversidade, para o escopo desta dissertação, nos acercaremos da segunda questão: desejamos 

entender como a diversidade é construída pela narrativa de OITNB. 

Acreditamos que este olhar para obra se justifique, uma vez que os efeitos provocados 

na apreciação já estão previstos em sua criação e se manifestam em sua materialidade 

(GOMES, 2004). Além disso, concordamos com Araújo (2015), que defende a necessidade de 

se renovar os modos de pensar as relações entre ficção e as construções identitárias, atentando 

para a individualidade dos seres e mundos ficcionais. Desta forma, estruturamos esta 

dissertação de forma a permitir o entendimento da construção narrativa e de personagens em 

OITNB, a partir do qual poderemos compreender como os elementos da própria obra 

possibilitam que esta seja vista como um passo adiante na busca por maior diversidade na 

programação televisiva. 

Machado e Vélez (2007) defendem que o método de abordagem de cada programa 

televisivo específico deve derivar do próprio trabalho examinado: “É preciso deixar que o 

produto audiovisual se revele para o analista com a força de seus próprios enunciados” (p. 9). 

A partir da nossa apreciação inicial de Orange is the New Black, percebemos que nossa 

análise seria beneficiada pela compreensão mais profunda de alguns aspectos das narrativas 

seriadas televisivas, como as relações temporais entre fábula e enunciado narrativo, a 

serialidade e o estilo. Além disso, devido ao grande foco de OITNB em personagens, também 

nos dedicamos a entender os pormenores a respeito destes: como são caracterizados, como se 

modificam no decorrer da narrativa e como convocam o engajamento do espectador. Por fim, 

delimitamos nosso corpus às três primeiras temporadas da série, a partir do entendimento que 

elas sejam suficientes para entender como as estratégias que levam a construção da 

diversidade na narrativa foram consolidadas. 

Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação é composta de dois capítulos teóricos e dois capítulos analíticos, além 

destes apontamentos iniciais e de nossas considerações finais. No primeiro capítulo, 

abordamos as narrativas seriadas televisivas de forma ampla, dedicando-nos a entender o que 

é uma narrativa e que relações se estabelecem entre suas esferas (a saber, a fábula, o 

enunciado narrativo e a narração). Além disso, lançamos um olhar mais detalhado para os 

tempos da narrativa, isto é, as relações temporais que se estabelecem entre estas esferas; para 

a serialidade, característica distintiva – embora não exclusiva – das séries televisivas; e, por 
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fim, para o estilo, ou seja, para o emprego das técnicas audiovisuais, de acordo com as 

funções e efeitos exercidos. 

Já o segundo capítulo é dedicado à questão da personagem ficcional. Discutimos as 

noções básicas como sua ontologia e possibilidades de classificação e nos aprofundamos em 

entender sua caracterização, o arco da personagem – a trajetória percorrida por esta em 

diferentes momentos da narrativa – e a forma como o espectador é convocado a se engajar 

com determinada personagem. 

Estabelecidos estes conceitos, passamos então para a análise da obra. No capítulo 3, 

esmiuçamos a construção narrativa de OITNB, buscando explicar como os diferentes fios e 

tramas narrativas interagem, quem são as personagens que compõem este conjunto – 

recorrendo em um primeiro momento a uma análise quantitativa – e que estratégias narrativas 

contribuem para formar seu amplo e diversificado conjunto de personagens. Já no capítulo 4, 

selecionamos quatro personagens de mais destaque na série para analisar com mais 

profundidade (análise qualitativa), visando desvendar como suas caracterizações, trajetórias e 

a forma como são estabelecidas suas estruturas de engajamento influenciam não apenas na 

percepção de diversidade na obra, mas também na apreensão da complexidade destas 

personagens. 

Concluímos esta dissertação recuperando nossos achados analíticos e relacionando-os 

novamente com o contexto mais amplo em que a obra se insere. Isto é, resgatamos a relação 

entre a forma como Orange is the New Black constrói narrativamente um conjunto diverso e 

complexo de personagens e o contexto sociocultural em que a série está inserida, no qual as 

minorias que a série busca retratar seguem desfrutando de menor presença nas narrativas 

audiovisuais. Por fim, sugerimos caminhos possíveis para pesquisas futuras, que podem 

possibilitar a ampliação do entendimento acerca da relação entre o conteúdo televisivo, as 

reivindicações por diversidade e as categorias identitárias na contemporaneidade.  
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1. TEORIA DA NARRATIVA 

Como apontado na introdução deste trabalho, pretendemos investigar as estratégias 

narrativas de Orange is the New Black, almejando entender o modo particular como esta obra 

convoca no espectador a sensação de ter acesso a um conjunto de personagens complexos e 

diversos. Para isto, a exploração dos conceitos ligados à narratologia se mostra proveitosa, 

possibilitando o embasamento do nosso olhar sobre a série. Quando necessário, ilustraremos 

as explicações com exemplos advindos de séries televisivas, com o objetivo de, por um lado, 

tornar os conceitos mais claros e, por outro, aproximar formulações que – no caso da maioria 

dos autores utilizados – foram pensadas para a literatura ou o cinema ao tipo de narrativa que 

nos propomos a estudar nesta dissertação. 

Bal (1997) define o texto narrativo como “um texto no qual um agente relata (‘conta’) 

uma história em um meio particular, como linguagem, imagens, sons, construções, ou uma 

combinação destes24” (p. 5, tradução nossa). Este agente, é preciso esclarecer, não se refere 

necessariamente a uma figura antropomorfizada, podendo ser “a câmera” ou “a composição 

fílmica”, por exemplo. Já Mittell (2015) define a narrativa seriada televisiva (‘television serial 

storytelling’) da seguinte maneira: “uma série televisiva cria um mundo narrativo continuado, 

povoado por um conjunto consistente de personagens que passam por uma cadeia de eventos 

ao longo do tempo25” (p. 10, grifo do autor, tradução nossa). Unindo estes dois 

entendimentos, chamaremos de narrativa seriada televisiva o texto em que uma história é 

contada através da linguagem, das imagens e dos sons, criando um mundo narrativo habitado 

por personagens que vivenciam uma cadeia de eventos ao longo do tempo. Somada a esta 

definição, devemos considerar também a característica contínua (‘ongoing’) deste tipo de 

narrativa, que certamente a diferencia da maioria26 dos filmes e livros de literatura, por 

exemplo. Allrath, Gymnich e Surkamp (2005) identificam que este aspecto das narrativas 

televisivas “levam a um número de características formais, como a ausência de fechamento 

                                                           
24 No original: “a text in which an agent relate (‘tells’) a story in a particular medium, such as language, imagery, 
sound, buildings, or a combination thereof” 
25 No original: “a television serial creates a sustained narrative world, populated by a consistent set of 
characters who experience a chain of events over time” 
26 Não estamos dizendo com isso que esta característica seja exclusiva ou originada pelo meio televisivo, mas 
sim que é proeminente neste, tornando-se um aspecto que não pode ser desconsiderado ao falarmos das séries 
televisivas. 
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definitivo, a ocorrência de ganchos narrativos, e uma tendência a exposição mínima27” (p. 3, 

tradução nossa). 

Para uma compreensão mais aprofundada de como estas histórias são contadas, é 

importante destrinchar seus elementos, desvendando assim sua estrutura. Neste sentido, 

diversos estudiosos da narrativa buscam distinguir o ato de narrar (I), da forma como a 

história narrada se apresenta (II) e da história em si (III). Genette (1995), partindo da 

exploração de obras literárias – especialmente Em busca do tempo perdido, de Marcel Proust 

–, chama “o ato de narrar tomado em si mesmo” (p. 24) de narração (I). Já ao “discurso oral 

ou escrito que assume a relação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos” (p. 

23), ele nomeia enunciado ou discurso narrativo (II). Finalmente, a história (III) seria “a 

sucessão de acontecimentos, reais ou fictícios, que constituem o objeto desse discurso, e as 

suas diversas relações de encadeamento, de oposição, de repetição, etc.” (p. 24). Em relação à 

interação entre estas três noções, o autor diz que tanto a narração quanto a história só existem 

para nós através do discurso narrativo. Por outro lado, o discurso só é narrativo porque conta 

uma história e porque é proferido por alguém: “Enquanto narrativo, vive da sua relação com a 

história que conta; enquanto discurso, vive da sua relação com a narração que o profere” 

(GENETTE, 1995, p. 27)   

Bordwell (1985), por sua vez, parte da investigação das obras fílmicas para propor um 

esquema no qual distingue cinco noções – narração, excesso, syuzhet, estilo e fábula – 

relacionadas como representado no seguinte diagrama (p. 50): 

 

Figura 1: Diagrama retirado de Bordwell (1985), p. 50. 

                                                           
27 No original: “leads to a number of formal characteristics, such as a lack of definitive closure, the occurrence of 
cliff-hangers, and a tendency towards minimal exposition” 
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O autor entende narração (‘narration’) como “a atividade de selecionar, arranjar e 

interpretar o material da história com o objetivo de alcançar efeitos ligados ao tempo 

específicos no espectador28” (BORDWELL, 1985, p. xi, tradução nossa). Neste processo 

dinâmico, dois sistemas são empregados, que o autor chama de syuzhet – baseando-se nos 

formalistas russos – e de estilo (‘style’). O excesso (‘excess’) é o que sobra: os materiais que 

“não se encaixam nem em padrões narrativos nem estílisticos29” (p. 53, tradução nossa) e que 

estão além do escopo de análise desta dissertação. Já os conceitos de syuzhet e de estilo são 

fundamentais para nossa análise e podem ser definidos da seguinte maneira: 

O syuzhet (normalmente traduzido como enredo) é, de fato, o arranjo e a 
apresentação da fábula no filme. (...) “Syuzhet” nomeia a arquitetura da 
apresentação da fábula pelo filme; por isso a seta para a direita no diagrama. (...) 
Estilo também constitui um sistema no sentido de que ele também mobiliza 
componentes – instâncias particulares das técnicas filmicas – de acordo com 
princípios de organização. (...) neste contexto, “estilo” simplesmente nomeia o uso 
sistemático de dispositivos cinematográficos pelo filme. (...) O estilo interage com o 
syuzhet de várias formas, por isso a seta nos dois sentidos no diagrama30. 
(BORDWELL, 1985, p. 50, tradução nossa) 

O autor defende que esses dois sistemas coexistem no filme narrativo, pois lidam com 

aspectos diferentes do processo: enquanto o syuzhet está ligado a uma concepção 

dramatúrgica do processo, o estilo se relaciona mais a um entendimento técnico. Por fim, 

temos a fábula, isto é, o construto imaginário criado pelo espectador através de suposições e 

inferências que reconstrói as ações como “uma cadeia causal e cronológica de eventos 

acontecendo com uma determinada duração e em um campo espacial31” (p. 49, tradução 

nossa). 

Embora os dois autores usem nomeações diferentes, defendemos que é possível fazer 

um paralelo entre a forma como eles desenvolvem estes conceitos32. Assim, sem muitas 

dificuldades, podemos concluir que o ato de narrar (I) é chamado por ambos de narração e a 

história em si (III) é nomeada de história por Genette (1995) e de fábula por Bordwell (1985). 

                                                           
28 No original: “the activity of selecting, arranging, and rendering story material in order to achieve specific 
time-bound effects on a perceiver”. 
29 No original: “do not fit either narrative or stylistic patterns”. 
30 No original: “The syuzhet (usually translated as “plot”) is the actual arrangement and presentation of the fabula 
in the film. (...) “Syuzhet” names the architectonics of the film’s presentantion of the fabula; hence the rightward 
arrow in the diagram. (...) Style also constitutes a system in that it too mobilizes components – particular 
instantiations of film techniques – according to principles of organization. (...) in this context, “style” simply 
names the film’s systematic use of cinematic devices. (...) Style interacts with the syuzhet in various ways, hence 
the two-way arrow in the diagram.” 
31 No original: “a chronological, cause-and-effect chain of events occurring within a given duration and a spatial 
field”. 
32 Outros autores também fizeram distinções similares: Rimmon-Kenan (2005), baseando-se em Genette, utiliza 
os termos narration, text e story (p. 3); Bal (1997) utiliza os termos text, story e fabula (p. 6); Eco (1993) 
diferencia trama e fábula (pp. 145-146).     
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Já o entendimento em relação à forma como a história narrada se apresenta (II) precisa de 

uma explicação maior: acreditamos que o conceito de enunciado narrativo descrito por 

Genette (1995) abarque a interação entre syuzhet e estilo, porém como os materiais com os 

quais o audiovisual lida são de natureza diferente da literatura, dedicaremos um pouco mais 

de atenção a noção de estilo audiovisual no prosseguimento desta dissertação. 

Assim, nesta dissertação, optamos por utilizar o termo fábula para a história em si, 

enunciado narrativo para a forma como a fábula se apresenta dramaturgicamente ao 

espectador e estilo para os momentos em que estivermos falando especificamente das técnicas 

audiovisuais empregadas. 

Tomemos como exemplo o episódio piloto (01x01) da série de nosso corpus. A fábula 

que podemos reconstruir, levando em consideração apenas este episódio, poderia ser muito 

resumidamente descrita como: Piper Chapman, recém-formada na faculdade, conhece Alex 

Vause, por quem se apaixona; Alex faz parte de um cartel de tráfico de drogas e, em 

determinada ocasião, convence Piper a realizar uma atividade ilegal; Piper começa a perceber 

que a vida ao lado de Alex pode ser muito perigosa; anos depois, Piper conhece Larry Bloom 

e os dois começam um relacionamento; Piper é intimada a prestar depoimento sobre o crime 

que cometera anos antes e conta seu passado ilícito a Larry e ao restante da família; Larry 

pede Piper em casamento; Piper é presa e começa a se familiarizar com as dinâmicas da 

penitenciária; Piper descobre que Alex está cumprindo pena no mesmo local. 

Porém, os eventos não são apresentados desta forma para o espectador, o enunciado 

narrativo se apresenta (resumidamente) da seguinte maneira: uma espécie de preâmbulo nos 

mostra Piper em diversos momentos da sua vida, incluindo quando se relacionava com Alex e 

depois quando se relacionava com Larry, porém no fim desta sequência Piper está presa; após 

a vinheta de abertura, estamos em um tempo anterior, no qual Piper já foi condenada, mas 

ainda está em liberdade e passa com Larry e os amigos seu último dia fora da prisão; a 

narrativa segue linear até o dia seguinte, quando a protagonista se apresenta para cumprir 

pena, até que um flashback nos mostra um momento anterior, no qual Piper, acompanhada por 

Larry, conta aos seus familiares sobre a condenação; de volta ao “presente”, Piper segue o 

processo de admissão na prisão, até que um novo flashback nos mostra Piper e Alex ainda em 

um relacionamento; a estrutura de uma narrativa principal linear interrompida por flashbacks 

segue até o fim do episódio quando descobrimos junto com Piper que Alex está cumprindo 

pena na mesma penitenciária que ela. Como podemos perceber, a fábula foi inferida pelos 
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eventos que foram mostrados pelo enunciado narrativo, mas estas duas camadas da narrativa 

não coincidem.  

Já se estivéssemos focando no estilo, diríamos que: o episódio começa nos mostrando 

uma montagem de diversos momentos na vida de Piper, unidos pela voz em off da 

protagonista e pela música extradiegética, formando assim uma sequência; após a vinheta, um 

plano médio mostra Larry e o amigo Peter conversando; um corte seco mostra o contra-plano 

de Piper e a amiga Polly conversando; e assim em diante, levando em consideração as 

técnicas audiovisuais empregadas. Como se pode perceber, os eventos narrativos não são 

ignorados, mas o olhar, neste caso está voltado para as técnicas empregadas para contá-los. 

Estabelecidas estas distinções, iremos agora explorar três questões elementares para o 

trabalho de análise proposto nesta dissertação: em um primeiro momento, discorreremos 

sobre os tempos da narrativa, isto é, sobre as relações temporais que se estabelecem entre 

fábula e enunciado narrativo; em seguida, apresentaremos a questão da serialidade, isto é, 

trataremos da “construção de um único produto semiótico a partir de segmentos distintos, 

ainda que tais segmentos sejam produtos semióticos em si mesmos” (ARAÚJO, 2015, p. 38), 

característica proeminente das séries televisivas; por fim, desenvolveremos mais a fundo a 

noção do estilo audiovisual. 

1.1 Os tempos da narrativa 

Pode-se estudar a relação entre o tempo da fábula e do enunciado narrativo 

observando-se ordem, duração e frequência. Em relação à primeira, os eventos nem sempre 

são enunciados na ordem cronológica em que se dão na fábula, e, dependendo da forma como 

essa relação se dá, diferentes efeitos podem ser criados. 

Genette (1995) chama as discordâncias entre essas ordens de anacronias narrativas e a 

coincidência temporal total de grau zero. A partir daí, propõe classificações para as 

possibilidades de anacronias. Dessa forma, prolepse seria “toda a manobra narrativa 

consistindo em contar ou evocar de antemão um acontecimento ulterior” (p. 38) e analepse 

seria “toda a ulterior evocação de um acontecimento anterior ao ponto da história em que se 

está” (p. 38), ou seja, a prolepse seria quando a narrativa evoca a inserção de um 

acontecimento futuro e a analepse seria quando a narrativa insere um acontecimento passado 
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em relação ao ponto da história em que se está. O nível temporal em relação ao qual a 

anacronia se estabelece é chamado de narrativa primeira33.  

Em relação às anacronias, Bordwell (1985) diferencia, no audiovisual, as “recontadas” 

das “encenadas” (‘enactment’): 

Quando o syuzhet apresenta personagens comunicando informações sobre eventos 
anteriores por qualquer meio (escrita, discurso, pantomina, gravação de fitas, clipes 
fílmicos, etc.) temos a recontagem. Quando o syuzhet apresenta eventos anteriores 
como se eles estivessem ocorrendo no momento, em apresentação direta, temos a 
encenação34. (BORDWELL, 1985, pp. 77-78, tradução nossa) 

Os flashbacks, recursos comuns em obras audiovisuais, seriam pertencentes ao 

segundo caso. Allrath, Gymnich e Surkamp (2005, p. 33) identificam que se convencionou 

marcar os flashbacks pelo uso da imagem monocromática ou em sépia, mas que também 

existem os casos em que nenhum recurso de câmera é utilizado para marcar esta passagem. Já 

Gaudreault e Jost (2009, p. 141) identificam quatro transformações semióticas que 

habitualmente acompanham os flashbacks (embora também ressaltem que esta não é uma 

regra absoluta e que há obras que não as utilizam): a passagem do passado linguístico ao 

presente da imagem, diferenças na aparência do personagem que narra para sua representação 

visual (como mudanças de roupa ou a idade), mudança de ambiente sonoro e transposição do 

relato verbal para os diálogos. 

Gaudreault e Jost (2009) destacam duas funções para estes retrocessos no tempo: 

completar uma lacuna deixada pela narrativa primeira ou criar uma suspensão, atrasando 

certos acontecimentos. Os flashbacks podem também ser focalizados35 em primeira ou em 

terceira pessoa. 

Um flashback subjetivo em primeira pessoa é mais comum, apresentando as 
memórias de uma personagem como indicado por close-ups sugestivos, visualidades 
subjetivas, e efeitos especiais. (...) Flashbacks apresentados de uma perspectiva mais 
objetiva em terceira pessoa, ou o que poderíamos chamar de replays, são mais 
comumente usados como uma forma de preencher a história anterior do que 
desencadear memórias (...)36. (Mittell, 2015, pp. 185-186, grifos do autor, tradução 
nossa) 

                                                           
33 O conceito de narrativa primeira será fundamental em nossa descrição da obra, uma vez que OITNB, de 
maneira geral, apresenta uma linha temporal principal cronológica, que é entendida pelo espectador como o 
“presente” da narrativa (a que chamaremos de narrativa primeira), mas também apresenta ao longo de suas 
temporadas diversas cenas de flashbacks, isto é, a narrativa principal é muitas vezes interrompida por anacronias. 
34 No original: “When the syuzhet presents characters communicating information about prior events by any 
means (writing, speech, pantomine, tape recording, film clips, etc.) we have recounting. When the syuzhet 
presents prior events as if they were ocurring at the moment, in direct representation, we have enactment.” 
35 O conceito de focalização será explicado no item 2.3 deste trabalho. 
36 No original: “A first person subjective flashback is more common, presenting a character’s memories as cued 
by suggestive close-ups, subjective visuals, and special effects. (...) Flashbacks presented from a more objective 
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Consideremos um exemplo da série Veronica Mars (UPN/ The CW, 2004-2007), 

sobre a qual Mittell (2015, p. 185) identifica o uso frequente do flashback em primeira pessoa: 

no primeiro episódio (01x01), a protagonista nos conta, em voz off, que costumava sentar na 

mesa dos alunos populares da escola que frequenta. Na imagem, plano e contra-plano de 

Veronica sentada sozinha e dos alunos populares sentados juntos se alternam. Quando ela 

aponta o personagem que foi seu namorado no ano anterior, um efeito de transição de imagem 

introduz o primeiro flashback da série. A música extradiegética passa a ser empregada e a 

imagem se torna mais azulada, mostrando Veronica e seu namorado se beijando. A voz em off 

da protagonista segue contando que um dia, sem aviso prévio, ele terminou o relacionamento, 

o que é também mostrado na imagem. O mesmo efeito de transição de imagem nos leva de 

volta a narrativa primeira. Neste caso, podemos perceber que se trata de um flashback 

subjetivo pelo uso da voz off e que o flashback pode ser identificado pelos efeitos na imagem, 

mudança no ambiente sonoro, passagem do passado linguístico para o presente da imagem. A 

função deste flashback parece ser apresentar as memórias de Veronica. 

Um exemplo diferente pode ser observado na série Broad City (Comedy Central, 2014 

-), que acompanha o dia a dia das amigas Abbi e Ilana em Nova Iorque: o episódio 04x01 é, 

como um todo, um segmento analéptico, isto é, em relação à narrativa primeira que o 

espectador acompanhou no decorrer das temporadas, este episódio se localiza no passado. 

Nele, vemos como as duas protagonistas se conheceram e alguns indicativos nos fazem 

perceber que se trata de um flashback: uma cartela preta traz a inscrição “New York 2011”, já 

deixando clara esta informação através da linguagem; a aparência de mais jovens das 

personagens e a informação narrativa em si, pois logo na primeira cena vemos que as 

protagonistas ainda não se conhecem. Este seria um flashback objetivo, na terceira pessoa, 

pois ele não é focalizado por nenhuma das duas personagens especificamente. Sua função é 

completar uma lacuna, ou seja, informar para o espectador como as personagens se 

conheceram. Estes dois exemplos nos ajudam a perceber como os flashbacks podem cumprir 

funções distintas e se apresentarem por técnicas audiovisuais diferentes.  

Genette (1995) define também os conceitos de alcance e amplitude de uma anacronia, 

sendo o primeiro a distância temporal entre o momento em que a história é interrompida e o 

momento em que a anacronia alcançou e o segundo seria a duração de história recoberta por 

esta anacronia. 

                                                                                                                                                                                     
third person perspective, or what we might call replays, are more commonly used as a way to fill in backstory 
than to trigger memories (...)” 
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Retomando os exemplos anteriores, podemos dizer que o alcance do flashback descrito 

na série Veronica Mars é de cerca de um ano e a amplitude, embora não explicitada, poderia 

ser de alguns meses. Já no episódio flashback de Broad City, o alcance não é explicitado, mas 

podemos imaginar que seja de alguns poucos anos, já que tanto na narrativa primeira quanto 

no segmento analéptico as protagonistas são jovens-adultas; já a amplitude é de um dia, ou 

seja, o episódio abarca apenas o dia em que Ilana e Abbi se conheceram. 

As analepses podem ser externas (não se sobrepõem a extensão de tempo da narrativa 

primeira), internas (se sobrepõem) e mistas (começam em um tempo anterior ao ponto de 

arranque da narrativa primeira, mas a alcançam, havendo sobreposição). Para o autor, essa 

definição é importante porque  

as analepses externas e as analepses internas (ou mistas, na sua parte interna) 
apresentam-se de um modo completamente diferente a uma análise narrativa. As 
analepses externas, pelo simples fato de serem externas, não correm em nenhum 
momento o risco de interferir com a narrativa primeira, que têm simplesmente por 
função completar, esclarecendo o leitor sobre este ou aquele <<antecedente>> (...). 
Já não é o mesmo caso das analepses internas, cujo campo temporal está 
compreendido no da narrativa primeira, e que apresentam um risco evidente de 
redundância ou de colisão. (GENETTE, 1995, p. 48) 

Tomemos como exemplo a série Pretty Little Liars (ABC Family/Freeform, 2010- 

2017), que faz uso tanto das analepses internas quanto das externas em diversas situações. A 

série se inicia cerca de um ano depois do desaparecimento de Allison, uma adolescente da 

cidade de Rosewood, quando suas quatro amigas mais próximas começam a receber 

mensagens ameaçadoras e anônimas. No primeiro episódio (01x01), flashbacks externos são 

exibidos, com cenas de períodos anteriores ao desaparecimento, que ajudam a esclarecer tanto 

a personalidade das protagonistas quanto os motivos que elas têm para temer as mensagens 

anônimas. Já no último episódio (07x20) é revelado que a grande vilã da série é a irmã gêmea 

previamente desconhecida de uma das protagonistas. Uma sequência de flashbacks internos 

mostra novamente cenas de episódios anteriores que incluíam esta nova personagem, porém 

agora sabemos se tratar da gêmea desconhecida, de forma que ressignificamos os eventos, 

havendo interferência na narrativa primeira, afinal de contas a informação nova colide com a 

informação que tínhamos entendido anteriormente.  

As analepses internas podem ser heterodiegéticas (reporta-se a uma linha da história e 

a um conteúdo diegético diferente da narrativa primeira) ou homodiegéticas (refere-se a 

mesma linha de ação da narrativa primeira). Estas últimas podem ser ainda completivas 

(preenchem mais tarde uma lacuna anterior) ou repetitivas (alusões da narrativa ao seu próprio 



31 
 

passado). No exemplo acima, temos uma analepse interna homodiegetica repetitiva, no 

sentido que os segmentos em questão se referem ao mesmo conteúdo na narrativa primeira e 

reprisam eventos que já tínhamos visto, embora agora nosso entendimento tenha mudado. 

As analepses externas podem ser parciais, ou seja, “retrospecções que terminam numa 

elipse, sem alcançarem a narrativa primeira” (GENETTE, 1995, p. 60), ou completas, isto é, 

“se vem religar à narrativa primeira, sem solução de continuidade entre os dois segmentos da 

história” (GENETTE, 1995, p. 61). No caso do exemplo dado em relação à série Pretty Little 

Liars, descrevemos analepses externas parciais, porque em nenhum momento elas alcançam a 

narrativa primeira. 

As classificações das analepses encontram paralelo nas classificações das prolepses, 

podendo ser internas ou externas, cada uma com potencial para criar efeitos diferentes. 

Vejamos o exemplo das séries How to get away with murder (ABC, 2014 -) e Six Feet Under 

(HBO, 2001 – 2005). 

A primeira utiliza frequentemente o recurso da prolepse interna. Na temporada de 

estreia, a série mostra, em sua narrativa primeira, os estudantes-assistentes de Annelise 

Keating se conhecendo e trabalhando para a professora-advogada. Porém, desde o primeiro 

episódio, esta narrativa principal é interrompida em diversos momentos – normalmente no 

início e no fim de cada episódio individual – por prolepses que mostram estes mesmos 

estudantes tentando se desfazer de um corpo, a princípio desconhecido. Este evento é 

mostrado em partes distribuídas pelos episódios e cabe ao espectador juntá-las e fazer 

inferências. No episódio 01x09, a narrativa primeira atinge o momento deste evento e, 

finalmente, o espectador pode vê-lo em sua completude. A partir deste ponto, as duas 

temporalidades se encontram e o enunciado segue majoritariamente37 uma ordem cronológica. 

Como podemos observar, o segmento proléptico, neste caso, está incluso na narrativa primeira 

e o efeito gerado é primeiro o de curiosidade (o espectador quer juntar as peças do quebra-

cabeça) e depois de satisfação (ou decepção) quando o espectador finalmente tem a resposta 

do que aconteceu. As informações contidas no segmento proléptico são fundamentais e 

influenciam a narrativa primeira. 

No caso da segunda, Six Feet Under, vamos nos restringir ao último episódio (05x12). 

A série tem a morte como temática e acompanha a vida de uma família, dona de uma 

                                                           
37 A narrativa da série faz uso também de flashbacks, porém para este nosso exemplo basta considerarmos a 
prolepse. 
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funerária em Los Angeles. No episódio em questão, Claire, a filha caçula da família, decide 

mudar-se para tentar uma vida nova. Na sequência final, enquanto a vemos dirigindo rumo a 

Nova Iorque, cenas do futuro (segmentos prolépticos) mostram como cada um dos 

personagens centrais vai morrer. Neste caso, as informações exibidas por estes segmentos não 

influenciam a narrativa primeira. Seu efeito está mais ligado a dar um desfecho para os 

personagens que o espectador acompanhou por cinco anos, relacionando também a sequência 

final com a temática da série.  

Por fim, há ainda as acronias, ou seja, os eventos que não possibilitam determinar com 

precisão quando acontecem. 

O conceito de velocidade, por sua vez, estabelece relações entre a duração percebida 

no enunciado narrativo com o tempo percorrido na fábula. Genette (1995) diz que: 

Teoricamente, com efeito, existe uma gradação contínua desde a velocidade infinita 
que é a da elipse, em que um segmento nulo de narrativa corresponde à uma 
qualquer duração de história, até a absoluta lentidão que é a da pausa descritiva, em 
que um qualquer segmento do discurso narrativo corresponde a uma duração 
diegética nula. (Genette, 1995, p. 93) 

Na prática, porém, podemos esquematizar cinco formas canônicas do tempo. Genette 

(1995) identifica a pausa, a cena, o sumário e a elipse. Bal (1997) e Gaudreault e Jost (2009) 

consideram também a dilatação temporal (‘slow-down’)38. 

Na pausa o tempo passado na fábula é nulo, porém há uma duração no tempo do 

enunciado narrativo.  Gaudreault e Jost (2009) identificam que: 

No cinema, há uma série de técnicas, de procedimentos ou de configurações 
semióticas para exprimir tal relação. Daí o movimento de câmera estritamente 
descritivo sobre um cenário no meio do qual nenhuma ação é conduzida: há 
numerosos exemplos em Visconti, especialmente O Leopardo (Il gattopardo, 1963) 
e Morte em Veneza (Morte a Venezia, 1971), nos quais as longas pausas descritivas 
amortecem a ação principal. (GAUDREAULT; JOST, 2009, p. 149) 

A série She’s gotta have it (Netflix, 2017 -) traz alguns momentos de pausa em sua 

narrativa: em diversos episódios a ação é parada e a imagem da capa de algum disco que 

compõe a trilha sonora da série é exibida por alguns segundos. 

Já a cena se refere às situações em que a duração no enunciado narrativo é igual à 

duração na fábula. Segundo Gaudreault e Jost (2009), este é o caso do plano cinematográfico, 

desde que não utilizados os recursos de aceleração ou retardamento. Para os autores, o plano 

                                                           
38 Genette (1995) chega a considerar a situação em que a duração no enunciado narrativo seria maior do que a 
duração na fábula, porém não a inclui nas formas canônicas. 
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(excetuadas as situações supracitadas) “respeita sempre a integridade cronométrica das ações 

que ele mostra” (p. 150). 

 No sumário, o tempo passado no enunciado narrativo é menor do que aquele ocorrido 

na fábula. “Essa configuração temporal é frequentemente utilizada no cinema para evitar 

detalhes tidos como inúteis ou para acelerar a ação” (GAUDREAULT; JOST, 2009, p. 151). 

Podemos pensar no episódio 02x01 da paródia política Veep (HBO, 2012 -) que começa 

trazendo uma montagem que intercala planos das inúmeras aparições da vice-presidente 

Selina Meyer nas campanhas das eleições para o legislativo39 com planos do ônibus com a 

equipe da protagonista viajando entre as cidades dos Estados Unidos, além de inscrições 

demarcando a localização a cada momento. Esta sequência funciona comprimindo o tempo da 

fábula (o período de campanha e eleições) em um enunciado narrativo mais curto. 

 No caso da elipse, o que ocorre é a “supressão temporária que intervém entre duas 

ações diferentes, entre duas sequências” (GAUDREAULT; JOST, 2009, p. 152), isto é, o 

tempo do enunciado narrativo é nulo, mas o espectador presume que algum tempo se passou 

na fábula. Seu uso é extremamente comum nas narrativas audiovisuais, devido à montagem, 

que permite ligar eventos da fábula sem mostrar o que ocorreu entre eles. Para termos um 

entendimento mais claro, basta pensar nas séries policiais de investigação, que muitas vezes 

exibem a cena de um assassinato e, logo em seguida, a cena dos policiais chegando ao local 

onde o crime foi cometido. Presume-se que algum tempo se passou entre alguém encontrar o 

corpo, entrar em contato com a delegacia, etc, mas estas ações são suprimidas do enunciado 

narrativo. Neste caso, a elipse serve para suprimir eventos sem importância. Há pelo menos 

mais uma forma de se usar a elipse e para exemplifica-la podemos pensar no que acontece 

entre a primeira e a segunda temporada de OITNB: nesta série, o episódio 01x13 – último da 

primeira temporada – é encerrado com a protagonista Piper Chapman espancando sua inimiga 

Tiffany Doggett, que parece estar desacordada; já o episódio 02x01 – exibido cerca de um ano 

depois – é iniciado com Piper no confinamento solitário e os diálogos indicam que ela está ali 

já há algum tempo. Neste caso, a elipse serve para criar uma lacuna, deixando perguntas não 

respondidas ao espectador: Tiffany está morta? A protagonista da série se tornou uma 

assassina? Estas perguntas serão respondidas no decorrer da temporada. 

 Por fim, temos a dilatação temporal. Bal (1997) diz que, embora seu uso seja raro, esta 

forma de trabalhar com o tempo não pode ser desprezado pois evoca efeitos próprios, por 

                                                           
39 Trata-se dos midterms das eleições americanas. 
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exemplo, “[e]m momentos de grande suspense, a dilatação pode funcionar como uma lente de 

aumento40”. (p. 107, tradução nossa). Gaudreault e Jost (2009) refletem sobre a dilatação, no 

caso dos meios audiovisuais: 

a dilatação, que corresponderia às partes da narrativa nas quais o filme mostra cada 
um dos componentes da ação em seu desenvolvimento vetorial (portanto, integrando 
em sua narração cada um dos momentos da ação), mas ornando seu texto narrativo 
com segmentos descritivos ou comentativos, tendo como efeito o alongamento 
indefinido do tempo da narrativa. (GAUDREAULT; JOST, 2009, p. 152) 

 Pensemos, como exemplo, no caso de American Crime Story: The people vs OJ 

Simpson (FX, 2016 -)41. Durante a série acompanhamos o processo de julgamento de OJ 

Simpson pelo suposto assassinato de duas pessoas e, no episódio 01x10, finalmente é exibida 

a cena do veredicto. Os planos se alternam, mostrando o rosto de cada um dos personagens 

envolvidos no caso, além de planos do relógio e das cadeiras do júri ainda vazias. Outro plano 

mostra os jurados caminhando pelo corredor até chegarem as cadeiras. Todos os rituais do 

julgamento – abertura da sessão, conferência do envelope – são mostrados. Este andamento 

lento causa como efeito o alongamento do tempo da narrativa, aumentando a tensão no 

espectador.  

 A análise das relações que envolvem a duração dos eventos na fábula e no enunciado 

narrativo, nos permite, como pudemos ver, inferir efeitos causados no espectador e também 

entender o ritmo de determinadas narrativas. 

 A terceira relação temporal sugerida por Genette (1995) é a da frequência, que está 

relacionada às repetições (ou não) entre eventos na fábula e no enunciado. “Muito 

esquematicamente, pode dizer-se que uma narrativa, qualquer que ela seja, pode contar uma 

vez o que se passou uma vez, n vezes o que se passou n vezes, n vezes o que se passou uma 

vez, uma vez o que se passou n vezes” (GENETTE, 1995, p. 114).  

Nos dois primeiros casos, a narrativa é chamada singulativa, ou seja, os eventos são 

contados na mesma quantidade de vezes em que acontecem. Este procedimento é o mais 

comum e pode ser observado na maioria das séries televisivas. No terceiro caso, temos a 

narrativa repetitiva, isto é, determinado evento da fábula é reiterado mais de uma vez no 

enunciado narrativo. Gaudreault e Jost (2009, pp. 155-156) identificam algumas funções 

possíveis para a repetição: exprimir uma obsessão do herói, mostrar pontos de vista diferentes 

                                                           
40 No original: “At moments of great suspense, slow-down may work like a magnifying glass”. 
41 A análise desta cena foi feita em uma apresentação oral de Marcel Vieira, no XXI Encontro da Sociedade 
Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual (SOCINE) e poderá ser consultada quando os anais deste 
encontro forem publicados. 
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sobre um evento narrado ou recobrar pouco a pouco uma lembrança. Por fim, temos a 

narrativa iterativa, aquela que conta apenas uma vez o que aconteceu diversas vezes na fábula. 

Gaudrault e Jost (2009, p. 156) dizem que, pela imagem não dispor de tempos gramaticais, 

este recurso não é muito facilmente transposto para o audiovisual. Contudo, indicam que a 

interpretação do ator e os diálogos podem ajudar a fornecer a informação que a cena que 

vemos se repete muitas vezes na fábula. 

Genette (1995) afirma que a interação entre estas três dimensões do tempo – ordem, 

duração e frequência – resulta no teor temporal de uma dada narrativa. Contudo, esta 

dissertação se propõe a estudar um tipo especial de narrativa: a seriada. Com isso, temos que 

pensar especificamente como este teor temporal apontado por Genette se manifesta ao longo 

dos segmentos semióticos individuais distintos que se somam para formar um único produto, 

no nosso caso a série Orange is the New Black. É a este conceito que pretendemos explorar no 

próximo item. 

 1.2 Serialidade 

Na introdução desta dissertação, ao apresentarmos a série Orange is the New Black, 

dissemos que esta conta atualmente com cinco temporadas, cada uma contendo 13 episódios. 

Estas temporadas são anuais, enquanto os 13 episódios que as integram são disponibilizados 

no mesmo dia42, cabendo ao espectador decidir que periodicidade irá adotar em sua 

apreciação. Outras séries apresentam intervalos distintos. Cada um destes episódios é, por si 

só, uma unidade de sentido, porém eles se juntam para formar unidades de sentido maiores, 

como as temporadas e a totalidade da série. O grau de continuidade dos eventos contidos em 

cada uma destas unidades pode variar, dependendo de cada caso específico. Esta relação da 

distribuição no tempo de unidades singulares que se juntam para formar a obra é o que 

entendemos por serialidade. Dito de outro modo, a serialidade é “essa apresentação 

descontínua e fragmentada do sintagma visual” (MACHADO, 2000, p. 83). 

Buonanno (2008) diz que, embora a serialidade narrativa não tenha surgido com a 

televisão e nem seja uma característica exclusiva desta, uma ligação indissolúvel se 

estabeleceu entre esta forma de contar histórias e este meio: “Narrativas televisivas são seriais 

                                                           
42 A Netflix adota a prática de liberar de uma só vez a temporada completa de suas séries originais, estimulando 
a realização de maratonas entre seus espectadores e permitindo que o usuário dite o ritmo no qual irá consumir as 
séries. Como fenômeno cultural recente, ainda não há clareza em relação a influência desta prática na imersão do 
espectador e no próprio entendimento do conceito de serialidade, porém já existem alguns estudos sobre o tema, 
como por exemplo Saccomori (2016). 
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por excelência e a televisão é inquestionavelmente a fortaleza da serialidade narrativa no 

mundo de hoje43” (p. 120, tradução nossa). Para a autora, embora as narrativas sejam 

inúmeras e variadas, é possível traçar uma tipologia binária entre as fórmulas narrativas 

estruturais: o serial e o series. A primeira fórmula é caracterizada como  

um corpus textual dividido entre segmentos não finalizados, estabelecidos de acordo 
com uma rígida estrutura sequencial (o primeiro e o seguinte). Cada segmento 
narrativo ocupa uma posição precisa na sequência temporal da história e é 
diretamente ligado com o que vem antes e o que se segue. A continuidade 
cronológica do serial inscreve a fórmula na concepção linear e evolucionária do 
tempo (a chamada seta do tempo), que por sua vez faz do mundo que ele retrata 
evolucionário e metamórfico.44 (BUONANNO, 2008, p. 121, tradução nossa) 

Em outras palavras, o serial é identificado pela continuidade entre os arcos narrativos 

através dos episódios, de forma que um enredo que começa em um episódio tenha 

consequências e se desenvolva nos subsequentes, demandando que, idealmente, eles sejam 

assistidos em ordem. Esquenazi (2011) propõe a nomenclatura séries evolutivas para este tipo 

de fórmula, dizendo que nestas “o universo pessoal da série envelhece um pouco em cada um 

de seus encontros com o público, ou seja, com cada episódio” (p. 93). Para o autor, as séries 

evolutivas resultam em duas principais definições possíveis do tempo ficcional: as séries 

corais, nas quais um fragmento de vida de uma comunidade e seus membros é apresentada a 

cada episódio, e as séries folhetinescas, nas quais as relações de causa e efeito entre os 

episódios são mais fortes, com a promessa de que a ação continuará do ponto que parou no 

episódio anterior. As séries corais admitem que sua comunidade se renove, com personagens 

podendo desaparecer e ser substituídos por outros.  

Segundo Thompson (2003), desde o sucesso da série Hill Street Blues (1981 – 1987), 

há uma tendência vigente na televisão americana por séries que articulam múltiplas linhas 

narrativas simultaneamente.  A autora diz que nestas séries, podemos observar que as cenas 

são curtas, com uma pequena progressão de cada linha narrativa nelas, e que o enunciado 

narrativo se move rapidamente entre cada uma dessas linhas, causando a impressão de vida 

real (‘lifelikeness’). Podemos associar esta caracterização às séries corais, descritas por 

Esquenazi. Esta tendência está ligada ao fato de que muitas séries estão situadas em grandes 

                                                           
43 No original: “Televisual storytelling is serial par excellence and television is unquestionably the stronghold of 
narrative seriality in today’s world”. 
44 No original: “a textual corpus divided into unfinished segments, set out in accordance with a rigid sequential 
structure (the first and the subsequent). Each narrative segment occupies a precise position in the temporal 
sequence of the story and is directly linked with what goes before and what follows. The chronological 
continuity of the serial inscribes the formula in the linear and evolutionary conception of time (the so-called 
‘time’s arrow’), which in turn makes the world it portrays evolutionary and metamorphic” 
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instituições, como hospitais ou prisões, onde as preocupações dos personagens se encontram e 

se sobrepõem. 

O segundo tipo de fórmula identificado por Buonanno (2008), o series, é caracterizado 

por “segmentos autônomos e conclusivos, autocontidos no sentido narrativo e assim não 

interligados em uma estrutura sequencial45” (p. 121, tradução nossa). Similarmente, 

Esquenazi (2011) propõe a nomenclatura séries imóveis, identificando que estas “preferem 

fazer dos seus encontros com os públicos reiterações de uma mesma estrutura, negando assim 

a passagem do tempo histórico” (p. 93, grifo do autor). 

Estas classificações não são tão rígidas como as definições parecem indicar. Na 

verdade, estes autores admitem negociações e hibridismos entre elas. Allrath, Gymnich e 

Surkamp (2005) sugerem que faz mais sentido falar em um continuum no qual o series e o 

serial seriam os extremos, e defendem que para analisar o grau de continuidade de uma série 

de televisão temos que considerar se os arcos se restringem a apenas alguns episódios, a uma 

temporada inteira ou se atravessam temporadas. No entanto, Vieira (2014), ao observar os 

dramas seriados contemporâneos, argumenta que este “não está em nenhum ponto desse 

continuum, mas em uma linha paralela que é, precisamente, o ponto abstrato em que os dois 

extremos desse continuum se encontram” (p. 11). Para o autor, a tensão entre estas duas 

formas provoca um duplo engajamento sensorial no espectador, “que exige, de um lado, a 

vivência febril da violência dramática condensada em uma hora de exibição contínua, e o 

prazer vagaroso, em fogo brando, do desenrolar da narrativa em semanas, meses e anos de 

exibição prolongada” (VIEIRA, 2014, p. 3). A síntese entre estas duas formas é uma das 

características, apontada também por Mittell (2015), identificada na dramaturgia da televisão 

contemporânea.  O autor propõe o termo complexidade narrativa que, no seu nível mais 

básico, “redefine as formas episódicas sob a influência da narração serial – não 

necessariamente uma completa junção entre as formas seriais e episódicas, mas um equilíbrio 

mutável46” (MITTELL, 2015, p. 18, grifo do autor, tradução nossa). Esta construção dos arcos 

em diferentes amplitudes é uma das categorias propostas por Vieira (2014b) como centrais 

para o entendimento da prática de roteirização das séries contemporâneas47. 

                                                           
45 No original: “autonomous and conclusive segments, self-contained in the narrative sense and thus not linked to 
a sequential structure” 
46 No original: “redefines episodic forms under the influence of serial narration – not necessarily a complete 
merger of episodic and serial forms but a shifting balance”. 
47 Além desta, o autor sugere mais duas categorias que podem ser observadas em operação nestas séries: a 
mistura de gêneros e formatos, produzindo estruturas híbridas e “desenvolvimento do percurso dos personagens 
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Araújo (2015) defende a importância de se estudar a serialidade para entender como as 

séries televisivas se estruturam e se individuam: 

A serialidade é, portanto, um elemento importante não só para o exame do enredo, 
mas para observar a dinâmica de toda a estrutura narrativa das ficções seriadas 
televisivas. Assim, ela é crucial para o exame de como a ambientação vai 
configurando referentes semanticamente carregados, dotados de uma história 
particular, de significados para as personagens e para nós; de como a atmosfera é 
construída a partir de procedimentos estilísticos que se repetem, que diferenciam a 
obra, uma das funções do próprio estilo televisivo (BUTLER, 2010); e de como as 
personagens são ou não impactadas ao longo do tempo pelos eventos da narrativa. 
(ARAÚJO, 2015, p. 43, grifo do autor) 

 Como podemos perceber pelo trecho supracitado, além da serialidade, o estilo também 

ajuda a construir e individuar os mundos ficcionais e, consequentemente, deve ser 

considerado em um estudo sobre personagens que os habitam. É a este elemento que iremos 

nos dedicar a seguir. 

1.3 Estilo 

 O enunciado narrativo, em uma obra audiovisual, só pode chegar ao espectador através 

do emprego articulado das técnicas de som e imagem. Este emprego é o que, de maneira 

sucinta, define o estilo audiovisual. Butler (2010) entende o estilo como “qualquer padrão de 

técnica de som-imagem que serve a uma função no texto televisivo48” (posição 431, tradução 

nossa). Quatro destas funções foram identificadas por Bordwell (2008): denotativa, 

expressiva, simbólica e decorativa. Butler (2010), pensando o meio televisivo, acrescenta 

outras quatro: persuasiva (‘persuade’), interpelativa (‘hail’ ou ‘interpelate’), diferenciativa 

(‘differentiate’) e indicar “ao vivo” (‘signify liveness’).  

 O estilo denotativo, pelo entendimento de Bordwell (2008), serve para apresentar o 

campo de ações, agentes e circunstâncias. É através desta função que temos acesso a 

descrição de cenários, personagens, suas motivações, aos diálogos e ao movimento. Para o 

autor, esta é a função central do estilo nos filmes narrativos e muitas vezes os críticos a 

negligenciam. Ele propõe que essa função seja o ponto de partida para da análise, uma vez 

que, na maior parte dos casos, serve para apresentar a informação mais importante da história 

que se desenrola. 

 O estilo também pode ser expressivo, transmitindo sentimentos geralmente pela 

iluminação, pela cor, pela interpretação, pela trilha musical ou por certos movimentos de 

                                                                                                                                                                                     
(protagonistas ou não) desenhados particularmente como identidades instáveis cujo ethos em transformação 
impulsiona e climatiza o desenvolvimento dramático da história” (VIEIRA, 2014b, p. 4). 
48 No original: “any patterning of sound-image technique that serves a function within the television text”. 
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câmera. Ele pode ainda ser simbólico, sugerindo significados mais gerais ou abstratos, ou 

decorativo, um ornamento que cria climas discretos e padrões mais envolventes pela própria 

linguagem cinematográfica. Essas funções podem se encontrar simultaneamente na mesma 

técnica. Bordwell nos oferece o exemplo de um trecho de montagem rápida, que pode servir 

ao mesmo tempo para denotar que os perseguidores estão encurralando o herói e para 

expressar a emoção do momento (BORDWELL, 2008, p. 61). 

 A função persuasiva do estilo é associada por Butler à propaganda, “com material 

persuasivo na forma de editoriais, comentários esportivos, e, é claro, comerciais49” 

(BUTLER, 2010, posição 390, tradução nossa). O autor identifica algumas técnicas utilizadas 

para este fim, como a metáfora, a repetição e a redundância, dentre outras. Já a função 

interpelativa, segundo o autor, tem origem na teoria da ideologia e do sujeito de Louis 

Atlhusser: “Interpelação é o processo pelo qual a ideologia de uma sociedade chama ‘Ei, 

você’ e lhe encoraja a se tornar um de seus sujeitos50” (BUTLER, 2010, posição 404, tradução 

nossa). Porém, o autor também atribui um sentido mais estreito para a televisão: captar a 

atenção do espectador para não mudar de canal ou ir realizar outras atividades. Pucci Jr e 

Monteiro (2017) percebem o uso desta função com o objetivo de manter a atenção do 

espectador durante debates argumentativos na série House M.D. (Fox, 2004 – 2012). 

 O estilo pode servir também para diferenciar uma determinada série, fazer com que ela 

se destaque das demais. Butler (2010) utiliza o exemplo do drama médico ER (NBC, 1994 – 

2009), que estreou no mesmo ano e na mesma faixa de horário que o drama médico Chicago 

Hope (CBS, 1994 – 2000) e contou com o intenso uso da Steadicam51 e dos sets construídos 

com quatro paredes, técnicas que não eram usuais na época, “para atingir um estilo 

estonteante de movimento de câmera que efetivamente ecoa a vida agitada da sala de 

emergências52” (BUTLER, 2010, posição 417, tradução nossa). Por fim, temos a função que 

procura indicar “ao vivo” e pode ser usado tanto por obras que são de fato exibidas ao vivo, 

quanto por outras que tentam alcançar esse efeito de espontaneidade, como os 

mockumentaries. Esta função pode ser indicada pela declaração direta – o autor dá o exemplo 

                                                           
49 No original: “with persuasive material in the form of editorials, sports commentaries, and, of course, 
commercials”. 
50 No original: “Hailing is the process by which a society’s ideology calls out, “Hey, you!” and encourages you 
to become one of its subjects”. 
51 Steadicam é um equipamento que acopla a câmera ao corpo do operador, permitindo que sejam produzidas 
imagens com movimento e estáveis. ER foi uma das primeiras séries televisivas a utiliza-lo. 
52 No original: “to achieve a swirling, dizzying style of camera movement that effectively echoed the hectic life 
in the emergency room”. 
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do programa de esquetes Saturday Night Live (NBC, 1975- ) – ou por técnicas como 

enquadramentos que parecem acidentais e trilha de áudio que simula qualidade ruim. 

 Como vimos, os agentes criativos optam por técnicas audiovisuais que os permitam 

efetivar estas funções. Um entendimento caro à nossa análise é de que o estilo implica 

necessariamente em escolha, ou seja, dentre diversas técnicas disponíveis, uma foi adotada 

para configurar na obra audiovisual. Bordwell (2008, 2013) utiliza o conceito que chama de 

paradigma problema-solução para entender este processo de escolhas. Partindo do pressuposto 

de que realizadores adeptos da narrativa convencional querem contar uma história com 

clareza, o autor sugere que façamos um exercício de inferência e idealização para entender 

suas decisões. Este exercício consiste em entender as técnicas empregadas na obra como as 

soluções encontradas pelos realizadores para os problemas da representação artística. É 

importante frisar que não existe uma solução única ou certa para os problemas que se 

apresentam. Soluções diferentes causam efeitos diferentes e cada uma delas exclui certas 

possibilidades e apresenta novos problemas. Adotando este paradigma, o analista pratica um 

tipo de engenharia reversa, olhando primeiro para as técnicas empregadas na obra e inferindo 

qual problema está sendo solucionado. A tradição oferece um repertório de fórmulas prontas, 

soluções que já foram bem-sucedidas em resolver uma série de problemas. A estas soluções 

prontas, Bordwell (2008, 2013) – resgatando o termo de Gombrich – chamou de esquemas e 

estes podem ser reproduzidos, revisados, sintetizados ou rejeitados. Os esquemas competem 

entre si, pois “sempre há outra maneira de fazer qualquer coisa” (2013, p. 211). Para nós, isto 

importa porque “[q]uando técnicas alternativas existem para um dado propósito do syuzhet, 

pode fazer diferença que técnica foi escolhida53” (BORDWELL, 1985, p. 52, tradução nossa). 

Podemos pensar que a maneira como uma personagem é mostrada em um plano 

interfere em nossas suposições sobre ela. Desta forma, defendemos que um estudo sobre 

personagens pode se beneficiar da consideração de elementos estilísticos da obra. Neste 

capítulo, exploramos características gerais das obras televisivas – os tempos da narrativa, 

serialidade e estilo – exatamente porque acreditamos que elas auxiliam na análise de 

personagens, uma vez que estes estão inseridos nos mundos ficcionais criados por elas. 

Porém, há conceitos específicos ao estudo da personagem ficcional e é a eles que nos 

dedicaremos a seguir. 

                                                           
53 No original: “When alternative techniques exist for a given syuzhet purpose, it may make a difference which 
technique is chosen.” 
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2. PERSONAGENS FICCIONAIS 

Os estudos da personagem de ficção frequentemente recaem na discussão em relação a 

sua ontologia, isto é, na definição do que seria uma personagem. Concordamos com o 

entendimento de Mittell (2015) de que “personagens são desencadeados pelo texto, mas vêm 

a vida na medida em que consumimos ficção e são melhores entendidos como construtos de 

pessoas reais, não simplesmente imagens e sons em uma tela54” (p. 118, tradução nossa). Essa 

definição nos parece suficiente para a análise de personagens, uma vez que não ignora o papel 

do texto de criar o personagem, mas considera que o espectador o compreende como 

construto similar a uma pessoa (ou ao menos antropomorfizado). 

Formas de categorização de personagens também costumam ser discutidas nestes 

estudos, dentre as quais nos pareceu mais interessante a sugerida por Rimmon-Kenan (2005, 

pp; 43-44) que, recuperando Joseph Ewen, classifica os personagens como pontos em um 

contínuo de três eixos: complexidade, desenvolvimento e penetração na ‘vida interior’. O 

primeiro eixo tem seus polos formados por, de um lado, personagens construídos em torno de 

uma única característica dominante e, por outro, personagens complexos, com muitas 

características simultâneas. O segundo eixo diz respeito ao grau de mudanças e varia entre 

personagens estáticos e personagens que podem se transformar. Por fim, o eixo da penetração 

na ‘vida interior’ varia entre personagens vistos só de fora e personagens que expõe seus 

fluxos de consciência (na literatura, um dos exemplos dados pelo autor é Mrs. Dalloway, de 

Virginia Woolf). Esta esquematização nos parece uma promissora ferramenta teórica e inspira 

a divisão dos itens que estruturam este capítulo, embora não tenhamos nos restringido a ela. 

Desta forma, começaremos explorando a questão da caracterização das personagens; em 

seguida, discorreremos sobre a noção de arco narrativo; e, por fim, nos aprofundaremos no 

tema do engajamento do espectador, sobre o qual o acesso à vida interior é uma das variáveis 

apontada pelos autores. 

 2.1 Caracterização 

Caracterizar personagens é o processo de “conectar informação com uma figura em 

um texto de forma a dar a um persongem em um mundo ficcional certa propriedade, ou 

                                                           
54 No original: “characters are triggered by the text but come to life as we consume fiction and are best 
understood as constructs of real people, not simply images and sounds on a screen” 
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propriedades, a respeito de corpo, mente, corportamento, ou relações no ambiente (social)55” 

(EDER; JANNIDIS; SCHNEIDER, 2010, p. 32, tradução nossa). Segundo Eder, Jannidis e 

Schneider (2010), estas informações podem ser textualmente explicitas, seja pelo personagem 

caracterizando a si mesmo ou sendo caracterizado por outros, inferidas por dicas textuais ou 

inferidas pelo conhecimento histórico e cultural. Podemos pensar que em um texto 

audiovisual, por exemplo, a informação textualmente explicita pode ser passada pelos 

diálogos, as dicas textuais podem vir da atuação e a inferência cultural pode estar ligada ao 

figurino ou até mesmo ao gênero textual em que a obra está ancorada, embora estas não sejam 

as únicas formas de passar estas informações. Os autores atentam que, neste tipo de mídia, a 

caracterização está fortemente ligada à escolha do elenco: 

A seleção de um ator ou atriz para um papel vai determinar não somente como a 
personagem vai se parecer, como ele ou ela fala e se move (estatura, expressão 
facial, gestos, linguagem corporal, espacialidade, etc). Estes atributos exteriores 
fornecem dicas sobre outras propriedades, como idade, gênero, etnia, caráter e meio 
social56. (EDER; JANNIDIS; SCHNEIDER, 2010, p. 37, tradução nossa)  

Em sua investigação sobre a personagem televisiva, Pearson (2007) sugere uma 

taxonomia de seis elementos-chave para descreve-las. São eles: traços 

psicológicos/comportamento habitual, aparência/características físicas, padrões de fala, 

interações com outros personagens, ambiente e biografia. Salientamos que, embora separados 

para facilitar a observação, estes elementos interagem e nem sempre é possível definir o limite 

entre eles.  

O primeiro elemento pode ser observado pelas próprias ações dos personagens e pelos 

diálogos. Rimmon-Kenan (2005) diz que ações pontuais podem evocar um aspecto dinâmico 

da personagem e costumam aparecer em momentos de virada na narrativa, enquanto ações 

recorrentes revelam aspectos imutáveis e frequentemente provocam o efeito irônico ou 

cômico.  

O segundo, como já apontado, está intimamente ligado à escolha de elenco. Rimmon- 

Kenan (2005) alerta para a necessidade de se diferenciar as características exteriores que estão 

além do controle da personagem daquelas que, pelo menos parcialmente, podem ser 

controladas. Isto porque, no segundo caso, pode haver implicações causais. Pensemos, por 
                                                           
55 No original: “connecting information with a figure in a text so as to provide a character in the fictional world 
with a certain property, or properties, concerning body, mind, behaviour, or relations to the (social) 
environment” 
56 No original: “The casting of an actor or actress for a role will determine not only what the character looks like, 
how he or she speaks and moves (stature, facial expression, gestures, body language, proxemics, etc.) These 
outer attributes also provide hints to further properties, such as age, gender, ethnicity, character and social 
millieu” 
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exemplo, no personagem Walter White, da série Breaking Bad (AMC, 2008 – 2013), sobre o 

qual podemos observar que a mudança de penteado é, por um lado, consequência da 

quimioterapia a qual se submete, e por outro pode significar também as modificações em sua 

personalidade e situação: de um pai de família frustrado para um traficante de drogas 

poderoso. 

  
Figuras 2 e 3: capturas de tela dos episódios 01x01 e 01x07 de Breaking Bad, respectivamente. Transformação 

na aparência física de Walter White. 

 A questão dos padrões de fala foi explorada por Kozloff (2000), que se dedicou a 

pensar o papel dos diálogos nos filmes de ficção americanos. A autora diz que “questões de 

poder e dominância, de empatia e intimidade, de classe, etnia, e gênero são automaticamente 

acionados toda vez que alguém abre a boca. O que os personagens falam, como eles falam, e 

como o espectador é influenciado são questões cruciais57” (p. 26, tradução nossa). Ela aborda 

ainda a questão do idioma falado, uma vez que não é incomum no cinema americano (que é 

seu corpus) a presença de personagens estrangeiros. Neste caso, a autora identificou algumas 

práticas utilizadas: o personagem estrangeiro por vezes fala a própria língua, com ou sem 

legendas de tradução; em outras, o que ele diz é traduzido por um outro personagem bilíngue; 

por fim, há o caso em que ele fala o inglês com sotaque e expressões que identifiquem seu 

local de origem. Cada uma dessas possibilidades resulta em um diferente efeito na obra. Há 

também o caso dos dialetos, em relação aos quais a autora diz que “[d]ialetos clichês e 

reconhecíveis são usados na tela para esboçar o passado da personagem e sua herança 

cultural, para localizar cada pessoa em relação a sua situação financeira, nível educacional, 

origem geográfica, ou grupos etnicos58” (p. 82, tradução nossa). 

                                                           
57 No original: “issues of power and dominance, of empathy and intimacy, of class, ethnicity, and gender are 
automatically engaged every time someone opens his or her mouth. What characters say, how they say it, and 
how the filmgoer is influenced are crucial issues” 
58 No original: “recognizable, clichéd dialects are used on-screen to sketch in a character’s past and cultural 
heritage, to locate each person in terms of his or her financial standing, educational level, geographical 
background, or ethnic groups” 
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Em relação ao quarto elemento, a interação com outros personagens, uma ferramenta 

interessante é a estruturação de uma constelação de personagens:  

Sua estrutura é determinada por todas as relações entre personagens: relações de 
importância, correspondência ou contraste de propriedades e funções, interação e 
comunicação, conflito e acordos, olhares e escutas mútuas, vontades e desejos, 
poder e sistema de valores, narração e ser narrado, perspectivas e participação.59 
(EDER; JANNIDIS; SCHNEIDER, 2010, p. 26, tradução nossa)  

Quanto ao ambiente, Pearson (2007) diz que “local implica comportamento, com 

personagens, assim como pessoas ‘reais’, performando diferentes aspectos do seu eu em 

diferentes cenários60” (p. 46, tradução nossa). A autora diz ainda que em séries situadas no 

ambiente de trabalho é comum que arcos narrativos ligados a família e romances estejam 

relacionados ao ambiente doméstico, que frequentemente contrastam com a locação principal. 

Além disso, acreditamos que o ambiente pode indicar classe social e que, como propõe 

Rimmon-Kenan (2005), os entornos físicos de um personagem podem servir de metonímia 

para suas características. A série Gilmore Girls (The CW, 2000 – 2007) nos dá exemplos 

destes dois últimos casos: o quarto de Rory Gilmore, decorado com diversas referências à 

Universidade de Harvard parece indicar que a personagem é inteligente e estudiosa (figura 6); 

já a casa de Emily e Richard Gilmore, os avós de Rory, deixa claro a vantajosa situação 

financeira deles (figuras 4 e 5). 

  
Figuras 4 e 5: capturas de tela do episódio 01x01 de Gilmore Girls: casa dos avós de Rory indicam classe social. 

                                                           
59 No original: “Its structure is determined by all relationships between the characters: relations of importance, 
correspondences and contrasts of properties and functions, interaction and communication, conflict and 
agreement, mutual seeing and listening to, wishes and desires, power and value systems, narration and being 
narrated, perspective and participation”. 
60 No original: “location inflects behaviour, with characters, just like ‘real’ human beings, performing different 
aspects of the self in different settings” 
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Figura 6: captura de tela do episódio 02x12 de Gilmore Girls: quarto de Rory, com decoração inspirada na 

Universidade de Harvard. 

Já o último elemento, a biografia, cumpre tanto a função de aumentar a nossa 

percepção do personagem como quase um ser humano, quanto abastecer a história com novos 

enredos, segundo Pearson (2007).  

Este conteúdo semântico do personagem é construído por uma combinação de 

repetição, acumulação, interação com outros personagens e transformação (BAL, 1997). Em 

outras palavras, as características relevantes das personagens são informadas repetidas vezes, 

embora de formas diferentes, tornando-se claras para o espectador; além disso, características 

diferentes são combinadas, formando a imagem de uma personagem. Há também a interação, 

já mencionada acima, que significa que a forma como uma personagem se relaciona com as 

outras ajuda a defini-la, e por fim, os personagens também podem mudar no decorrer da 

narrativa. Bal (1997) diz que “[u]ma vez que as características mais importantes de uma 

personagem foram selecionadas, é mais fácil traçar transformações e descrevê-las 

claramente61” (pp. 125-126, tradução nossa): é a este processo que nos dedicaremos no 

próximo item.  

 

 

                                                           
61 No original: “once a character’s most important characteristics have been selected, it is easier to trace 
transformations and to describe them clearly” 
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2.2 Arco do personagem 

O arco do personagem é, segundo Newman (2006), a jornada percorrida dos pontos A 

a E, passando pelos pontos intermediários B, C e D. O autor afirma que “embora cada 

episódio, período, temporada, e série possam ter sua própria forma e unidade, a história de 

cada personagem pode ser individualizada, espacializada como um arco sobrepondo todos os 

outros arcos de personagem62” (p. 23, tradução nossa). Este recurso parece interessante, no 

sentido que nos permite analisar as mudanças sofridas pela personagem. O autor identifica 

ainda uma relação entre o modelo de serialidade e o investimento em personagens: 

Histórias contínuas fazem com que as personagens tenham mais chances de passar 
por eventos de vida significantes e por mudanças. Em reação a essas mudanças de 
circunstâncias, as próprias personagens têm mais chances de mudar ou, ao menos, 
crescer. Personagens em seriados demandam investimento de tempo. Eles convidam 
a apreciação regular durante um longo período, traçando uma progressão dos 
eventos de vida da personagem. É verdade que nas formas episódicas como a sitcom 
tradicional também pode haver um forte investimento em personagens, mas de uma 
natureza diferente, baseado mais em familiaridade alimentada pela repetição do que 
por engajamento com o desenrolar dos eventos63. (NEWMAN, 2006, p. 23, tradução 
nossa) 

Em relação a esta possibilidade de mudança apontada, Mittell (2015) diz que, embora 

pareça que o prazer das narrativas televisivas está relacionado a assistir o crescimento das 

personagens ao longo do tempo, é mais comum que estas personagens sejam estáveis do que 

mutáveis64. Isto não significa dizer que as personagens não passam por grandes eventos, 

traumas e conflitos, mas sim que “mesmo diante destes eventos que mudam a vida, as 

personagens televisivas são mais figuras estáveis, acumulando experiências narrativas mais do 

que mudando com elas65” (p. 133, tradução nossa). O autor recorre à Roberta Pearson (2007) 

para embasar esta ideia. Para Pearson (2007), a natureza do meio em que a narrativa se passa 

influencia na possibilidade de mudança da personagem: 

Personagens são adequados para formas ficcionais particulares. Protagonistas de 
romances unitários, peças ou filmes que podem completar trajetórias teleológicas 

                                                           
62 No original: “although each episode, sweeps period, season, and series may have its own shape and unity, each 
character’s story can be individuated, spatialized as an arc overlapping all of character’s arcs” 
63 No original: “Continuing stories make characters more likely to undergo significant life events and changes. In 
reaction to these changes in circumstances the characters themselves are more likely to change or at least to 
grow. Characters in serials demand an investment in time. They invite regular viewing over a long term, charting 
a progression of the characters’ life events. It is true that in episodic forms such as the traditional sitcom there 
may also be a strong investment in character, but it is of a different nature, based more on the familiarity bred by 
repetition than on engagement with unfolding events.” 
64 Mittell (2015) diz que há exceções, em que de fato as personagens passam por transformações, explicando-as 
através do conceito de fidelidade (‘allegiance’), que será melhor abordado no próximo item. O autor dá o 
exemplo do personagem Walter White, de Breaking Bad. 
65 No original: “even in the face of such life-changing events, television characters are mostly stable figures, 
accumulating narrative experiences more than changing from them”” 
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para epifanias que mudam a vida. Os protagonistas centrais de séries televisivas 
devem necessariamente exibir uma estabilidade relativa, mantendo a natureza 
repetitiva do formato series/serial. Mas a familiaridade e até o tédio que podem 
surgir desta natureza necessariamente repetitiva motiva a busca constante dos 
roteiristas de televisão por novidade e divergência66. (PEARSON, 2007, p. 50, 
tradução nossa) 

A autora defende a distinção entre personagens elaborados e personagens 

desenvolvidos, sendo que na televisão predomina o primeiro caso. Assim, para ela, as novas 

informações sobre as personagens servem para aprofundar nosso conhecimento, sem que estas 

precisem de fato mudar: o que muda é nossa percepção delas. A elaboração dos personagens 

“explora a forma serial para gradualmente revelar aspectos da personagem ao longo do tempo 

de forma que estas facetas da personagem pareçam novas para a audiência, mesmo que eles 

sejam atributos imutáveis e consistentes da personagem67” (MITTELL, 2015, p. 136, tradução 

nossa). 

Para auxiliar a descrição das trajetórias possíveis para a personagem, Mittell (2015) 

descreve alguns tipos recorrentes de arco. Assim, o arco de crescimento da personagem está 

ligado a um processo de amadurecimento, normalmente em personagens jovens, o que o autor 

chama de histórias coming of age. Já o arco de educação do personagem traz uma personagem 

adulta que aprende uma lição de vida fundamental no decorrer da narrativa, terminando-a 

como uma pessoa mudada. O autor diz que esta forma de arco é muito comum em sitcoms e 

dramas episódicos, nos quais as personagens aprendem algo sobre si mesmas e prometem 

mudar, mas estas mudanças não duram, para não afetar a premissa da série. Ele dá também 

exemplos da educação de personagem em arcos mais longos, como em Lost (ABC, 2004 – 

2010). 

O personagem Jack Shepard, de Lost, oferece um exemplo de educação do 
personagem em um arco de longa duração, passando a maior parte da série 
batalhando com seu papel como um líder relutante, sua necessidade de consertar as 
situações, e sua inabilidade de ver além da própria racionalidade. A série retrata sua 
aceitação gradual de fenômenos irracionais e seu acordo com sua falta de controle, 
um arco que permite, no fim das contas, que ele cumpra seu destino de salvar a ilha 
e seus amigos68. (MITTELL, 2015, 138, tradução nossa) 

                                                           
66 No original: “Characters are suited to their particular fictional forms. Protagonists of one-off novels, plays or 
films may complete teleological trajectories to lifechanging epiphanies. The central protagonists of television 
dramas must perforce exhibit relative stability in keeping with the repetitive nature of the series/serial format. 
But the familiarity and even boredom that can arise from this necessarily repetitive nature motivates television 
scriptwriters’ constant search for novelty and divergence”. 
67 No original: “exploits the serial form to gradually reveal aspects of a character over time so that these facets of 
the character feel new to the audience, even if they are consistent and unchanging characters attributes” 
68 No original: “Lost’s Jack Shepard offers an example of a long-arc character education, spending most of the 
series struggling with his role as a reluctant leader, his need to fix situations, and his inability to see beyond his 
own rationality. The series portrays his gradual acceptance of irrational phenomena and coming to terms with his 
lack of control, an arc that enables him to ultimately fulfill his destiny to save the island and his friends”. 
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Um terceiro arco identificado pelo autor é a transfiguração de personagem, uma 

mudança dramática e repentina, normalmente associada a narrativas sobrenaturais e 

justificada por alguma espécie de mágica. A última categoria apontada pelo autor é a 

transformação de personagem, que se dá “com uma mudança gradual na moralidade, nas 

atitudes, e no senso de si mesmo que se manifesta em ações alteradas e repercussões a longo 

prazo69” (MITTELL, 2015, p. 141, tradução nossa). 

Uma tipificação com algumas observações em comum é oferecida por Vieira (2014b): 

Pensando a partir desses diferentes modos de construção, podemos dizer que um 
protagonista de série televisiva pode conhecer formas diversas (e que podem mudar 
inclusive dentro do percurso da própria série), e que vão da imutabilidade de caráter 
(em programas que repetem situações dramáticas semana a semana, como as séries 
procedurais), passam pela complexidade multiperspectiva (personagens que 
possuem múltiplas camadas que vão se apresentando a partir das situações 
episódicas, como Tony Soprano, Don Draper, Nicholas Brody, Alicia Florick, 
Jackye Payton, etc.), até personagens em processo de formação ou transformação, 
seja em séries de encontro com a maturidade (como The Wonder Years e Girls) ou 
em séries sobre um percurso de auto-descoberta (e aqui, sem dúvida, a lembrança 
imediata é a Breaking Bad). (VIEIRA, 2014b, pp. 11-12) 

Acreditamos que as tipificações de Mittell (2015) e Vieira (2014b) e o conceito de 

elaboração de Pearson (2007) podem contribuir para uma análise de personagens. É preciso 

dizer, no entanto, que desconfiamos da afirmação de Mittell (2015) e Pearson (2007) de que a 

estabilidade é maior que a mudança na grande maioria das séries, principalmente se 

considerarmos o cenário atual, no qual muitas convergem características do series e do serial. 

Isto não quer dizer que discordamos totalmente das justificativas destes autores, mas sim que 

a afirmação nos parece, por um lado, muito categórica, e por outro, improdutiva. Defendemos 

que esta avaliação deve ser feita em cada obra específica. 

2.3 Engajamento do espectador 

 Além da caracterização e do arco narrativo percorrido pela personagem, acreditamos 

que uma análise aprofundada deve levar em conta também a relação estabelecida entre o 

espectador e as personagens, isto é, como a obra convoca o engajamento do espectador. Não 

nos referimos aqui a um espectador empírico, mas sim a um espectador hipotético, conforme 

o define Bordwell (1985): “Eu adoto o termo ‘observador’ ou ‘espectador’ para nomear uma 

                                                           
69 No original: “with a gradual shift of morality, attitudes, and sense of self that manifests itself in altered actions 
and long-term repercutions” 
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entidade hipotética executando as operações relevantes para construir uma história a partir da 

representação fílmica70” (p. 30, tradução nossa). 

 Jean-Pierre Meunier (1969) propõe o termo identificação fílmica para pensar a questão 

da conduta do espectador. O autor diz que para personagens menos investidos de afeto, a 

identificação é apenas uma compreensão: “As condutas destes personagens são simplesmente 

apreendidas pela sua significação na ação em curso71” (p. 110, tradução nossa). Já para 

personagens mais investidas de afeto, a conduta identificatória se pareceria mais a uma 

participação. O autor diferencia dois tipos de participação, que ele chama de modalidade 

“estar com” (‘être avec’) e modalidade “ser como” (‘être comme’). 

A personalidade do espectador continua a ser o determinante principal do tipo de 
participação. Contudo, sem presumir da realidade, nos parece que certas categorias 
de filmes, como os filmes ditos “psicológicos” solicitam prioritariamente a 
participação no modo “estar com”, enquanto o gênero heróico e os filmes ditos de 
“aventura” nos parece induzir mais fortemente a participação no modelo do “ser 
como”72. (MEUNIER, 1969, p. 111, tradução nossa).   

 Assim, na modalidade “estar com” experienciamos a interioridade da personagem a 

distância, o outro permanece outro. Já na modalidade “ser como”, há a tentativa de se ocupar 

o lugar do outro, isto é, o espectador se coloca no lugar do personagem. Para o autor, no 

primeiro caso a personagem solicita cumplicidade, conivência e compreensão, são as 

personagens que “se impõe como indivíduos e nos convidam mais a entrar nos mistérios de 

suas ações73” (MEUNIER, 1969, p. 115, tradução nossa), enquanto no segundo caso o que as 

personagens propõem são modelos de comportamento (o autor dá o exemplo de Zorro e 

James Bond). 

O autor (MEUNIER, 1969, p. 121) propõe ainda uma esquematização da identificação 

do espectador em três fases suscessivas: compreensão de diferentes personagens, investimento 

de afeto e valorização das personagens, fixação da identificação nas personagens simpáticas e 

valorizadas. Embora estas operações envolvam subjetividade, elas são orientadas pelo texto: 

“Com efeito, se a percepção, a identificação e a atribuição de significação vêm essencialmente 

                                                           
70 No original: “I adopt the term “viewer” or “spectator” to name a hypothetical entity executing the operations 
relevant to constructing a story out of the film’s representation” 
71 No original: “Les conduites de ces personnages sont simplement appréhendées pour leur significartion dans 
l’action en cours” 
72 No original: “La personalité du spectateur reste le determinant principal du type de participation. Néanmoins, 
sans présumer de la réalité, il nous semble que certaines catégories de film comme les films dits 
“psychologiques” sollicitent davantage la participation sur le mode de l’ “être avec”, tandis que le genre heroique 
et les films dits “d’aventure” nous paraisent induire plus fortement la participation sur le modede l’ “être 
comme”” 
73 No original: “s’imposent comme individu et nous invitent plus à entre dans le mystéres de leur actions" 
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da atividade subjetiva do espectador, deve-se dizer que esta atividade subjetiva é amplamente 

orientada pelo autor do filme74” (p. 125, tradução nossa). 

Outra autora que utiliza o conceito de identificação desencadeada pelo texto fílmico é 

Laura Mulvey, que pensa como este processo se dá a partir de um ponto de vista feminista. 

Seu artigo Visual Pleasure and Narrative Cinema ([1975] 2009) é considerado um dos textos 

seminais desta tradição de estudos. A autora acredita que o cinema, como um sistema de 

representação avançado, traz questões a respeito de como o inconsciente, formado pela ordem 

dominante, estrutura as formas e o prazer do olhar. Assim, um dos prazeres oferecidos pelo 

cinema seria a escopofilia, o instinto ativo associado ao prazer em olhar o outro como objeto 

de controle e curiosidade: as convenções desenvolvidas no cinema narrativo mostram um 

mundo que se desenrola indiferente a presença do espectador, “produzindo a eles um senso de 

separação e brincando com suas fantasias voyeuristicas”75 (p. 714, tradução nossa). Além 

disso, a convenção dos filmes de focar majoritariamente na figura humana desenvolve o 

aspecto narcisista da escopofilia, e o cinema teria estruturas de fascinação que permitiriam ao 

mesmo tempo a perda e o reforço do ego. A autora identifica então o aspecto contraditório das 

estruturas do prazer em olhar nas convenções cinematográficas: se por um lado a escopofilia 

ativa pede a separação do espectador (sujeito) com o objeto na tela, o reconhecimento de sua 

semelhança pede ao espectador que se identifique com o objeto na tela. Embora estes dois 

processos sejam mecanismos sem um significado intrínseco, o significado é adquirido na 

ordem simbólica do mundo que produz estas obras, o que leva Mulvey a propor que “[e]m um 

mundo ordenado pelo desequilíbrio sexual, o prazer em olhar se dividiu entre ativo/masculino 

e passivo/feminino. O determinante olhar masculino projeta suas fantasias na figura feminina 

que é conformemente construída76” (p. 715, tradução nossa). Desta forma, tradicionalmente a 

mulher ocupa duas camadas no cinema narrativo, como objeto erótico dos personagens da 

narrativa e objeto erótico do espectador; ao identificar-se com o herói, o espectador pode 

indiretamente possuir também a heroína. 

 Embora este artigo tenha recebido alguns questionamentos (AGUIAR, 2017) e esteja 

alinhado com as teorias que estavam em destaque na época, fazendo dele um objeto de certa 

                                                           
74 No original: “En effet, si la perception, l’identification et l’attribuition des significations relévent 
essentiellement de l’activité subjective du spectateur, il faut bien dire que cette activité subjective est largement 
orientée par l’auteur du film.” 
75 No original: “(...) producing for them a sense of separation and playing on their voyeuristic phantasy”. 
76 No original: “In a world ordered by sexual imbalance, pleasure in looking has been split in between 
active/male and passive/female. The determining male gaze projects its phantasy on to the female figure which is 
styled accordingly.” 
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forma anacrônico atualmente (MULVEY, 2017), a relação que a autora faz entre os códigos 

cinematográficos e a formação do olhar nos parece ainda relevante e se aproxima da nossa 

própria proposição de se considerar o estilo na análise de personagens.  

É o lugar do olhar que define o cinema, a possibilidade de varia-lo e expo-lo. Isto é 
o que torna o cinema bem diferente no seu potencial voyeuristico de, por exemplo, 
strip-tease, teatro, shows, etc. Indo muito além de realçar a característica de 
contemplação da mulher, o cinema constrói a forma como ela deve ser olhada no 
próprio espetáculo. Jogando com a tensão entre o filme como controlador da 
dimensão do tempo (edição, narrativa) e do filme como controlador da dimensão do 
espaço (mudança na distância, edição), os códigos cinematográficos criam um olhar, 
um mundo e um objeto, assim produzindo uma ilusão na medida do desejo77. 
(MULVEY, [1975] 2009, p. 721, tradução nossa) 

Este olhar seria construído pelo cinema hollywoodiano como um olhar masculino 

(‘male gaze’), porém Kaplan (1992) pondera que não se pode transferir automaticamente uma 

teoria que foi pensada em relação ao cinema para o meio televiso, porque os aparatos 

funcionam de forma diferente. A autora sugere que  

[é] possível que programas de TV (...) construam não o olhar masculino do filme de 
Hollywood, mas uma ampla gama de olhares com diferentes implicações no gênero. 
Isso significa que o aparato em si, em seu modo de funcionamento, não é específico 
a nenhum gênero. Porém, através de seus “segmentos” – sejam estes novelas, séries 
de crime, noticiários ou show matinais – pode-se encontrar uma variedade de 
“olhares” que indicam o endereçamento a certo tipo de “Imaginário” masculino ou 
feminino. Além disso, também há uma forma de endereçamento sem gênero, de 
forma a que ambos os gêneros possam ser capazes de tomar múltiplas identificações, 
dependendo do programa em questão78. (KAPLAN, 1992, p. 202, tradução nossa) 

 A situação se torna ainda mais complicada quando pensamos os programas feitos para 

serviços de streaming, como a própria série de nosso corpus. Isto porque embora seja mantida 

uma ligação, especialmente de formato, com o que se entende por obra televisiva, não há mais 

a ideia de uma grade ou de um fluxo. As repercussões desta nova configuração na construção 

de um (ou uns) olhar(es) ainda está por ser analisada e compreendida, porém a essência do 

pensamento de Mulvey – isto é, a existência de estruturas que agenciam o olhar – segue sendo 

relevante. 

                                                           
77 No original: “It is the place of the look that defines cinema, the possibility of varying it and exposing it. This is 
what makes cinema quite different in its voyeuristic potential from, say, strip-tease, theatre, shows, etc. Going 
far beyond highlighting a woman’s to-be-looked-at-ness, cinema builds the way she is to be looked at into the 
spectacle itself. Playing on the tension between film as controlling the dimension of time (editing, narrative) and 
film as controlling the dimension of space (changes in distance, editing), cinematic codes create a gaze, a world, 
and an object, thereby producing an illusion cut to the measure of desire.” 
78 No original: “[i]t is possible that TV programs (...) construct, not the male gaze of the Hollywood film, but a 
wide range of gazes with different gender implications. This means that the apparatus itself, in its modes of 
functioning, is not gender specific. But across its “segments” – be they soap operas, crime series, news or 
morning shows – one finds a variety of “gazes” that indicate an adress to a certain kind of male or female 
“Imaginary”. In addition, there is also a kind of genderless address, so that people of both genders are able to 
undertake multiple identifications, depending on the program involved.” 
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 Os autores trabalhados até agora utilizam o conceito de identificação que, no entanto, 

não é consenso entre os estudiosos. Galvão (2011), em sua revisão das teorias cognitivistas do 

cinema, aponta que Noel Carroll critica o que ele chama de “modelo da identificação como 

infecção”. A autora diz que Caroll considera que a palavra identificação aponta para uma 

confusão entre espectador e personagem, quando na maior parte das vezes estes experienciam 

sentimentos diferentes. 

Isso porque, com grande frequência, temos acesso a informações que não estão 
disponíveis para o personagem; o que colore o nosso estado afetivo com uma 
tonalidade toda particular. Assim, por exemplo, enquanto o protagonista vive um 
momento de alegria, é possível que o espectador aguarde com expectativa ansiosa a 
reviravolta que está prestes a acontecer – e já lhe foi anunciada algumas cenas atrás. 
Se, porém, nossa perspectiva dos fatos se alinha à do personagem e a nossa emoção 
é do mesmo tipo da dela, nem assim, acredita Carroll, seria correto falar em 
identificação. Isto porque, nos dois casos, o objeto da emoção é diferente. 
(GALVÃO, 2011, p. 40) 

 Desta forma, o autor acredita que ao invés do termo identificação, seja mais adequado 

o conceito de assimilação, ou seja, “em nossa própria reação emocional, nós levamos em 

conta o ponto de vista do personagem” (GALVÃO, 2011, p. 41). Galvão (2011) explora 

também a teoria de outros autores cognitivistas, dentre os quais destacaremos Murray Smith e 

Carl Plantinga: o primeiro oferece a “estrutura da simpatia” como alternativa ao conceito de 

identificação79; o segundo amplia as possibilidades desta, rebatizando-a de “estrutura do 

engajamento”. 

Eu quero propor que narrações ficcionais desencadeiam três níveis de engajamento 
imaginativo com as personagens, tipos distintos de resposta normalmente 
combinadas no termo “identificação”. Juntos, estes três níveis de engajamento 
formam a estrutura da simpatia. No nível mais básico, os espectadores constroem 
personagens (um processo que eu chamo de reconhecimento). Também são 
fornecidos aos espectadores informações visuais e aurais mais ou menos 
congruentes com o que está disponível aos personagens e assim são postos em certa 
estrutura de alinhamento com o personagem. Além disso, os espectadores avaliam 
personagens com base nos valores que eles incorporam e assim formam fidelidade 
mais ou menos simpáticas ou antipáticas com eles80. (SMITH, 1994, p. 35, tradução 
nossa) 

 Assim, o engajamento do espectador seria desencadeado pelo reconhecimento, o 

alinhamento e pela fidelidade. Exploremos melhor estes conceitos. O reconhecimento está 

                                                           
79 O autor considera também os mecanismos de empatia, como a simulação emocional e o mimetismo afetivo, na 
condução das respostas afetivas do espectador. Contudo, estes têm uma importância secundária em seu modelo. 
80 No original: “I want to propose that fictional narrations elicit three levels of imaginative engagement with 
characters, distinct types of responses normally conflated under the term “identification”. Together, these levels 
of engagement comprise a structure of sympathy. Most basically, spectators construct characters (a process I 
refer to as recognition). Spectators are also provided with visual and aural information more or less congruent 
with that available to characters and so are placed in a certains structure of alignement with character. In 
addition, spectators evaluate characters on the basis of the values they embody and hence form more-or-less 
sympathetic or antipathetic allegiances with them.” 
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ligado à percepção de uma série de características, normalmente conectadas a imagem de um 

corpo, individuado como um agente humano. Mittell (2015), que adota o modelo de Murray 

Smith, diz que o reconhecimento está ligado também à atividade de destacar personagens de 

outras figuras e de categoriza-los em níveis. 

Para as séries televisivas, reconhecimento também significa espectadores 
diferenciando papéis no conjunto contínuo de personagens de um programa, no qual 
personagens são posicionados em camadas fluidas, mas significativas, de 
personagens principais primários, personagens coadjuvantes secundários, 
personagens recorrentes terciários, personagens convidados não recorrentes e 
figurantes81. (MITTEL, 2015, p.123, tradução nossa) 

 Já o alinhamento envolve ligação espacial e acesso subjetivo: o primeiro proporciona 

que o espectador tenha acesso às ações da personagem e o segundo, aos seus estados internos. 

Mittell destaca que a ligação espacial é especialmente importante em séries televisivas, uma 

vez que “quanto mais tempo passamos com personagens em particular, mais estendemos este 

tempo através de engajamento hipotético e paratextual fora dos momentos de apreciação82” 

(MITTELL, 2015, p. 130, tradução nossa). Interações parassociais são as relações simbólicas 

formadas entre usuários de mídia e figuras de mídia (ficcionais ou reais, como celebridades), 

gerando respostas comportamentais e cognitivas (GILES, 2002) e cada meio cria formas 

diferentes de relações parassociais (COHEN, 2004). Desta forma, concordamos com esta 

observação de Mittell e entendemos que a serialidade das obras televisivas implica em uma 

ligação espacial durante um longo período de tempo com as personagens (não só o tempo dos 

programas em si, mas também o tempo da espera entre episódios e temporadas), o que 

certamente influencia na estrutura do engajamento. 

Murray Smith reconhece que a noção de alinhamento é semelhante ao conceito de 

focalização proposto por Genette. Pensando a relação entre o conhecimento de um 

determinado personagem acerca dos acontecimentos da fábula e as informações 

disponibilizadas pelo enunciado narrativo, Genette (1995) apresenta o conceito de 

focalização. Segundo o autor, um enunciado narrativo pode contar mais, o mesmo ou menos 

do que determinado personagem sabe. 

Desta forma, a narrativa não-focalizada (ou de focalização zero) seria quando o 

enunciado dá mais informações do que a que está disponível para qualquer personagem; a 
                                                           
81 No original: “For serial television, recognition also means viewers differentiatings roles within a program’s 
ongoing ensemble, where characters are positioned in fluid but meaningful tiers of primary lead characters, 
secondary supporting characters, tertiary recurring characters, nonrecurring guest characters, and background 
extras”. 
82 No original: “the more time we spend with particular characters, the more we extend that time through 
hypothetical and paratextual engagement outside the moments of watching” 
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narrativa de focalização interna seria quando a informação disponibilizada pelo enunciado é a 

mesma do que determinado personagem sabe; e, por fim, a narrativa de focalização externa é 

a que o enunciado fornece menos informações do que a conhecida pelo personagem.  

A focalização interna nos dá o ponto de vista de determinado personagem e pode ser 

fixa (mantendo-se “colada” ao mesmo personagem), variável (variando seu personagem focal) 

ou múltipla (mostrando o mesmo evento pelo ponto de vista de personagens diferentes). A 

forma de focalização não necessariamente se mantém estável durante toda a extensão de uma 

obra e nem sempre é facilmente distinguível. Genette (1995) diz que a narrativa não-

focalizada poderia ser considerada “uma narrativa multifocalizada ad libitum” (p.190). Em 

relação ao efeito causado pela focalização variável, Bal (1997) diz que  

[e]sta técnica pode resultar em neutralidade em direção a todas as personagens. No 
entanto, normalmente não há dúvidas na nossa mente sobre qual personagem deve 
receber mais atenção e simpatia. A respeito da distribuição, por exemplo, o fato de 
um personagem focalizar o primeiro e/ou o último capítulo nos faz rotulá-la como o 
herói (ou heroína) do livro83. (BAL, 1997, p.148, tradução nossa) 

 Allrath, Gymnich e Surkamp (2005) identificam um conjunto de estratégias 

audiovisuais que convencionamente expressam a focalização interna ou focalização de 

personagem (character-focalization) nas séries televisivas. Por exemplo, geralmente quando 

escutamos a voz de um personagem e vemos que seus lábios não se movem, entendemos que 

aqueles são os pensamentos deste personagem. Os planos de ponto de vista, isto é, os que a 

câmera ocupa a posição de um determinado personagem, também costumam provocar o efeito 

de se estar “colado” com o personagem, com acesso a sua subjetividade. Além disso, efeitos 

visuais como o uso de imagens desfocadas ou em preto-e-branco normalmente exprimem a 

ideia de que veremos um sonho ou uma memória do personagem-focal. Apesar destas serem 

algumas das técnicas tradicionalmente usadas para se estabelecer a focalização de 

determinado personagem, cada obra pode apresentar seus próprios recursos audiovisuais. 

 Retomando o modelo de Murray Smith, o terceiro conceito proposto pelo autor é o de 

fidelidade, entendida, a princípio, como a avaliação moral e ideológica da personagem pelo 

espectador. 

Aqui estamos talvez mais próximos do que significa “identificação” no uso do dia-a-
dia, onde falamos em “nos identificar com” tanto pessoas quanto com personagens 
com base em uma ampla gama de fatores, incluindo atitudes relacionadas a classe, 

                                                           
83 No original: “[t]his technique can result in neutrality towards all the characters. Nevertheless, there usually is 
not a doubt in our minds which character should receive most attention and sympathy. On the grounds of 
distribution, for instance the fact that a character focalizes the first and/or last chapter, we label it the hero(ine) of 
the book” 
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nação, idade, etnia, e gênero (...). Fidelidade depende de o espectador ter o que 
considera acesso confiável as ações do personagem, e ter avaliado moralmente o 
personagem com base neste conhecimento. A avaliação, neste sentido, tem tanto a 
dimensão cognitiva quanto a afetiva84. (SMITH, 1994, p. 41, tradução nossa) 

 Ao rever este conceito, Smith (2010) admite que esta avaliação é multidimensional e 

pode ser efetuada por critérios morais e não-morais. Plantinga (2010) adota parcialmente o 

modelo proposto por Murray, porém questiona exatamente o conceito de fidelidade: “A noção 

de fidelidade, por mais que melhore o vago conceito de ‘identificação’, precisa ele próprio ser 

investido de nuances e suplementado por descrições de outras formas de atitudes e respostas a 

personagens ficcionais85” (PLANTINGA, 2010, p. 38, tradução nossa). Assim, o autor propõe 

uma tabela (Tabela 1) na qual considera uma gama de reações possíveis para o espectador. 

Desta forma, a estrutura do engajamento, como defendida por Plantinga (2010) traria os 

conceitos de reconhecimento, alinhamento e posição do espectador (no lugar de fidelidade). 

Tabela 1: possíveis posições do espectador em relação a personagem ficcional. 
Extraída de Plantinga (2010, p. 43). Tradução nossa. 
Oposição Forte posição ‘contra’ estendida por grande parte da narrativa. 

Frequentemente direcionada a antagonistas e vilões que 
diretamente ameaçam o protagonista e sobre os quais as ações 
são julgadas moralmente malignas. 

Antipatia Posição ‘contra’ que pode ser mais fraca e mais curta que a 
oposição. Frequentemente ancorada em elementos morais como 
crueldade em direção a, ou tratamento injusto com, outras 
pessoas ou animais. Frequentemente direcionadas a personagens 
secundários e vilões centrais ou antagonistas. 

Desgosto Afeição negativa direcionado a qualquer personagem por suas 
características não-morais, como estilo, peculiaridade de 
comportamento, aparência, dissimilitude com o espectador, etc. 

Interesse neutro Interesse, mas falta de preocupação com a personagem, ou 
encantamento irônico ou fascinação tranquila com a personagem.  

Gosto Afeição positiva direcionada a uma personagem por variadas 
razões, de similaridades a aparência. 

Simpatia Preocupação com a personagem ancorada na percepção de que a 
personagem está sofrendo ou foi tratada injustamente. 
Normalmente acompanhada de emoções congruentes. Pode ser 
mais fraca ou mais curta que a fidelidade. 

Fidelidade Forte posição a favor estendida por grandes partes da narrativa. 
Frequentemente direcionada a protagonista e normalmente 

                                                           
84 No original: “Here we are perhaps closest to what is meant by “identification” in everyday usage, where we 
talk of “identifying with” both persons and characters on the basis of a wide range of factors, including attitudes 
related to class, nation, age, ethnicity, and gender (...). Allegiance depends upon the spectator having what s/he 
takes to be reliable access to the character’s actions, and having morally evaluated the character on the basis of 
this knowledge. Evaluation, in this sense, has both cognitive and affective dimensions.” 
85 No original: “The notion of allegiance, however much it improves upon the vague concepts of “identification”, 
itself needs to be nuanced and supplemented by descriptions of additional kinds of attitudes or response to 
fictional characters” 
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envolvendo simpatias. Tende a ser regida por julgamento moral 
e/ou a promessa de progresso moral. 

Projeção O desejo de emular uma personagem, normalmente incorporando 
forte simpatia e fidelidade, mas se estendendo a atividades 
cognitivas e afetivas e a respostas que vão além da experiência 
de apreciação.  

 

 É preciso dizer ainda que, embora os três conceitos abordados na “estrutura da 

simpatia” ou “estrutura do engajamento” pareçam sequenciais, eles operam simultaneamente. 

Do momento que começamos a construir um personagem, nos situamos em relação 
a eles espacialmente e psicologicamente. Em outras palavras, o processo de 
alinhamento começa imediatamente: somos ligados aos personagens espacialmente, 
e fornecidos com acesso a seus estados mentais, em maior ou menor grau. E tão 
importante quanto, respondemos emocionalmente aos personagens desde o início86. 
(SMITH, 2010, p. 250, tradução nossa) 

 Com base na revisão feita até aqui, entendemos que o engajamento do espectador se 

dá em um encontro de gatilhos textuais – que agenciam o olhar de certa forma – com fatores 

subjetivos. Além disso, adotamos a estrutura proposta por Smith e otimizada por Plantinga 

para explicar como o texto convoca o engajamento do espectador, por entender que ela 

permite mais nuances do que o conceito mais amplo de identificação. Por fim, consideramos 

que a especificidade do meio televisivo neste processo, principalmente através da sua 

característica serial, influencia a forma como o engajamento acontece, já que o 

reconhecimento, o alinhamento e a posição do espectador podem variar ao longo do tempo.   

As considerações sobre as narrativas seriadas televisivas, estabelecidas no capítulo 1, 

somadas as considerações sobre a personagem ficcional exploradas neste capítulo estruturam 

nosso olhar sobre a série Orange is the New Black. Em posse destes conceitos, podemos agora 

iniciar a análise da obra. 

  

                                                           
86 No original: “From the moment we begin to build a character, we become situated in relation to them spatially 
and psychologically. In other words, the process of alignement begins immediately: we are attached to characters 
spatially, and given access to their minds, to a greater or lesser degree. And just as importantly, we respond to 
characters emotionally and morally from the get-go”. 
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3. A CONSTRUÇÃO NARRATIVA DE ORANGE IS THE NEW BLACK 

 Neste capítulo, almejamos esmiuçar a construção narrativa de OITNB. Para isso, 

recuperemos aqui os conceitos apresentados anteriormente, que formam a base de nossa 

análise. No capítulo 1, introduzimos alguns conceitos gerais da narratologia e dedicamos mais 

atenção a três aspectos que, de antemão, consideramos mais essenciais para a análise de 

Orange is the New Black. 

 Assim, começamos explicando as relações temporais possíveis entre fábula e 

enunciado narrativo. Em OITNB, a relação de ordem é a que mais se destaca. Isto é, embora 

as relações de velocidade e frequência estejam ali, elas são usadas de um modo mais 

tradicional. Na maior parte do tempo, a série privilegia cenas e elipses, como a maioria das 

obras audiovisuais, e apresenta narrativa singulativa. Já em relação a ordem, o uso frequente 

de flashbacks tira a narrativa de sua linearidade. Segundo San Filippo (2017), apesar dos 

flashbacks serem uma técnica comum em narrativas audiovisuais, ele é “estilisticamente 

radical pela sua reflexividade e não-linearidade, e seu uso quase sempre sinaliza uma 

perturbação87” (p. 91, tradução nossa). 

 Em seguida, discorremos sobre a serialidade e a tensão entre formas episódicas 

(series) e formas evolutivas (serial) observadas nas séries televisivas contemporâneas. No 

caso de OITNB, o mundo da série evolui a cada episódio, solicitando que o espectador assista 

os episódios idealmente em ordem. Assim, os fios narrativos principais evoluem lentamente 

ao longo do tempo. No entanto, podemos também identificar uma estrutura episódica que se 

repete a cada encontro, muito ligada aos já citados flashbacks. Observamos o seguinte padrão: 

cada episódio explora o passado de uma personagem diferente, que geralmente ganha mais 

destaque também na narrativa principal, muitas vezes em uma situação episódica. Estas cenas 

de flashback – normalmente entre três e cinco – se distribuem ao longo de cada episódio 

individual sendo que, em alguns casos, iniciam os episódios. Esta estrutura de flashbacks é 

certamente uma das marcas da série, e exploraremos seus efeitos no tópico 3.3. 

 Finalizando o capítulo 1, abordamos o conceito de estilo, ou seja, do uso das técnicas 

audiovisuais que operam determinadas funções no texto e implicam sempre em escolha. No 

caso de OITNB, prevalece o estilo denotativo, o que significa que as técnicas em geral são 

utilizadas para apresentar as ações e personagens. No entanto, há momentos em que a série 

                                                           
87  No original: “(...) stylistically radical in its reflexivity and non-linearity, and its use nearly always signals 
disturbance (...)” 
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muda seu padrão estilístico, servindo a outras funções88.  Percebemos também que o padrão 

episódico da série contribui para diferencia-la de outras obras, relacionando-se com a função 

diferenciativa, como elaborada por Butler (2010). 

 No capítulo 2, exploramos a questão da personagem ficcional, destrinchando sua 

caracterização, sua trajetória e a maneira como o texto convoca o engajamento do espectador. 

Estes conceitos nos auxiliam principalmente na análise de personagens presente no capítulo 4. 

No entanto, consideramos importante recuperar aqui o conceito da estrutura do engajamento, 

que nos ajuda a entender algumas das estratégias narrativas da série. Esta estrutura consiste 

em três níveis de engajamento do espectador: reconhecimento, alinhamento e posição do 

espectador em relação à personagem. O alinhamento consiste em acesso a suas ações e a seus 

estados mentais e é muito próximo do conceito de focalização. Percebemos que OITNB 

apresenta características da narrativa de focalização interna variável. Isto é, o espectador tem 

acesso ao ponto de vista de personagens-focais que variam em cada episódio, o que mais uma 

vez está ligado a estrutura episódica de flashbacks. Embora isto não se aplique a toda a 

extensão da obra, que contém muitas cenas não focalizadas, acreditamos que esta alternância 

de personagens focais em parte da obra é uma das estratégias narrativas principais para criar o 

conjunto complexo e diverso de personagens, fazendo com que o espectador tenha acesso a 

múltiplas histórias. Isto está relacionado também a certa economia narrativa na série, que 

consegue criar engajamento com personagens em poucas cenas, de forma que no espaço de 

treze episódios de cerca de uma hora por temporada seja possível que muitas personagens 

convoquem um posicionamento marcado no espectador. 

 Estabelecidos estes aspectos gerais da construção narrativa de OITNB, passemos agora 

para a análise mais aprofundada das estratégias narrativas que se destacam na série.  

3.1 Decomposição do enredo 

O primeiro passo para entender de que forma OITNB constrói narrativamente a ideia 

de diversidade é observar de que forma a série se estrutura. Para isso, propomos aqui a 

decomposição do enredo de cada temporada, através dos conceitos de fio (‘thread’), trama 

(‘braid’) e tecido (‘fabric’) narrativos (WOLF, 2012; ARAÚJO, 2015). Wolf (2012) define o 

fio narrativo como uma cadeia de eventos com ligações causais, que “normalmente gira ao 

redor de experiência de um personagem, local ou até objeto inanimado em particular (...) 

                                                           
88 Um desses momentos será explorado no tópico 4.2. 
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dando um senso do que aconteceu com este ao longo do tempo89” (p. 199, tradução nossa). Já 

a trama é composta de múltiplos fios entrelaçados, que podem envolver os mesmos materiais 

diegéticos, temas ou eventos. Por fim, “[n]a medida em que mais informação é acrescentada, 

o material narrativo de um mundo se torna mais complexo do que um conjunto de tramas, e se 

torna o que chamamos de tecido narrativo90” (WOLF, 2012, p. 200, tradução nossa). 

Orange is the New Black apresenta uma grande quantidade de fios narrativos, de 

diferentes extensões. As personagens principais participam ativamente de fios que se 

sustentam por mais tempo e que têm seu desenvolvimento apresentado pouco a pouco em 

muitos episódios. Já as personagens secundárias ora participam de fios que se resolvem em 

poucos episódios, ora participam de fios que, embora possam atravessar temporadas, têm seus 

desenvolvimentos mostrados em apenas alguns episódios espaçados. 

Neste primeiro momento, destacaremos apenas os fios que percebemos como de maior 

destaque, porém defendemos que os fios do segundo caso também ajudam a criar a ideia de 

diversidade neste mundo ficcional, de forma que os analisaremos em tópico específico (item 

3.4). Identificamos, ao longo das temporadas de Orange is the New Black que compõe nosso 

corpus, seis fios narrativos principais, sendo que três deles se prolongam pelas três 

temporadas e três se destacam em uma temporada específica, como pode ser visualizado na 

tabela 2.  

O primeiro fio, que acompanha a vida de Piper na prisão, é o mais importante, no 

sentido em que consiste na própria premissa da série. É através dele que o mundo ficcional da 

série se estabelece e ele ocupa toda a extensão da série, por ser sua própria razão de existir. O 

segundo fio está entrelaçado com ele, formando a trama de Piper. Nele, acompanhamos as 

desventuras amorosas da protagonista e, embora ele não seja a premissa da série em si, 

consideramos que está equiparado ao primeiro fio em ordem de importância. Isto pode ser 

percebido pelo fato de que são estes dois fios que dominam o episódio inicial (01x01) da 

série. O terceiro fio é introduzido no episódio 01x02, o que já o coloca em uma ordem de 

importância menor do que os anteriores, porém aponta para uma vontade da série de expandir 

seu mundo ficcional para além das ações de Piper. É interessante notar que este é o fio 

narrativo que está presente com grande destaque nas três temporadas de nosso corpus que não 

                                                           
89 No original: “typically revolves around the experiences of a particular character, place, or even an inanimate 
object (...) given a sense of what happens to it overtime” 
90 No original: “As more information is added, the narrative material of a world grows more complex than that of 
a set of braids, and becomes what we might call a narrative fabric” 
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envolve em nenhum momento a protagonista. Os três demais fios percebidos como principais 

apresentam extensão menor, e percebemos neles uma importância pontual, restrita a uma 

temporada cada, consistindo assim na temática de cada temporada.     

Tabela 2: Fios narrativos principais de OITNB 

Fio  Conteúdo Temporada 

1 Vida de Piper na prisão 1, 2 e 3 

2 Relações amorosas de Piper 1, 2 e 3 

3 Romance Daya e Bennett 1, 2 e 3 

4 Rivalidade pelo controle do contrabando entre 

Red e Mendez 

1 

5 O império de contrabando de Vee 2 

6 Privatização da prisão 3 

O fio 1 acompanha a vida da protagonista na prisão, englobando tanto a descoberta das 

dinâmicas próprias daquele ambiente quanto os conflitos pontuais e contínuos que Piper se 

envolve. Seguindo o modelo de atuantes91 proposto por Greimas (1976), podemos dizer que 

este fio tem a personagem Piper na posição de sujeito e a própria adaptação e sobrevivência 

na prisão como objeto. O destinador seria o sistema de justiça que a condenou e a própria 

personagem seria a destinatária. As posições de ajudante e oponente variam ao longo dos 

episódios. As descobertas da dinâmica própria da prisão acontecem principalmente na 

primeira temporada, quando Piper aprende sobre as regras oficiais e não-oficiais, como os 

horários em que precisa se apresentar para a contagem das detentas e a divisão racial implícita 

dos dormitórios, por exemplo. Já os conflitos se seguem por toda a série, sejam os pontuais, 

como a briga com a cozinheira Red, que a privou de alimentação depois que a escutou falar 

mal da comida, ou os de duração maior, como os desentendimentos com a detenta Doggett, 

que durante a segunda metade da primeira temporada tenta impor suas convicções religiosas a 

protagonista, chegando a ameaçar sua vida quando esta se recusa a fazer uma simulação de 

batismo, ou o empreendimento no mundo de contrabando de calcinhas que a protagonista 

lidera na terceira temporada. 

                                                           
91 Greimas (1976) propõe um modelo formado por seis atuantes, divididos em pares: sujeito/objeto; 
destinador/destinatário; e ajudante/oponente.  Estas posições não precisam necessariamente ser ocupada por 
personagens e, por outro lado, o mesmo personagem pode ocupar mais de uma posição. Neste modelo, um 
sujeito busca um objeto, enviado pelo destinador e auxiliado pelo ajudante. Esta busca é dificultada pelo 
oponente e quem se beneficia dela é o destinatário.  
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O fio 2 acompanha a vida amorosa de Piper e envolve, além da protagonista, Alex 

Vause, Larry Bloom e Stella Carlin. Na primeira temporada, a protagonista se divide entre a 

relação com seu noivo Larry Bloom e o reencontro com sua ex-namorada Alex Vause, que 

também está presa. Ao final da temporada, ambos desistiram da indecisão de Piper e a 

protagonista termina sozinha. Na segunda temporada, Alex é solta e Larry se envolve com a 

melhor amiga de Piper, Polly Harper, de forma que Piper tem que lidar com estas mudanças 

em suas possibilidades afetivas. Na terceira temporada Alex volta à prisão e as duas reatam o 

relacionamento, porém uma nova personagem – Stella Carlin – é introduzida, com a qual 

Piper tem um breve envolvimento, levando novamente ao fim do relacionamento entre Piper e 

Alex. 

O fio 3 não envolve a protagonista e sim a detenta Dayanara Diaz e o agente carcerário 

John Bennett. Este fio se inicia no episódio 01x02 quando as personagens se conhecem e se 

complica quando Daya descobre que está grávida, o que torna muito difícil esconder a relação 

ilícita que se formou entre eles. A última aparição do personagem Bennett se dá no episódio 

03x02, quando ele decide abandonar o relacionamento e o emprego, porém o fio continua, 

pois Daya ainda tem que lidar com o fato de estar grávida na prisão, além de ter sido 

abandonada pelo homem pelo qual estava apaixonada. Novamente recorrendo ao modelo 

greimasiano, podemos dizer que estes dois personagens são sujeitos e a vivência do romance 

entre eles é o objeto. O principal oponente não é um personagem e sim o sistema de justiça, 

que proíbe relações entre prisioneiras e guardas. Apesar disso, por vezes alguns personagens 

ocupam o papel de oponente, como a detenta Aleida Diaz, mãe de Daya, e o guarda George 

Mendez, que, sem saber do romance, também se apaixona por Daya. Outras detentas se 

revezam no papel de ajudantes, auxiliando Daya a esconder a gravidez e fazendo planos para 

que Bennett não seja condenado. 

 Os três fios seguintes (4, 5 e 6) se destacam em temporadas específicas. Na primeira 

temporada, somos apresentados a Red, a detenta responsável pela cozinha e que comanda um 

esquema de contrabando de itens simples, como maquiagens e temperos, que de outra forma 

não estariam disponíveis para as presidiárias. Apesar da atividade ilegal, Red se nega a 

contrabandear substâncias ilícitas e age como uma figura materna para personagens que 

tiveram problemas com drogas, como Tricia Miller e Nicky Nichols. No entanto, isto não quer 

dizer que não haja contrabando de drogas para a prisão. Este é feito pelo guarda George 

Mendez, que passa a querer utilizar o esquema de contrabando de Red quando a fiscalização 

aos guardas aumenta, o que causa um conflito entre os dois (fio 4). Este fio se resolve quando 
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Red, com ajuda das detentas latinas, consegue forjar um flagrante de relação sexual entre 

Daya e Mendez, fazendo com que este seja afastado de seu posto.  

Na segunda temporada, temos a chegada da detenta Vee Parker, que começa seu 

próprio esquema de contrabando, a princípio de tabaco, mas em seguida de heroína (fio 5). 

Além dela, o fio 5 envolve o grupo de detentas negras formado por Suzanne ‘Crazy Eyes’ 

Warren, Tasha ‘Taystee’ Jefferson, Janae Watson, ‘Black’ Cindy e Poussey Washington e a 

detenta Red. Vee, que já esteve presa em Litchfield anteriormente, tenta construir um império 

de contrabando inicialmente de tabaco e posteriormente de heroína. Para isso busca se 

aproximar das outras detentas recorrendo tanto a uma suposta união pelo fato de serem do 

mesmo grupo racial, quanto uma relação anterior que tinha com Taystee, para quem foi uma 

figura materna no passado. Ela enfrenta uma resistência inicial, mas acaba conquistando todo 

o grupo, com exceção de Poussey que compartilha com Red o lugar de oponente neste fio. 

Poussey se opõe a Vee por não querer ver suas amigas, principalmente Taystee, por quem 

nutre sentimentos românticos, envolvidas em confusões. Já Red, além de ser por princípios 

contra o tráfico de drogas, possui uma rivalidade antiga com Vee, desde a época que esta 

esteve encarcerada pela primeira vez. Este fio termina no episódio 02x13, quando Vee, depois 

de ter espancado Red, perde suas seguidoras e é atropelada ao tentar fugir da prisão, o que 

resulta em sua morte. 

Na terceira temporada, questões administrativas da prisão que já haviam sido 

abordadas superficialmente ganham destaque, compondo o fio narrativo da privatização da 

prisão. Este fio acompanha principalmente os esforços do administrador Joe Caputo para 

evitar o fechamento da prisão. Diante desta ameaça, ele consegue despertar o interesse de uma 

corporação privada que administra prisões. A partir da privatização da prisão, os guardas 

antigos começam a enfrentar cortes em seus salários e benefícios e novos guardas, menos 

preparados, são contratados. Além disso, uma empresa de confecção de roupas intimas é 

instalada na prisão, usando a mão de obra barata das detentas e os serviços (como a 

alimentação das detentas) se tornam mais precários. 

 Como podemos perceber por este breve resumo, os fios não trazem conteúdos 

completamente independentes, pelo contrário, é possível identificar diversos pontos de 

encontro. A resolução do conflito entre Red e Mendez (fio 4), por exemplo, se dá através do 

flagrante forjado por Red, com ajuda das detentas latinas para que ele seja afastado por ter 

abusado sexualmente de Daya. As latinas, por sua vez, só ajudam Red porque querem colocar 
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a responsabilidade da gravidez de Daya em Mendez, de forma que Bennett, o verdadeiro pai 

do bebê, não seja punido, o que se relaciona ao fio 3. Este entrelaçamento de fios é o que 

Wolf (2012) chama de tramas. Araújo (2015) propõe estabelecer as personagens como centro 

organizador das tramas, o que nos parece metodologicamente interessante, uma vez que 

OITNB dá grande ênfase a suas personagens. Desta forma, a trama de Piper, por exemplo, 

conjugaria os fios 1 e 2, enquanto a de Red incluiria os fios 4 e 5, além de alguns arcos do fio 

1. Como OITNB apresenta uma grande quantidade de personagens, exploraremos melhor as 

tramas principais no capítulo 4.  

Por fim, há o tecido narrativo, ou seja, a estrutura complexa formada por todos os fios 

e tramas que compõe a série. No caso de OITNB percebemos um tecido narrativo que se 

expande ao longo do tempo, apresentando novas personagens a situações a cada temporada. 

Esta tessitura de OITNB, que envolve muitas tramas e relações complexas entre personagens, 

é a primeira estratégia narrativa que identificamos como construtora da diversidade da série. 

Isto porque uma série com tecido narrativo mais enxuto, mesmo que quisesse abordar 

questões sociais, certamente se restringiria a uma ou poucas questões. A expansão do tecido 

narrativo de Orange is the New Black, por sua vez, permite que muitas questões possam ser 

tratadas com ênfases variáveis ao longo da série. Por exemplo, se na primeira temporada os 

conflitos enfrentados por Piper na prisão destacam questões relacionadas ao respeito das 

diferentes orientações sexuais (com sua oponente Tiffany Doggett sendo apresentada como 

uma fervorosa homofóbica), o aparecimento de Vee na segunda temporada coloca questões 

raciais em um lugar de evidência e a privatização, na terceira, permite que a série elabore uma 

crítica à indústria de prisões privadas. 

3.2 Quem são as personagens? 

 Como dito acima, OITNB apresenta um tecido narrativo expansivo, sendo possível 

identificar nominalmente mais de cinquenta personagens ao longo das três temporadas de 

nosso corpus92. Metodologicamente, consideramos mais viável nos limitar as personagens 

com maior presença na série para entender como é composto o conjunto. Desta forma, 

identificamos as 15 personagens com maior presença93 em cada temporada e também as 15 

                                                           
92 No anexo B, é possível consultar a lista de todas as personagens que pudemos identificar. 
93 Medimos a presença de cada personagem de acordo com a quantidade de cenas em que ela participa 
ativamente. Isto é, interage com a ação principal, através do diálogo ou de suas ações. Não consideramos como 
participação ativa os casos em que a personagem apenas aparece no plano de fundo, sem que efetue alguma ação 
ou fale algo. 
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com maior presença levando em conta as três temporadas como um todo, conforme a tabela 

abaixo94. 

Tabela 3: Aparições de personagens por temporada 

Temporada 1 Temporada 2 Temporada 3 Temporadas 1, 2 e 3 

Piper 

Chapman 

211 Piper 

Chapman 

115 Piper 

Chapman 

75 Piper 

Chapman 

401 

Alex Vause 80 Vee Parker 82 Joe Caputo 58 Galina 

Reznikov 

‘Red’ 

175 

Nicky 

Nichols 

73 Tasha 

Jefferson 

‘Taystee’ 

62 Galina 

Reznikov 

‘Red’ 

51 Tasha 

Jefferson 

‘Taystee’ 

156 

Galina 

Reznikov 

‘Red’ 

62 Galina 

Reznikov 

‘Red’ 

62 Alex Vause 50 Nicky 

Nichols 

146 

George 

Mendez 

55 Poussey 

Washington 

56 Tasha 

Jefferson 

‘Taystee’ 

44 Alex Vause 143 

Tasha 

Jefferson 

‘Taystee’ 

50 Suzanne 

Warren 

‘Crazy 

Eyes’ 

52 Poussey 

Washington 

44 Joe Caputo 142 

Dayanara 

Diaz ‘Daya’ 

49 Joe Caputo 52 ‘Black’ Cindy 

Hayes 

41 Poussey 

Washington 

139 

Larry Bloom 46 ‘Black’ 

Cindy 

Hayes 

52 Dayanara 

Diaz ‘Daya’ 

40 Dayanara 

Diaz ‘Daya’ 

126 

Tiffanny 

Doggett 

‘Pennsatucky’ 

44 Nicky 

Nichols 

49 Suzanne 

Warren 

‘Crazy Eyes’ 

40 Lorna 

Morello 

123 

Miss 44 Lorna 48 Gloria 39 Suzanne 123 

                                                           
94 No caso da terceira temporada, identificamos 17 personagens, pois as três últimas apareciam a mesma 
quantidade de vezes. 
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Claudette Morello Mendoza Warren 

‘Crazy eyes’ 

John Bennett 43 Dayanara 

Diaz 

‘Daya’ 

37 Leanne 

Taylor 

39 ‘Black’ Cindy 

Hayes 

111 

Sophia Burset 43 John 

Bennett 

36 Norma 

Romano 

38 Tiffanny 

Doggett 

‘Pennsatucky’ 

105 

Lorna 

Morello 

42 Marisol 

Gonzalez 

‘Flaca’ 

36 Marisol 

Gonzalez 

‘Flaca’ 

38 Mr. Healy 104 

Mr. Healy 40 Janae 

Watson 

35 Tiffanny 

Doggett 

‘Pennsatucky’ 

38 Gloria 

Mendoza 

101 

Poussey 

Washington 

39 Mr. Healy 35 Lorna 

Morello 

33 Carrie Black 

‘Big Boo’ 

100 

    Carrie Black 

‘Big Boo’ 

33   

    Maritza 

Ramos 

33   

  

 A diversidade observada no conjunto de personagens se relaciona a presença de 

personagens de diferentes raças, orientações sexuais, idade, classes sociais, aparência física, 

etc. Diante de uma variedade de possibilidades de abordagem, novamente nos limitamos a três 

critérios para traçar o perfil deste conjunto de personagens: raça, gênero e sexualidade. 

 Em relação ao perfil racial, notamos que no decorrer das temporadas as personagens 

brancas se mantêm como maioria entre as de mais destaque, embora haja presença 

considerável de personagens negras e latinas. Assim, embora a série seja focada em muitas 

personagens brancas, o que não representaria um destaque em relação ao cenário de séries 

televisivas no qual OITNB está inserido, a presença de personagens de outras raças com 

tramas próprias e que disputam tempo de tela com as personagens brancas contribui para que 

a recepção perceba algum nível de diversidade racial no mundo ficcional de OITNB. No 
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gráfico abaixo é possível observar a distribuição racial das personagens principais nas três 

primeiras temporadas da série95. 

 

 Em relação à distribuição de gêneros entre as personagens principais fica clara a 

predominância de personagens femininas. Narrativamente, isto se justifica pelo fato de a série 

se passar em uma penitenciária feminina, e os poucos personagens homens estão ligados à 

administração da penitenciária ou, no caso de Larry Bloom, a vida afetiva da protagonista. É 

interessante destacar também a presença de uma mulher transgênera, interpretada por uma 

atriz também transgênera, entre as personagens principais na primeira temporada, o que é 

incomum na maior parte das séries televisivas. Contudo, apesar do destaque midiático 

recebido pela personagem Sophia Burset e pela atriz e ativista que a interpreta, Laverne Cox, 

nas temporadas seguintes a personagem não se manteve entre as 15 com mais aparições. No 

gráfico abaixo, é possível observar a distribuição de gênero das personagens ao longo das três 

temporadas. 

                                                           
95 O personagem George Mendez foi considerado latino, porque na terceira temporada a origem cubana de seu 
pai é mencionada. Apesar disso, as características físicas do ator que o interpreta permitiriam o entendimento 
que se trata de um personagem branco. 
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Figura 7: Gráfico do perfil racial de OITNB

Negros Brancos Latinas



67 
 

 

 Para observar a questão de sexualidade, levamos em consideração os interesses 

românticos e sexuais que as personagens manifestam ao longo do episódio, embora 

consideremos este item mais difícil de estabelecer que os anteriores. A personagem Sophia, 

por exemplo, foi considerada lésbica, uma vez que o único relacionamento que lhe é atribuído 

é com a esposa Crystal. No entanto, este relacionamento se deu antes da transição de gênero e 

a série não abordou até o momento como a personagem se identifica em relação a sexualidade 

depois deste processo. Já a personagem Lorna Morello costuma se identificar como 

heterossexual, embora tenha relações sexuais com a personagem Nicky Nichols, o que nos 

levou a coloca-la na categoria de bissexual. Não consideramos esta dificuldade de estabelecer 

a sexualidade de todas as personagens um problema, e sim um indicativo que a série aceita 

concepções mais fluidas de sexualidade, porém para fins metodológicos estabelecemos a 

sexualidade das personagens de acordo com a nossa interpretação das situações dramáticas. 

Assim, é possível identificar que a maioria das personagens principais são heterossexuais, o 

que não seria um destaque em relação a maior parte das séries televisivas. Contudo, assim 

como acontece no perfil racial, a presença considerável de personagens lésbicas e bissexuais – 

grupos menos comumente representados em séries televisivas – com tramas próprias faz com 

que a série passe ao espectador a ideia de diversidade. O perfil de sexualidade entre as 

personagens de maior destaque na série pode ser observado no gráfico abaixo.  
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 Estabelecidas estas relações, podemos notar que o perfil do conjunto de personagens 

principais de OITNB mantém grupos que historicamente tiveram destaque na ficção televisiva 

no centro de seu tecido narrativo, porém alterna suas tramas com as de personagens 

pertencentes a grupos com presença menor neste cenário de forma a passar ao espectador a 

ideia de um mundo ficcional diverso. Reconhecemos esta negociação entre manutenção e 

inovação entre as categorias identitárias que recebem destaque na narrativa como a segunda 

estratégia utilizada em Orange is the New Black para construir a ideia de diversidade. 

3.3 Os flashbacks 

 Como já mencionado, na introdução deste capítulo, uma das estratégias narrativas 

recorrentes em OITNB são os flashbacks, isto é, as analepses encenadas que permitem ao 

espectador ter acesso aos acontecimentos da vida das personagens anteriores a narrativa 

primeira. A maioria dos episódios da série traz flashbacks, sendo que cada episódio costuma 

abordar o passado de uma personagem específica. A maioria das personagens identificadas 

como principais tiveram seu passado explorado através de flashbacks, porém o recurso 

também foi utilizado com outras personagens de menor destaque. No total, 29 personagens 

têm ao menos uma cena de flashback no decorrer das três temporadas96. 

Em relação às técnicas audiovisuais, não há efeitos especiais de transição: os 

flashbacks são percebidos pela mudança de aparência das personagens e pela mudança de 

                                                           
96 No anexo C é possível consultar as personagens que aparecem em flashbacks em cada episódio. 
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ambiente (a maioria deles retrata presidiárias quando ainda estavam em liberdade). Em geral, 

os flashbacks parecem focalizados em terceira pessoa, pela definição de Mittell (2015), 

cumprindo a função de complementar a história das personagens. Apesar desta função comum 

a todos, percebemos que as diferenças entre os flashbacks podem cumprir outras funções. Pela 

nossa observação dos episódios, identificamos quatro tipos de flashbacks utilizados na série, 

que podem ser visualizados na tabela 4. 

Tabela 4: Tipos de flashbacks em OITNB 

Flashback biográfico Denominamos assim os conjuntos de 

flashbacks que mostram a mesma 

personagem ao longo de diferentes fases 

da vida, cumprindo a função de contar ao 

espectador como foi o desenvolvimento 

ao longo do tempo da personagem em 

questão. 

Flashback pontual Denominamos assim os conjuntos de 

flashbacks que mostram uma situação 

pontual na vida de uma personagem, de 

forma a ilustrar um traço de seu 

comportamento ou um evento 

significativo em sua vida (muitas vezes o 

crime que a levou a condenação). 

Flashback difuso Denominamos assim os conjuntos de 

flashbacks que não formam uma 

narrativa fechada em si, apresentando 

memórias diversas da personagem. Este 

tipo de flashback se diferencia dos outros 

por estar focalizado em primeira pessoa. 

Flashback temático Denominamos assim os conjuntos de 

flashbacks que se ligam não pela 

personagem retratada, mas por um tema 

que os perpassa. 
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 O primeiro tipo de flashback que foi identificado – o flashback biográfico – apresenta 

grande alcance e amplitude, frequentemente começando na infância da personagem e 

culminando na situação que levou a personagem à prisão. Acreditamos que, utilizados desta 

maneira, os flashbacks contribuem para criar um engajamento emocional no espectador (que 

sente conhecer o personagem desde criança) com economia narrativa (já que o engajamento é 

criado em poucas cenas). Um caso exemplar deste tipo de flashback acontece no episódio 

01x04 e explora com mais profundidade o passado da personagem Miss Claudette. 

 Até este ponto na narrativa primeira, o público conhece Miss Claudette como uma 

senhora de regras rígidas sobre a qual se especula que está presa há muito tempo por 

assassinato e que nunca recebe visitas. No primeiro flashback do episódio, a personagem é 

mostrada ainda adolescente, recém-chegada aos Estados Unidos, através de um esquema de 

imigração ilegal, no qual ela deve pagar sua dívida através do trabalho doméstico. No 

flashback seguinte, a personagem já é adulta e tem uma posição de comando na casa de 

imigrantes em que havia chegado anos antes. Desta vez, é ela quem ensina a uma jovem 

recém-chegada as tarefas domésticas que deve executar para pagar suas dívidas. Além disso, 

ela descobre que Baptiste, o homem que a levou para os Estados Unidos quando mais nova e 

por quem ela tem amizade e interesse romântico se casou. No terceiro flashback, uma das 

jovens da casa recusa-se a tomar banho e Miss Claudette percebe que ela está com vergonha 

pois tem machucados no corpo, frutos da violência praticada por um dos clientes da empresa 

de trabalho doméstico que Miss Claudette agora comanda. No último flashback do episódio, 

Miss Claudette se apresenta na casa deste cliente como substituta da jovem que costuma fazer 

o serviço. Um pulo temporal mostra a personagem terminando de limpar a cozinha e com um 

movimento de câmera descobrimos o cliente morto no chão. Em apenas quatro cenas, o 

público tem acesso a uma versão mais vulnerável (a adolescente levada como imigrante ilegal 

aos Estados Unidos, a adulta que vê o homem por quem se interessa se casar com outra) e 

mais acolhedora (pratica um crime para defender uma de suas protegidas) de Miss Claudette, 

além de ter seu ponto de vista em relação ao crime cometido (de assassina condenada passa a 

protetora de uma adolescente que sofreu agressões físicas). Retomando a estrutura do 

engajamento descrita no capítulo 2, podemos pensar que estas cenas de flashback criam um 

alinhamento, ao menos temporário, com a personagem Claudette, principalmente através da 

ligação espacial, que nos dá acesso a suas ações. 

 Além disso, estes flashbacks são acompanhados por um destaque episódico maior da 

personagem. Na narrativa primeira deste episódio, ficamos sabendo que devido a uma 
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mudança nas leis de imigração, o caso de Miss Claudette foi reaberto, havendo possibilidade 

de revisão e diminuição de sua sentença. A princípio, a personagem não se interessa pela 

oportunidade, já que não conserva laços afetivos com o mundo exterior. Porém, em uma cena 

posterior, Miss Claudette recebe uma carta de Baptiste, que só sabemos quem é devido ao 

flashback, informando que está viúvo e gostaria de visita-la, o que a motiva a avisar ao 

conselheiro Mr Healy que mudou de ideia e está interessada na possibilidade de reabrir o seu 

caso. Paralelamente, acompanhamos as festividades de despedida da personagem Mercy (que 

só aparece neste episódio), que em breve será libertada. O episódio termina com a despedida 

de Mercy e o último plano consiste em um close se aproximando do rosto de Miss Claudette, 

o que parece revelar sua esperança de que ela seja a próxima. Este tipo de plano parece nos 

dar acesso ao estado mental de Miss Claudette, que junto a ligação espacial gerada pelos 

flashbacks forma o alinhamento, que é uma das etapas da estrutura do engajamento. Ou seja, 

esta estratégia permite que em um episódio específico o engajamento com esta personagem 

seja favorecido. Este fio narrativo continua se desenvolvendo com menos destaque nos 

episódios seguintes e se conclui no episódio 01x12, no qual Miss Claudette recebe a notícia 

de que não recebeu a revisão de sentença, atacando uma agente carcerária em um momento de 

fúria e sendo transferida para uma prisão de segurança máxima. Embora Miss Claudette esteja 

entre as personagens com mais aparições na primeira temporada, o gráfico abaixo, mostrando 

a quantidade de cenas em que aparece por episódio deixa claro seu destaque pontual no 

episódio 01x04. 
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 O segundo tipo de flashback, que nomeamos flashback pontual, possui uma amplitude 

menor, geralmente servindo para enfatizar um traço característico da personagem em questão 

ou mostrar um evento importante em seu passado. Um caso exemplar deste tipo de uso 

acontece no episódio 03x03, com a personagem Nicky Nichols. Na narrativa principal deste 

episódio, acompanhamos o conflito interno de Nicky, ao tentar resistir ao seu vício em drogas. 

No fim da segunda temporada, ela havia roubado uma grande quantidade de heroína 

pertencente a Vee e nos primeiros episódios da terceira temporada se junta a Big Boo e 

Luschek para tentar vender o produto fora da prisão. Contudo, a personagem que já foi 

viciada na droga encontra dificuldades de se desfazer da heroína, de forma a enganar seus 

parceiros neste contrabando, fingindo que a droga foi roubada por outra pessoa. No fim do 

episódio, outro guarda encontra um pacote com heroína escondido, que é atribuído a ela, o 

que a leva a ser transferida para a prisão de segurança máxima. No mesmo episódio, quatro 

cenas de flashback mostram como Nicky pode ser egoísta quando se trata de seu vício. No 

primeiro, ela rouba um carro com auxílio de amigos para poder chegar rapidamente a um 

ponto de venda de drogas. O roubo dá errado e, no segundo flashback, ela convence a mãe a 

lhe dar dinheiro para pagar a fiança dos amigos, pois só ela havia sido liberada. No terceiro 

flashback a vemos mentir para os amigos, dizendo que a mãe não deu dinheiro para que ela 

pagasse a fiança deles, enquanto gasta o dinheiro em um ponto de venda de drogas. Por fim, 

Nicky é pega novamente cometendo crimes ligados a seu vício em drogas e, no quarto 

flashback, vemos sua mãe, apesar da situação financeira favorável, impossibilitada de ajudá-la 

dessa vez. Em face à possibilidade real de ir a prisão, Nicky culpa a mãe pelo seu vício e pelo 

seu comportamento autodestrutivo. Estas cenas de flashback mostram uma situação específica 

na vida de Nicky que mostra seu descontrole e sua inconsequência em relação as drogas, 

características que ajudam a explicar os acontecimentos da narrativa primeira. 

 Estes dois tipos de flashbacks são os mais utilizados e embora tenhamos analisado 

dois casos exemplares, é possível encontrar pequenas variações deste modelo em cada 

episódio. Os dois próximos tipos de flashback foram usados menos vezes, mas defendemos 

que é importante discorrer sobre eles, pois cumprem funções específicas, diferentes das 

elencadas anteriormente. 

 Os flashbacks difusos foram percebidos principalmente no primeiro episódio, no qual 

flashbacks da vida de Piper são inseridos para informar ao espectador sobre o passado da 

protagonista sem que formem uma narrativa completa e linear. O primeiro, logo na abertura 

do piloto, é na verdade uma sequência de cenas, unificadas pela voz em off da protagonista 
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(recurso utilizado apenas neste momento). Ela discorre sobre como sempre amou tomar banho 

até chegar a prisão. Na trilha de imagens, vemos Piper em diferentes idades tomando banho. 

Os personagens Larry Bloom e Alex Vause, interesses românticos da protagonista na 

temporada, também já aparecem. A sequência se encerra com Piper tomando banho no 

chuveiro da prisão. O segundo flashback mostra Piper e Larry contando para a família de 

Piper que ela está sendo indiciada e as razões para isso. Já o terceiro, Piper está mais nova e 

ainda com Alex, o que mostra que os flashbacks não estão seguindo uma ordem cronológica. 

Os flashbacks seguintes alternam momentos de Piper mais velha já em uma relação com 

Larry, e mais nova, ainda com Alex. Através destes flashbacks (e dos que aparecem em outros 

episódios) tem-se a impressão de conhecer melhor a protagonista e sua biografia, além da 

própria premissa da série, seu ponto de partida. É interessante notar que exatamente estes 

flashbacks, restritos à protagonista e presentes logo no início da série, são focalizados em 

primeira pessoa. Isto nos leva a perceber que, embora a focalização da série seja variável, há 

uma diferença na forma de construir a protagonista como personagem-focal, distinguindo-a 

das outras personagens, principalmente na primeira temporada. 

 Já os flashbacks temáticos acontecem no primeiro e no último episódio da terceira 

temporada (03x01 e 03x13). No primeiro caso, a narrativa principal se passa no dia das mães, 

no qual os filhos das detentas ganham permissão para passar o dia na área externa da 

penitenciária e uma festa é formada. Cada flashback mostra uma personagem diferente em sua 

relação com a mãe. Já no segundo caso, cada flashback mostra uma personagem diferente em 

sua relação com a religiosidade, que foi tema de alguns fios narrativos da temporada. Embora 

estes flashbacks, assim como os outros, cumpram a função de complementar a história das 

personagens, sua função principal parece ser ilustrar a temática do episódio (no caso do 

episódio 03x01) ou da temporada (no caso do episódio 03x13). 

 Defendemos que estes usos do flashback ajudam a criar narrativamente a diversidade 

do mundo ficcional de OITNB, pois o recurso permite que uma variedade de personagens seja 

aprofundada, mesmo que apenas brevemente, causando no espectador a sensação de conhecer 

as tantas personagens que habitam a penitenciária de Litchfield. Em seguida, exploraremos 

outras estratégias narrativas que colaboram neste efeito. 

3.4 Fios narrativos protagonizados por personagens secundárias  

Ao decompor o enredo de OITNB verificamos que o tecido narrativo da série é 

expansivo, formado por uma grande quantidade de fios e tramas narrativas. No item 3.1, 
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elencamos apenas os fios de mais destaque, porém os demais fios colaboram para que o tecido 

narrativo da série seja percebido desta maneira. Além disso, argumentamos que eles têm 

grande contribuição em criar a diversidade no mundo ficcional da série. Isto porque eles 

permitem que, pelo menos durante algumas cenas, personagens secundárias ganhem destaque 

e mais questões sejam abordadas. Identificamos, excluídas as situações puramente episódicas, 

27 fios narrativos secundários no decorrer das três primeiras temporadas de Orange is the 

New Black. Uma descrição detalhada de cada um destes fios seria desnecessariamente longa, 

de forma que escolhemos destacar dois deles para demonstrar como os fios secundários 

contribuem para a impressão de diversidade observada na obra. No entanto, na tabela abaixo é 

possível observar todos os fios secundários identificados. 

Tabela 5: Fios narrativos secundários em Orange is the New Black 
Fio Conteúdo Temporada 
1 Relação maternal entre Daya e Aleida Diaz 1, 2 e 3 
2 Relação afetiva entre as detentas Nicky e 

Morello 
1, 2 e 3 

3 Revisão do caso de Miss Claudette 1 
4 Atração do administrador Joe Caputo pela 

guarda Susan Fischer 
1 e 2 

5 Privação de medicação adequada para a detenta 
Sophia Burset 

1 

6 Liberação e posterior volta de Taystee 1 
7 A vida familiar de Mr. Healy 1, 2 e 3 
8 Conflito e posterior amizade entre as detentas 

Janae Watson e Yoga Jones 
1 

9 Gravidez e maternidade da detenta Maria Ruiz 1, 2 e 3 
10 Vício de drogas de Tricia Miller 1 
11 Tratamento de câncer de Miss Rosa 2 
12 Mr. Healy tentando ser um profissional melhor 2 e 3 
13 Perseguição de Morello a Cristopher 2 e 3 
14 Dificuldades de adaptação de Soso 2 e 3 
15 Greve de fome 2 
16 Batalha de Nicky contra o vício em heroína 2 e 3 
17 Ameaças de morte a Alex 2 e 3 
18 Liberação por compaixão da detenta idosa 

Jimmy 
2 

19 Detenta Norma Romano como líder de um novo 
agrupamento religioso 

3 

20 Alcoolismo de Poussey 3 
21 Chegada de uma nova conselheira prisional 3 
22 Correspondências de Morello com homens fora 

da prisão 
3 

23 Conflito entre as detentas Sophia e Gloria 3 
24 Contos eróticos de Suzanne ‘Crazy Eyes’ 3 
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25 Conversão ao judaísmo de Black Cindy 3 
26 Julgamento de Judy King 3 
27 Caso de estupro da detenta Tiffanny Doggett 3 

O fio 5 acompanha a privação de medicação adequada para a detenta Sophia Burset, 

começando no episódio 01x03, desenvolvendo-se no episódio 01x05 e se solucionando no 

episódio 01x09. O episódio 01x03 se inicia com um flashback, no qual se vê um bombeiro 

evacuando uma casa incendiada e tirando foto de documentos ali presentes. No 

prosseguimento, vemos este mesmo bombeiro trocando de roupa, com lingerie feminina por 

baixo do uniforme. A cena seguinte, já na narrativa primeira, liga-se ao flashback pela trilha 

sonora e pela edição, mostrando a personagem transgênera Sophia lavando o rosto. Estas 

técnicas deixam claro que o bombeiro no flashback era Sophia antes de sua transição e que a 

personagem receberá destaque no episódio. 

  
Figuras 11 e 12: Capturas de tela do episódio 01x03. Sophia antes e depois da transição de gênero, 

respectivamente. Edição utilizada para fazer ligação entre passado e presente da narrativa. 

Em uma cena posterior, ainda no início do episódio, Sophia vai buscar sua medicação, 

como faz regularmente, mas percebe que sua dose de hormônios foi diminuída sem nenhuma 

justificativa. Esta cena dá início ao fio narrativo 5. No decorrer do episódio, acompanhamos 

os protestos de Sophia para os administradores da prisão, exigindo as doses adequadas de seu 

tratamento hormonal e suas tentativas de conseguir por caminhos ilícitos, além de 

acompanharmos seu processo de transição através de flashbacks. Ao final do episódio, 

descobrimos que Sophia foi presa porque estava fraudando cartões de crédito para pagar por 

seus tratamentos hormonais. Enquanto isso, na narrativa primeira, ela não conseguiu o acesso 

a sua dose adequada de medicamentos e o surgimento de um princípio de barba mostra que os 

hormônios dos quais está sendo privada começam a fazer falta em seu processo de transição.  

No episódio seguinte (01x04), a personagem não aparece e, no posterior, 01x05, ela 

volta a aparecer e este fio é acompanhado novamente, embora com menos cenas. No episódio 

em questão, Sophia descobre que a detenta ‘Irmã’ Ingalls, uma freira idosa, recebe hormônios 
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para a menopausa, semelhantes aos que Sophia precisa. A personagem então busca se 

aproximar da freira, inicialmente fingindo interesse nas questões religiosas, mas 

eventualmente trazendo a questão dos hormônios. ‘Irmã’ Ingalls, que já havia percebido a 

razão da aproximação de Sophia, não lhe dá os hormônios. Apesar disso, as duas personagens 

iniciam uma amizade que será mantida no decorrer da série. No episódio 01x09, o fio 

narrativo é concluído: devido a uma mudança de médicos, Sophia volta a receber a dose 

adequada de seus hormônios. 

Como podemos perceber, este fio foi desenvolvido em três episódios distribuídos ao 

longo da primeira temporada, o que é relativamente um tempo curto de tela. No entanto, por 

trazer as dificuldades enfrentadas por mulheres transgêneras em situação de privação de 

liberdade, OITNB estimulou um debate na esfera pública que certamente não havia sido antes 

abordado em séries televisivas. Isto trouxe grande destaque para a atriz Laverne Cox, que 

interpreta Sophia, fazendo inclusive com que ela tenha sido a primeira pessoa trans a ser 

indicada a uma premiação no Emmy Awards97 (GJORGIEVSKA; ROTHMAN, 2014). 

 Já no fio 18, acompanhamos a liberação por compaixão de Jimmy, uma detenta idosa e 

já senil. A primeira aparição da personagem acontece no episódio 02x02, no contexto de 

aproximação de Red com as detentas de terceira idade. Desde esse momento já é possível 

perceber que a personagem não está em total domínio de suas faculdades mentais, mesmo que 

ela não apareça com grande destaque nas cenas. Nos episódios 02x04 e 02x05 a personagem 

aparece novamente em algumas cenas e há destaque para a deterioração de sua sanidade e no 

episódio 02x06 ela consegue escapar da prisão, em um descuido dos guardas, imaginando que 

está indo encontrar o marido para o dia dos namorados. O acontecimento desperta a atenção 

dos administradores do presídio, mas em outro descuido, no episódio 02x07, Jimmy mergulha 

no chão, acreditando estar mergulhando em uma piscina, machucando-se. Ao fim do episódio, 

Jimmy é libertada em um processo chamado de liberação por compaixão98, uma forma da 

prisão se isentar da responsabilidade de dar à detenta o tratamento de que ela precisa. 

Novamente, podemos ver um fio narrativo que ocupa apenas alguns episódios trazendo 

                                                           
97 O Emmy Awards é a premiação mais importante da televisão norte-americana. Laverne Cox foi indicada ao 
prêmio de melhor atriz convidada em uma série de comédia por seu papel como Sophia Burset na primeira 
temporada de OITNB. 
98 Silverman e Ryalls (2016) explicam que a liberação por compaixão é um benefício que pode ser concedido a 
prisioneiros acima de 65 anos que sofram de doenças graves relacionadas ao envelhecimento e que, apesar de 
OITNB ter construído como algo ruim, já que Jimmy não tem família nem renda para ter o cuidado que precisa 
fora da prisão, em geral este benefício é visto como uma coisa boa no sistema de justiça americano e que o 
processo é muito mais longo e complexo do que o mostrado na série. 
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questões que dizem respeito a outro grupo normalmente sub representado nas narrativas 

televisivas: mulheres idosas. 

 Da mesma forma que defendemos que o recurso do flashback permite que uma grande 

quantidade de personagens ganhe destaque, ao menos momentâneo, contribuindo para criar 

alinhamento do espectador e fomentando o engajamento, parece-nos que os fios narrativos 

com personagens secundários também cumprem esta função, reforçando assim a impressão de 

diversidade dentro deste mundo ficcional. Exploramos aqui dois casos que exemplificam bem 

como este efeito é atingido, porém acreditamos que todos os 27 fios secundários acrescentam 

algo ao mosaico de identidades, expressão utilizada por Mavignier, Silva e Tarapanoff (2016) 

para caracterizar a série.  

3.5 Tendência à coralidade 

Outra estratégia narrativa identificada na série é a tendência à coralidade. Retomemos 

aqui o conceito de séries corais proposto por Esquenazi (2011):  

Estas séries apresentam uma comunidade, como acontece na soap-opera ou na 
sitcom, mas esta comunidade não é sentimental como na soap-opera, ou burlesca 
como na sitcom. Em muitos casos, é profissional: trata-se então de uma equipa de 
polícias ou de um serviço hospitalar (daí o nome professional drama dado pela 
crítica americana a estas séries). Os membros da comunidade protagonista têm 
tarefas profissionais que são objeto de narrativas fechadas. Têm também relações de 
trabalho, que podem tornar-se relações pessoais ou que podem interferir com as suas 
vidas privadas. Deste ponto de vista, a vida comunitária inscreve-se no interior de 
um tempo longo, sem verdadeiro começo nem fim manifesto: a comunidade renova-
se ao mesmo tempo que os seus membros evoluem. Estes podem mudar ou evoluir, 
apaixonar-se ou divorciar-se; podem também desaparecer e ser substituídos por 
outros. Neste sentido, determinante para a definição da série, esta adota o tempo da 
vida comum, ainda que, na maioria dos casos, os episódios narrados sejam 
acontecimentos marcantes. (ESQUENAZI, 2011, pp. 105-106) 

Não sugerimos que OITNB seja por definição uma série coral, mas identificamos 

características associadas a este tipo de narrativa. OITNB apresenta a vida de uma 

comunidade, mas o que liga seus membros não é a profissão e sim o fato de serem detentas 

servindo pena na mesma penitenciária. A vida desta comunidade não tem começo nem fim, 

porém o ponto de entrada do espectador neste mundo é a chegada da protagonista Piper 

Chapman à prisão. A renovação acontece na medida em que algumas personagens são soltas, 

transferidas ou morrem e outras chegam à prisão. Isto acontece não só com personagens 

secundárias, mas também com as personagens principais. A personagem Alex, por exemplo, é 

a segunda com mais aparições na primeira temporada, mas é solta no primeiro episódio da 

segunda temporada, participando apenas de algumas cenas nesta. Na terceira temporada ela é 

presa novamente e volta a figurar entre as personagens com mais aparições. Já a personagem 
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Vee só participa da segunda temporada, porém é uma das principais nesta e a personagem 

Miss Claudette, apesar de sua importância na primeira temporada é transferida para uma 

prisão de segurança máxima no episódio 01x12 e não volta a aparecer na série. 

O interessante em OITNB é que as características associadas à coralidade vão se 

intensificando ao longo das temporadas. Se observarmos o episódio-piloto, por exemplo, 

veremos que a protagonista Piper Chapman está presente em todas as cenas. Mesmo assim, 

alguns fios narrativos que não têm relação direta com ela já são sugeridos, como a relação 

tumultuosa de mãe e filha entre Daya e Aleida Diaz. Nos episódios seguintes, embora Piper 

tenha sempre grande relevância, o fenômeno já não se repete, com as cenas tendo uma 

distribuição maior entre a protagonista e as outras personagens. No gráfico abaixo, podemos 

acompanhar a participação das cinco personagens principais na primeira temporada da série, 

episódio a episódio. 

 

 Como é possível observar, embora Piper se mantenha sempre como a principal, em 

momentos específicos outras personagens se aproximam da sua participação e, de uma 

maneira geral, ela se aproxima do restante das personagens ao longo da temporada. Quando 

observamos a participação ao longo das temporadas, este fenômeno novamente se apresenta. 

O gráfico abaixo se restringe às personagens que figuraram entre as cinco principais em 

alguma das temporadas, para mostrar a variação de aparições ao longo do tempo. 
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 Como é possível perceber, ao longo das temporadas, embora Piper se mantenha a 

principal, há uma tendência a uma distribuição mais igualitária de cenas entre as personagens 

centrais. Assim, defendemos que OITNB apresenta uma tendência à coralidade, tornando-se 

cada vez mais uma série sobre Litchfield e menos sobre Piper. Isto ajuda a criar 

narrativamente a diversidade na medida em que permite que, com o tempo, personagens com 

características distintas e pertencentes a grupos identitários diferentes ganhem destaque 

semelhante ao da protagonista. 

 As estratégias narrativas identificadas até aqui colaboram para a construção do 

conjunto de personagens de OITNB, que defendemos ser a maior razão para a sensação de 

diversidade em seu público. No entanto, acreditamos ser necessário analisar mais 

profundamente as personagens principais, de forma a entender de que forma elas são 

caracterizadas, transformadas e como se dá o engajamento do espectador. Assim, o capítulo 

seguinte será dedicado à análise de personagens. 
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4. ANÁLISE DE PERSONAGENS 

 Como apontado no decorrer desta dissertação, OITNB apresenta uma grande 

quantidade de personagens e tramas, de forma que foi preciso estabelecer critérios para 

determinar as personagens que analisaremos com mais profundidade. Apesar de alguns 

personagens masculinos figurarem entre os de maior relevância ao longo das temporadas, a 

atenção que a série ganhou se deve em grande parte à numerosa presença de personagens 

femininas. Além disso, como pontuado na introdução desta dissertação, nosso problema de 

pesquisa encontra relação com a tradição de estudos feministas no audiovisual, 

principalmente no que diz respeito a preocupação com o lugar que as mulheres ocupam nas 

narrativas. Desta forma, o primeiro critério para a seleção de personagens analisadas neste 

capítulo é o fato de destacarmos personagens femininas. 

 Embora o mundo ficcional de OITNB contenha personagens de diferentes idades, 

orientações sexuais, classes sociais e religiões, dentre outras identificações, a raça/etnia se 

destaca como principal elemento para definir a sociabilidade das personagens. Embora esta 

barreira não seja intransponível, como é possível observar na amizade de Piper com Miss 

Claudette, por exemplo, a apreciação da série nos mostrou que, em geral, os grupos de 

amizade naquele ambiente se formam de acordo com a raça. Por isso, estabelecemos como 

critério a necessidade de analisar pelo menos uma personagem de cada um dos grupos raciais 

predominantes na Penitenciária de Litchfield. Por fim, acreditamos que as personagens com 

mais aparições forneçam um material mais extenso e rico para a investigação. Assim, 

elegemos quatro personagens para nossa análise: Piper Chapman, Galina ‘Red’ Reznikov, 

Tasha ‘Taystee’ Jefferson e Dayanara ‘Daya’ Diaz. Desta forma, chegamos a um conjunto 

que inclui, além da protagonista, as personagens com maior número de aparições de cada 

grupo racial.  

4.1 Metodologia 

 Em nossa revisão sobre o estudo da personagem ficcional (capítulo 2), defendemos a 

divisão metodológica do tema em três áreas que se interligam: caracterização, arco narrativo e 

engajamento do espectador. Desta forma, em nossa análise seguiremos este modelo. 

Destacaremos, em primeiro lugar, a informação textual explícita e implícita que qualifica cada 

uma das personagens em questão. Para esta etapa, a taxonomia dos elementos-chave de 

Pearson (2007) – traços psicológicos/comportamento habitual, características 
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físicas/aparência, padrões de fala, interação com outros personagens, ambiente, e biografia – 

será utilizada para a descrição, em conjunto com as inferências culturais que podem ser feitas.  

Em segundo lugar, observaremos a trajetória das personagens, isto é, a jornada 

percorrida ao longo das três temporadas99 de nosso corpus. Nesta etapa, consideraremos as 

tipificações de Vieira (2014b) e Mittell (2015) sobre os arcos possíveis para as personagens, 

assim como o conceito de elaboração de Pearson (2007), na medida em que as trajetórias das 

personagens em questão convoquem características observadas pelos autores. Por fim, 

investigaremos como é sugerido o engajamento do espectador em cada caso estudado. 

Argumentamos que, embora cada espectador empírico possa ter sua própria relação com cada 

personagem, de acordo com fatores subjetivos, o próprio texto orienta e convoca certas 

percepções e emoções. Desta forma, utilizaremos a “estrutura do engajamento” como 

proposta por Smith (1994, 2010) e adaptada por Plantinga (2010) para compreender a forma 

que OITNB convoca o espectador a se relacionar com as personagens em questão. 

Os conceitos de serialidade e estilo, abordados no primeiro capítulo desta dissertação, 

perpassam todas as etapas de nossa análise de personagens, contribuindo para a observação de 

como a caracterização, trajetória e o engajamento são sugeridos pelas técnicas audiovisuais e 

como estas informações se distribuem em episódios e temporadas. Além disso, como o 

objetivo desta dissertação é entender como OITNB constrói narrativamente a ideia de 

diversidade, ao final de cada análise, refletiremos sobre como aquela personagem específica 

contribui neste sentido.  

4.2 Piper Chapman 

 Como mencionado ao longo desta dissertação, Piper Chapman é a personagem 

principal de OITNB, servindo como ponto de entrada do espectador na Penitenciária de 

Litchfield, onde a maior parte da série se passa, e se mantendo como personagem com mais 

aparições nas três temporadas analisadas. Sua primeira aparição se dá logo na abertura da 

série: uma sequência de imagens de Piper em diferentes idades, unidas pela voz da 

protagonista em off nos dá as primeiras dicas sobre sua caracterização. 

                                                           
99 Como a série já conta com cinco temporadas disponíveis, os acontecimentos das duas temporadas que não 
fazem parte de nosso corpus serão informados resumidamente em notas de rodapé. 
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Figuras 15, 16, 17 e 18: capturas de tela da primeira sequência do episódio 01x01 Piper criança; Piper com Alex; 

Piper com Larry; e Piper já na prisão. 

 Esta sequência inicial já nos dá algumas informações sobre Piper. Ela é uma mulher 

branca, loura e magra, que já teve uma vida mais luxuosa, mas atualmente está na prisão. Seus 

interesses românticos principais já são mostrados – Alex Vause (figura 16) e Larry Bloom 

(figura 17) – embora neste ponto da narrativa ainda não tenhamos muitas informações sobre 

eles. 

 O comportamento habitual de Piper pode ser verificado ao longo da série pela forma 

como lida com as várias situações narrativas. A protagonista enfrenta uma série de obstáculos 

para se adaptar ao novo ambiente: logo no primeiro episódio, por exemplo, Piper critica a 

comida do presídio, sem saber que está diante da chefe da cozinha, Red. Como consequência, 

no episódio seguinte, ela é privada de alimentos, até que consiga se redimir com a poderosa 

cozinheira. Assim, no episódio 01x02 ela consegue descobrir que Red sofre de problemas na 

coluna e confeccionar artesanalmente, com os materiais restritos que tem a sua disposição, um 

creme que alivia estas dores. Em relação a personalidade de Piper, este pequeno arco 

narrativo indica que ela é, ao mesmo tempo, descuidada em relação as regras não-oficiais da 

prisão (ao menos neste ponto da narrativa) e engenhosa, conseguindo reverter uma situação 

desfavorável. Situações semelhantes a esta acontecem com a protagonista, reforçando estas 

características. Outro traço da personalidade de Piper que pode ser inferido pelas situações 

que vive na prisão é seu orgulho. Em um arco que dura metade da primeira temporada, Piper 

se desentende com Tiffanny Doggett, uma detenta agressiva e com fortes convicções 

religiosas, que se opõe à relação homossexual de Piper e Alex. Depois de alguns eventos, 
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Doggett aceita encerrar as brigas e ameaças que faz a Piper se ela aceitar participar de uma 

simulação de batismo, o que é aceito pela protagonista. Contudo, no momento do batismo, 

Piper desiste do acordo, pois não aceita passar por cima de suas convicções para solucionar o 

conflito. 

 Fisicamente, a característica mais relevante de Piper é sua cor/raça. Ela é branca e isso 

influencia tanto a forma como será tratada por outros personagens naquele ambiente quanto as 

relações que irá estabelecer, já que o presídio é altamente marcado por questões raciais. Além 

disso, Piper utiliza o inglês da regra padrão para falar, sem utilizar muitas gírias, nem 

palavrões na maior parte do tempo. Seu padrão de fala se soma a sua aparência física para 

sugerir uma personagem pertencente à classe média alta, com acesso à educação formal e para 

estabelecer a forma como outros personagens se relacionam com ela. Por exemplo, no 

episódio 01x04, a detenta Tricia Miller pede para que Piper revise sua carta para pedir uma 

revisão de sentença, atitude que é copiada por outras detentas. Mesmo que Piper não seja 

formada em direito, na visão destas detentas ela teria mais qualificação para a função.  

 Esta questão racial também influencia a constelação de relações que Piper estabelece 

dentro da prisão. Desde o primeiro episódio, ela é acolhida pelo grupo de detentas brancas, 

que inclui principalmente Lorna Morello e Nicky Nichols. Apesar do conflito com Red nos 

primeiros episódios, no decorrer da série Piper estabelece também uma amizade com ela. A 

questão racial, embora marcante, não é determinante e Piper é alocada no dormitório de 

maioria negra, no qual divide um cubículo com Miss Claudette, com quem estabelece uma 

amizade na primeira temporada da série. Se recuperarmos o modelo greimasiano para o fio 

narrativo da vida de Piper na prisão, estas personagens ocupariam a posição de ajudantes. Já o 

personagem Mr. Healy ocupa algumas vezes a posição de ajudante e outras a de oponente. Ele 

é o conselheiro prisional de Piper, isto é, o responsável por ela, na administração da prisão. 

Em algumas situações, ele concede privilégios a Piper, como na segunda temporada, em que 

se esforça para que ela ganhe uma licença para visitar a vó doente, benefício extremamente 

raro para as detentas. Porém, quando Piper não corresponde às expectativas que ele criou para 

ela, Mr. Healy se torna um adversário, dificultando a vida da protagonista na prisão. Isto pode 

ser percebido, por exemplo, no episódio 01x09, quando Mr. Healy, declaradamente 

homofóbico, manda Piper ao confinamento solitário como punição por ela estar dançando 

com Alex. Outras personagens que tornam a vida de Piper mais difícil são Tiffanny Doggett, 

na primeira temporada, e a administradora Natalie Figueroa, na segunda temporada. Além 

destas relações, mais ligadas ao fio narrativo da vida de Piper na prisão, os interesses 
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românticos da protagonista também têm grande importância na trama e incluem Larry e Alex 

nas duas primeiras temporadas e Alex e Stella na terceira temporada. Por fim, há as relações 

familiares, representadas principalmente pela mãe Carol Chapman, o irmão Cal Chapman e a 

melhor amiga Polly Harper. No diagrama abaixo, é possível ver a representação gráfica das 

principais relações de Piper ao longo das três temporadas. 

 

Figura 19: diagrama representando a constelação de personagens relacionados a Piper. 

 Em relação ao ambiente, destaca-se o contraste entre o ambiente fora da prisão (que 

pode ser visto em flashbacks e na primeira parte do piloto, quando ela ainda não havia se 

apresentado para cumprir pena, além do episódio em que ela recebe licença por causa do 

estado de saúde da avó) e o ambiente da prisão. Este contraste ilustra ao mesmo tempo a 

situação social de Piper e a nova situação a qual ela tem que se adaptar. 
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Figuras 20, 21, 22 e 23: Capturas de tela dos episódios 01x01; 01x05; 01x01; e 01x06 mostram, respectivamente, 

Piper em seu quarto fora da prisão, Piper em seu cubículo na prisão, Piper em seu banheiro fora da prisão e Piper 

no banheiro da prisão. Exemplos da mudança de ambiente de Piper. Embora estilisticamente não haja grande 

variação na forma de filmar ou na paleta de cores, as dimensões dos ambientes ilustram como Piper passou de 

espaços mais amplos para espaços mais restritos. 

 O último elemento elencado por Pearson (2007) é a biografia. No caso de OITNB, os 

flashbacks cumprem bem a função de contar ao espectador o passado de cada personagem, 

criando assim expectativas para suas ações na narrativa primeira. Os flashbacks de Piper se 

distribuem em oito episódios e nos contam sobre sua infância e suas relações familiares, seu 

envolvimento com Alex no passado e seu romance com Larry. Através deles, ficamos 

sabendo que Piper foi criada em uma casa cheia de tabus, em que todos sabiam que seu pai 

traía sua mãe, mas ninguém falava sobre isso, o que de certa forma é colocado como uma 

justificativa para sua capacidade de manipulação; além disso, jovem e recém-formada na 

faculdade, Piper conhece Alex por quem se apaixona, apesar de não ter vivido nenhuma 

relação lésbica anteriormente; o envolvimento das duas faz com que Piper aceite realizar uma 

atividade ilegal – que futuramente é o que a condena à prisão – mas com o tempo Piper 

desiste de acompanhar Alex em seu modo de vida e volta para a segurança do ambiente em 

que foi criada; por fim, conhece Larry, com quem inicia um relacionamento e, mesmo depois 

de ter recebido a notícia da condenação, ele a pede em casamento, sendo seu noivo no início 

da narrativa primeira. 

 A trajetória de Piper no decorrer das três temporadas se aproxima ao processo de 

autodescoberta identificado por Vieira (2014b). No início da série Piper deve descobrir como 

se adaptar ao ambiente da Penitenciária de Litchfield, no qual deve conviver com pessoas e 

regras com as quais não estava acostumada. No início da série, encontra diferentes obstáculos 

nesta adaptação, como os já citados conflitos com Red e com Doggett. Além disso, não julga 
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ser justo ter sido condenada, culpando Alex por isto. Porém, com o tempo e convívio com 

outras presidiárias vai descobrindo que não é tão diferente delas assim. Em um diálogo com a 

mãe no episódio 01x06, é possível perceber o início desta mudança de auto-percepção. Na 

ocasião, Carol Chapman vai visitar a filha, preocupada com a forma como o encarceramento 

pode estar afetando seu equilíbrio mental e culpa Alex pelo fato de a filha estar ali. Diante 

desta acusação, Piper responde: “Estou aqui porque não sou diferente de ninguém aqui. Eu 

tomei decisões erradas. Eu cometi um crime. E se estou aqui, a culpa é minha100”.  

Além disso, no decorrer da temporada Piper não só se adapta a prisão, como se torna 

capaz de jogar com suas regras, manipulando as situações a seu favor. Por exemplo, na 

segunda temporada, Piper se propõe a tarefa de investigar a má-administração da prisão e, 

para isso, consegue autorização para fazer um jornal de Litchfield. Com este disfarce 

consegue questionar detentas mais antigas e administradores sobre a situação da penitenciária, 

porém a administradora Natalie Figueroa descobre o que ela está fazendo e programa sua 

transferência para outro presídio. Ao fim da temporada, Piper consegue acesso ao material 

que prova os desvios de verba de Figueroa, conseguindo o cancelamento de sua transferência 

e a demissão da administradora. Na terceira temporada, Piper vai além e consegue estabelecer 

seu próprio esquema de contrabando, comandando uma série de detentas que trabalham para 

ela e corrompendo um dos guardas para ajudá-la. Ou seja, ao longo de três temporadas Piper 

deixa de ser um “peixe fora d’água”, que cometeu uma infração devido a certa ingenuidade 

juvenil, para se tornar uma das detentas mais poderosas da prisão, alguém capaz de 

planejadamente e sistematicamente comandar uma atividade ilegal101. 

Pensando a atividade do espectador, podemos dizer que Piper é facilmente 

reconhecida como a protagonista da obra. Além disso, a grande quantidade de cenas em que 

está presente sugere a ligação espacial, como descrita por Smith (1994): o espectador tem 

bastante acesso as ações de Piper, tanto do presente quanto do passado. Para que o 

alinhamento seja formado, é necessário também que o espectador tenha acesso a seus estados 

mentais. Acreditamos que este acesso exista, principalmente através da interpretação da atriz 

Taylor Schilling. Em muitos casos, podemos entender Piper como a personagem focal, através 

da qual temos acesso a história. Por exemplo, o espectador descobre as regras do presídio ao 

                                                           
100 Tradução fornecida pela legendagem da Netflix. No original: “I am in here because I am no different from 
anybody else in here. I made bad choices. I committed a crime. And being in here is no one’s fault but my own.” 
101 Nas temporadas 4 e 5, que não fazem parte de nosso corpus, Piper se envolve ainda com supremacistas 
arianas, mas depois se arrepende e volta para seu grupo de origem, desistindo dos seus planos de poder e 
contrabando. 
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mesmo tempo que a protagonista, na primeira temporada. Embora a direção, de maneira geral 

na série, priorize a função denotativa do estilo, há momentos em que o registro de filmagem é 

modificado, para aproximar ainda mais o espectador do que seria a perspectiva de Piper. Um 

bom exemplo deste uso pode ser observado na sequência final do episódio 01x01. 

Nesta sequência, Piper recebe uma bandeja especial no café da manhã: seu sanduíche 

vem recheado com um absorvente interno sujo. Ao perceber a vingança orquestrada por Red, 

punição por ter falado mal da comida do presídio, Piper sai do refeitório atordoada. Neste 

momento, Alex, que até então só havia aparecido em flashbacks, surge, aumentando ainda 

mais a sensação de desespero da protagonista. O episódio termina com o som do grito de 

Piper.  

Propomos a divisão desta sequência em três momentos, com o objetivo de explicitar 

melhor como o estilo foi usado para aproximar o espectador da perspectiva de Piper. O 

primeiro começa com o plano de Piper na fila do refeitório (figura 24), o segundo com o 

plano enquadrando apenas o sanduíche e as mãos de Piper (figura 25) e o terceiro com o plano 

de Piper na área externa da prisão (figura 26). 

 
Figuras 24, 25 e 26: Capturas de tela do episódio 01x01. Piper na fila do refeitório; plano enquadrando o 

sanduíche e as mãos de Piper; Piper na área externa da prisão, respectivamente.   

No primeiro momento, a técnica mais presente é o uso do campo e contra campo 

(figuras 27, 28, 29 e 30). Jullier e Marie (2007) sugerem que, em seu uso tradicional no 

cinema, esta estratégia pode visar a objetividade. Isto é, ao alternar o que seria o ponto de 

vista de dois personagens, cria-se a sensação de um ponto de vista imparcial. A técnica é 

empregada em um momento da narrativa em que Piper apenas realiza ações cotidianas, sem 

que os planos nos deem indicações de seu estado mental. Apesar disso, outros elementos já 

nos permitem atribuir a ela a sensação de estranhamento ao ambiente. A interpretação é um 

destes elementos e podemos perceber sua expressão de incômodo quando Sophia, outra 

detenta, mexe nos seus cabelos (figuras 27 e 28). O figurino também colabora para construir 

esta sensação: Piper é a única vestida de laranja, o que a destaca em relação a todas as outras 
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detentas, de roupas marrons. Além disso, no mundo ficcional da série, a roupa laranja 

significa que a personagem é novata naquele ambiente. 

        

 

        
Figuras 27, 28, 29 e 30: capturas de tela do episódio 01x01. Uso do campo e contra campo. Ações cotidianas de 

Piper.  

 No segundo momento, a técnica predominante é o uso de planos fechados, que 

enquadram ora o sanduíche (figura 31) ora o rosto das personagens (figuras 32, 33, 34 e 35). 

Para Jullier e Marie (2007), o uso do plano fechado (que eles chamam de close-up) pode 

servir para isolar um detalhe que importa na história, como é o caso do sanduíche, ou para 

isolar uma das partes do sujeito, rompendo sua unidade, sugerindo assim um desejo de 

intimidade maior com um personagem. Defende-se, nesta análise, que a preferência pelos 

planos fechados neste momento da sequência parece ter a intenção de provocar no espectador 

sensação similar à que a personagem experimenta, de forma que se tem um acesso maior ao 

seu estado mental, sua subjetividade. Neste ponto da narrativa, tanto Piper quanto o 

espectador descobrem que há algo de estranho no sanduíche recebido pela personagem. 

Diante do fato, Piper fica perplexa e atordoada, como se pode perceber pela expressão 

empregada pela atriz que a interpreta (figura 34). Os planos fechados e mais ágeis que os 

anteriores, que se alternam entre as personagens, parecem gerar no espectador perturbação e 

aflição. 
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 Além disso, os elementos sonoros são utilizados de forma a também criar esta 

sensação. Chion (2008), ao falar sobre o verbocentrismo no cinema, diz que “é a voz que se 

isola na mistura, como um instrumento solista, do qual os outros sons, músicas e ruídos, 

seriam apenas o acompanhamento” (CHION, 2008, p. 13). Porém, neste momento da 

sequência, a voz da fala das outras detentas parecem se somar não para se isolar da mistura ou 

para estimular o espectador a procurar o sentido das palavras, mas sim para formar um 

burburinho que aumenta a sensação de confusão mental da protagonista. Defende-se esta 

análise pois o que as personagens falam é totalmente irrelevante naquela situação, falam sobre 

normas do presídio que não contribuem para o entendimento da cena, de forma que suas 

vozes nos dão mais a sensação de um ruído do que nos transmitem uma mensagem. 

Acrescenta-se ainda a música, no momento em que Piper e o espectador percebem que o 

sanduíche recebido pela protagonista está recheado com um absorvente interno sujo. Por isso, 

pode-se inferir que a soma do que escutamos e do que vemos cria a sensação de 

atordoamento, a partir deste momento, diante do qual a protagonista consegue apenas 

gaguejar, sem conseguir formar frases claras. 
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Figuras 31, 32, 33, 34 e 35: capturas de tela do episódio 01x01. Plano fechado do sanduíche recheado com um 

absorvente interno usado; plano fechado do rosto da detenta Lorna Morello; plano fechado do rosto da detenta 

Nicky Nichols; plano fechado do rosto de Piper; e plano fechado do rosto da detenta Anita De Marco, 

respectivamente. 

No terceiro momento, estamos em um ponto da narrativa em que Piper saiu do 

refeitório para a área externa. O plano inicial enquadra uma parte da área externa da prisão e 

nos mostra Piper chegando ali e, com respiração ofegante, encostando-se na parede (figura 

36). O plano geral, segundo a classificação de Jullier e Marie (2007), enquadra o sujeito em 

seu ambiente e pode nos dar uma ideia da relação entre eles. No caso que estamos analisando, 

o corpo inteiro de Piper está enquadrado e ocupa apenas uma pequena fração do quadro, 

permitindo a interpretação de que ela se sente pequena diante do espaço em que está inserida. 

O plano seguinte enquadra o chão molhado, os pés de Piper e a bandeja que ela deixou cair. 

Em seguida, vemos novamente Piper em um plano geral, mas agora a câmera se aproxima 

dela, até que só a parte superior de seu corpo esteja em quadro. Este movimento de câmera 

parece transmitir a sensação que algum perigo se aproxima, o que será confirmado no plano 

seguinte, no qual apenas o chão molhado é enquadrado. No reflexo da água, podemos ver que 

uma figura surgir e se aproximar, até que suas botas entrem em quadro (figura 37). No plano 

seguinte, Piper é novamente enquadrada, mas já vemos um pedaço do corpo da outra 

personagem. O penúltimo plano da sequência (e do episódio) enquadra o rosto centralizado da 

personagem Alex Vause, que pergunta se aquele é um momento ruim para dizer oi (figura 

38). Há um movimento de câmera que se aproxima ainda mais do rosto da personagem. Por 

fim, temos um plano do rosto de Piper, que grita (figura 39). Novamente, o movimento de 

câmera se aproxima do rosto da personagem, reforçando a sensação de perigo. Em relação ao 

aspecto sonoro, nota-se que os ruídos não buscam o realismo: tanto a respiração ofegante de 

Piper, quanto o som que a bandeja faz ao cair no chão parecem ter tido seus volumes 

aumentados, enfatizando a sensação de sufocamento e desespero da personagem. Além disso, 

a música, que vinha sendo composta por uma série de sons aparentemente de voz e percussão, 

recebe uma nota aguda logo antes da fala de Alex, voltando depois para a percussão. Pode-se 
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inferir que esta breve nota ajuda a construir a associação entre a personagem Alex e a ideia de 

perigo, no ponto de vista de Piper, neste momento da narrativa. 

        
 

        
Figuras 36, 37, 38 e 39: capturas de tela do episódio 01x01. Piper em um plano geral; plano das botas de Alex se 

aproximando; rosto centralizado de Alex; e plano de Piper gritando, respectivamente.  

 Finalizando a estrutura do engajamento, há o conceito de fidelidade (Smith, 1994) ou 

de posição do espectador (Plantinga, 2010), o qual preferimos. Este é o conceito mais 

subjetivo, uma vez que depende das próprias inclinações morais do espectador, além de 

critérios que não se relacionam a moralidade. Defendemos que, embora não possamos 

determinar a reação de cada espectador a personagem Piper Chapman, o texto parece 

convocar ora a fidelidade e a simpatia, ora a antipatia em relação a protagonista. As duas 

primeiras reações parecem ser convocadas, somado ao fato de Piper ser a protagonista, por 

momentos em que ela é tratada injustamente, como quando é mandada para o confinamento 

solitário ou quando é ameaçada por Doggett, além da promessa de progresso moral em seu 

processo de aceitar a culpa pelo crime que cometeu, ao invés de projeta-la em Alex. No 

entanto, há momentos em que Piper é quem faz o tratamento injusto, principalmente em sua 

vida afetiva, traindo Larry com Alex e posteriormente Alex com Stella, o que pode convocar 

também a antipatia de alguns espectadores.  

 Para a ideia de diversidade percebida na obra, acreditamos que a personagem Piper 

Chapman contribui em alguns aspectos e prejudica em outros. Isto porque uma protagonista 

branca e de classe média alta não configura nenhuma novidade em relação a maior parte da 
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produção televisiva. Por outro lado, estas próprias características são usadas pela série, em 

alguns momentos, para retratar ou ironizar os privilégios de Piper. Por exemplo, na segunda 

temporada, Piper recebe licença para visitar a vó, com problemas de saúde, o que provoca a 

revolta das outras detentas, que sabem que pessoas com parentes mais próximos doentes não 

recebem o mesmo benefício. Enck e Morrissey (2015) sugerem que  

[a] interseção entre os privilégios de raça e classe de Piper (e consequente inocência 
em relação a como o “mundo real” funciona) é frequentemente usado em OITNB 
como um alívio cômico, de forma que, ao mesmo tempo que re-centraliza a 
branquitude, questiona narrativas pós-raciais de cegueira para cor102. (ENCK; 
MORRISSEY, 2015, p. 307, tradução nossa) 

As autoras interpretam que, se por um lado OITNB mantém a centralidade da 

branquitude em sua narrativa, por outro, o “mundo real” apresentado a Piper a partir de sua 

condenação impossibilita e ironiza certo discurso existente em parte da sociedade americana, 

de que os conflitos e desigualdades raciais já estariam superados, seriam algo do passado. Já 

Belcher (2016) tem uma interpretação diferente: para ela a personagem Piper é colocada em 

um patamar superior as detentas que reconhecem a diferença racial, reforçando assim a 

narrativa neoliberal de cegueira para cor (‘color blindness’). 

A questão da sexualidade de Piper parece contribuir para a diversidade da série, uma 

vez que é incomum a existência de protagonistas que desafiem a heteronormatividade. Symes 

(2016) sugere que a forma como a sexualidade de Piper é construída na narrativa pode 

contribuir para engajar uma audiência heterossexual em sexualidades queer. Isto porque no 

início da narrativa suas relações e discursos se aproximam mais da heterossexualidade, porém 

esta identidade se complexifica no decorrer dos episódios, quando a relação com Alex deixa 

de ser uma fase de seu passado para voltar a fazer parte de seu presente. A construção da 

sexualidade que vai se complexificando ao longo do tempo é favorecida pelo formato 

alargado das narrativas seriais (San Filippo, 2013; 2017) e este potencial parece ter sido 

utilizado no caso da personagem Piper Chapman.  

4.3 Galina ‘Red’ Reznikov 

 A personagem Galina ‘Red’ Reznikov ocupa o segundo lugar em número de cenas, se 

consideradas as três temporadas de nosso corpus. Além disso, ela se mantém entre as cinco 

personagens principais em cada uma das temporadas, individualmente. A primeira aparição de 

                                                           
102 No original: “The intersection of Piper’s race and class privilege (and consequent naïveté for how the “real 
world” works) is often used in OITNB as comic relief, in a manner that, while re-centering whiteness, calls into 
question post-racial narratives of color blindness”. 
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Red se dá no episódio 01x01, na cena mencionada anteriormente, na qual Piper critica sua 

comida. Na ocasião, Red se aproxima da mesa na qual Nicky, Irmã Ingalls e Yoga Jones 

almoçam, e distribui iogurtes. A personagem Big Boo se aproxima, pedindo um para si, e Red 

recusa, pois esta ainda não cumpriu sua parte na troca de favores que havia sido previamente 

combinada. Em seguida, ela pergunta sobre a nova detenta e Nicky apresenta Piper a ela. Red 

oferece a Piper um dos iogurtes e a protagonista agradece, criticando a comida do presídio. As 

outras detentas se põem em um breve silêncio e Nicky explica que Red é quem administra a 

cozinha. Red diz não se importar, porém se vinga de Piper dando-lhe um sanduíche com um 

absorvente interno na refeição posterior e privando-a de comida por alguns dias. Nesta 

primeira cena, já é possível observar algumas características de Red: a personagem é uma 

mulher branca, que carrega um forte sotaque estrangeiro, de meia idade, orgulhosa, que possui 

uma posição de autoridade em relação a outras detentas e ocupa a função de administrar a 

cozinha do presídio. 

 

Figura 40: Captura de tela do episódio 01x01. A personagem Red mostrada inicialmente como uma figura 

imponente. 

 O comportamento habitual de Red nos permite apontar as características principais de 

sua personalidade. Além da já mencionada posição de autoridade, outras cenas mostram que 

sua capacidade de liderança é exercida por vezes de forma autoritária. Por exemplo, no 

episódio 01x08, Red ordena que Tricia, que está escondendo uma crise de abstinência, 

entregue-se à administração do presídio. Nicky tenta defendê-la, dizendo que Tricia não usou 

drogas para desafiar a regra de não-consumo de Red, e sim porque não se controlou em 

relação a seu vício. Nicky, que também já teve problemas com drogas, diz: “Drogas te 
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obrigam a fazer coisas que você não quer fazer103”, ao que Red responde: “Eu também104”. 

Embora discorde da posição de Red, Nicky acaba por obedece-la e convence Tricia a se 

entregar para a administração. Esta atitude é parte de um plano maior de Red para que o 

contrabando de drogas do guarda George Mendez seja descoberto, o que demonstra outra 

característica: sua capacidade de ser calculista, envolvendo muitas outras personagens em 

seus planos. Apesar desta faceta autoritária, o instinto materno e carinhoso também está 

presente na caracterização de Red. Em um flashback no episódio 01x06, por exemplo, é 

possível ver como Red acolheu Nicky, em meio a uma crise de abstinência, assim que esta 

chegou a prisão. 

 Em relação às características físicas, além da raça, que como já explicado, influencia 

as relações sociais de cada detenta, outro aspecto importante na personagem Red é sua idade. 

Embora na primeira temporada ela participe de um grupo com personagens de diferentes 

idades, na segunda temporada este aspecto se torna importante, na medida em que ela se 

aproxima de detentas mais velhas. Além disso, sua aparência frequentemente se relaciona 

com o ponto que está em sua trajetória, tornando-se mais ou menos ameaçadora de acordo 

com a situação dramática (figuras 45 e 46). Já seu padrão de fala indica sua origem nacional: 

trata-se de uma personagem russa que migrou para os Estados Unidos, mas ainda carrega o 

sotaque e usa expressões de sua terra natal. É possível, inclusive, vê-la falando russo em 

algumas cenas. Em relação a esta origem nacional, percebemos também que Red incorpora 

um certo modelo de mulher russa, de personalidade rígida e que seu próprio nome parece 

remeter ao seu passado vivendo em um país comunista105.  

 No que concerne às relações estabelecidas ao longo das três temporadas, assim como 

no caso de Piper, estudado anteriormente, a personagem Red faz parte do grupo de detentas 

brancas, no qual ocupa a posição de liderança. Este grupo inclui as detentas Nicky Nichols 

(para a qual Red se configurou como uma figura materna), Lorna Morello, Tricia Miller, 

Norma Romano, Gina Murphy, Yoga Jones, Irmã Ingalls e Big Boo, além de Piper em alguns 

momentos. No fim da temporada, após um de seus planos dar errado, ela provoca um acidente 

que resulta no ferimento de Gina, o que faz com que perca seu lugar nesta família. 

Eventualmente Red reconquista seu lugar, mas antes que isso aconteça, a personagem se 

                                                           
103 Tradução fornecida pela legendagem da Netflix. No original: “Drugs have a way of making you do shit you 
don´t wanna do”. 
104 Tradução fornecida pela legendagem da Netflix. No original: “So do I”. 
105 Red, em inglês, significa vermelho, cor associada ao comunismo. Em um flashback no episódio 05x09, que 
não faz parte de nosso corpus, é possível ver seu passado, ainda jovem na União Soviética. 
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aproxima do núcleo de personagens idosas, representadas principalmente por Frieda Berlin. 

Além disso, mantém certa proximidade com Mr. Healy, auxiliando-o em seus problemas 

conjugais, uma vez que a esposa deste também é de origem russa. Um interesse romântico 

entre os dois chega a ser sugerido na terceira temporada, mas a relação nunca se concretiza. 

As interações de Red incluem ainda seu marido Dmitri e seus filhos, que a visitam em 

algumas cenas e participam de sua atividade de contrabando. Além destas relações, Red 

encontra oposição principalmente em George Mendez, na primeira temporada, e Vee Parker, 

na segunda temporada, personagens que também se envolvem no contrabando da prisão, 

porém incluem drogas entre seus produtos, o que Red é completamente contra. As principais 

relações de Red ao longo das três temporadas estão representadas no diagrama abaixo. 

 

Figura 41: diagrama representando a constelação de personagens ligadas a Red. 

 Em relação ao ambiente, Red é inicialmente associada à cozinha, o que se relaciona a 

sua função dentro da prisão. Além disso, a forma como domina espaços comuns da prisão 

serve de indicativo de sua autoridade no conjunto de detentas. 
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Figuras 42 e 43: capturas de tela dos episódios 01x02 e 01x08, respectivamente. Domínio de Red sobre alguns 

espaços comuns da prisão. 

  Já no que diz respeito à biografia, há três episódios que apresentam a vida pregressa 

de Red através de flashbacks, dois deles na primeira temporada e o outro na segunda 

temporada. Estes flashbacks se aproximam do que definimos como flashbacks pontuais, na 

tipologia sugerida no capítulo 3, pois cada um deles ilustra uma situação específica na vida de 

Red. No episódio 01x02, somos apresentados a uma versão muito mais vulnerável de Red, em 

sua vida pregressa. Na ocasião, ela trabalha na cozinha do restaurante que mantém com 

Dmitri e que é frequentada pela máfia russa. Influenciada pelo marido, ela tenta estabelecer 

uma amizade com as esposas dos mafiosos, mas se desentende com elas e, em um princípio 

de confronto físico, danifica o silicone dos seios de uma delas. Como pagamento, o casal é 

forçado a deixar a máfia utilizar o restaurante para suas atividades ilegais.  

 

Figura 44: captura de tela do episódio 01x02. Imagem de Red no flashback é menos ameaçadora do que a 

imagem que temos dela no início da narrativa primeira.  
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 Através dos flashbacks presentes no episódio 01x08, vemos Red se aproximar dos 

mafiosos, expondo suas ideias de como melhorar os negócios e começando a se parecer mais 

com a personagem que conhecemos na narrativa primeira. Já no episódio 02x09, as primeiras 

experiências de Red na prisão são mostradas e descobrimos a origem de sua rivalidade com 

Vee. As duas foram presas na mesma época e iniciaram uma aparente amizade. No entanto, 

Vee a manipulou e roubou seus planos de contrabando, chegando a ordenar que a gangue sob 

seu comando espancasse Red. Mais uma vez a imagem vulnerável de Red no passado 

contrasta com sua imagem imponente no presente da narrativa. 

 Embora este contraste entre passado e presente sugira uma trajetória de transformação 

da personagem anterior ao ponto de partida da narrativa primeira, levando em conta apenas os 

acontecimentos do presente da narrativa percebemos que a ideia de elaboração de Pearson 

(2007) parece se adequar mais para explicar a trajetória de Red. Isto porque a personagem 

passa por variações de posição ao longo das temporadas, perdendo e recuperando seu poder 

em diferentes momentos, mas suas características fundamentais não parecem se modificar. 

Red começa a primeira temporada em uma posição de liderança entre as detentas, mas este 

poder é ameaçado por sua rivalidade com o guarda George Mendez. Ela executa um plano 

para fazê-lo ser afastado de seu cargo, porém ele se vinga provocando um flagrante no 

contrabando dela, motivo pelo qual a administração da penitenciária a afasta do comando da 

cozinha. Para tentar se mostrar essencial para a função, ela executa um plano para sabotar a 

nova cozinheira, Gloria Mendoza. No entanto, este plano dá errado e acaba ferindo Gina, uma 

de suas “filhas” na prisão, o que a leva a ser excluída de sua própria “família”. Na segunda 

temporada, Red apresenta aparência que indica a sua decadência social, mas aos poucos se 

aproxima do grupo das idosas, sem por isso desistir de reconquistar sua “família” original. 

Além disso, começa um projeto de jardinagem que serve de disfarce para sua nova rota de 

contrabando. Neste momento, rivaliza com Vee, que voltou a prisão e tem seus próprios 

planos de contrabando. No final da temporada consegue recuperar a liderança em seu grupo 

de amigas original, mas é espancada por Vee. Na terceira temporada, Red desiste de vez das 

atividades ilícitas e tenta recuperar seu posto na cozinha da prisão. Quando finalmente 

consegue, a penitenciária foi privatizada e a alimentação das detentas foi alterada para 

refeições já prontas e mais econômicas, tornando o trabalho que Red se orgulhava de fazer 

supérfluo. Estas variações de situações dramáticas pelas quais Red passa não alteram sua 



98 
 

caracterização: a personagem segue sendo engenhosa em seus planos e tomando posições de 

liderança106. 

  
Figuras 45 e 46: Capturas de tela dos episódios 01x02 e 02x02, respectivamente. Contraste entre a aparência de 

Red em uma posição de poder e quando perde esta posição.  

 No que diz respeito à atividade do espectador, a personagem Red é reconhecida desde 

o início como uma das principais naquele ambiente. Apesar de só aparecer em uma cena no 

episódio 01x01, sua posição de autoridade indica ao espectador que ela terá mais importância 

no decorrer da temporada, o que de fato se confirma. O alinhamento do espectador é 

favorecido pela grande quantidade de cenas em que a personagem aparece, constituindo assim 

uma ligação espacial. Já o acesso subjetivo aos estados mentais da personagem se dá através 

da interpretação da atriz Kate Mulgrew e de sua caracterização, como pode ser observado nas 

figuras 45 e 46 acima. Por fim, a reação convocada textualmente no espectador parece ser 

positiva, se considerarmos os aspectos morais envolvidos: apesar de Red ser autoritária e 

continuar exercendo atividades ilegais dentro da prisão, ela tem seu próprio código de ética e 

é colocada em conflito com personagens marcadamente imorais, o que parece relativizar suas 

próprias infrações. Desta forma, dependendo do nível de envolvimento do espectador com 

esta trama, parece-nos seguro dizer que a maior parte do público terá reações de gosto, 

simpatia ou até de fidelidade pela personagem Red. 

 No que concerne a contribuição de Red para a percepção de diversidade no mundo 

ficcional de Orange is the New Black, destaca-se a questão da idade. Silverman e Ryalls 

(2016) dizem que OITNB inclui em sua narrativa uma quantidade considerável de 

personagens idosas de diferentes origens étnicas comparada com o padrão da maioria das 

séries. Em relação à personagem, as autoras identificam que Red utiliza o estigma relacionado 

a idade – cansaço, envelhecimento – como forma de manipulação em alguns momentos da 

série, o que elas interpretam como negativo, uma vez que reforça a imagem de mulheres mais 
                                                           
106 Nas temporadas 4 e 5, que não fazem parte de nosso corpus, a decadência de Red se intensifica, pois ela passa 
a rivalizar com um novo guarda extremamente autoritário. Apesar disso, mantém seu respeito e liderança entre 
as detentas. 
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velhas como manipuladoras. No entanto, pelo nosso entendimento, também é possível 

interpretar isto como parte da engenhosidade da personagem, relacionando-se com a ideia de 

agência feminina contra as suas próprias condições de encarceramento, como sugerido por 

Férnandez-Morales e Menéndez-Menéndez (2016). Independentemente da interpretação que 

cada estudioso ou espectador possa dar a estas características, a presença de Red como uma 

personagem idosa, de grande relevância e complexidade na narrativa, motiva este tipo de 

discussão. 

4.4 Tasha ‘Taystee’ Jefferson 

 A personagem Tasha ‘Taystee’ Jefferson ocupa o terceiro lugar em número de cenas, 

se consideradas as três temporadas de nosso corpus. Sua primeira aparição acontece logo na 

sequência inicial da série: ela é a detenta apressando o banho de Piper e trazendo-a de volta 

para sua realidade presente. Apesar disso, nos primeiros episódios de OITNB, Taystee tem 

apenas aparições pontuais em arcos narrativos nos quais não ocupa a função predominante. A 

partir do episódio 01x07, contudo, inicia-se o fio narrativo no qual desempenha pela primeira 

vez a função de sujeito: trata-se de seu processo de soltura. Este fio narrativo se desenvolve 

em quatro episódios (01x07; 01x08; 01x09 e 01x12) nos quais acompanhamos sua preparação 

para a audiência que julgará se ela terá diminuição de sentença por bom comportamento, a 

resposta positiva do conselho de avaliação, a despedida organizada por outras detentas, a 

frustração de Taystee com suas condições de vida ao ser solta e, por fim, seu retorno à prisão. 

Este arco narrativo já nos dá muitas informações sobre a caracterização de Taystee: a 

personagem é uma mulher negra e jovem, de origem pobre, que apresenta bom 

comportamento na prisão e boa relação com as demais detentas, especialmente sua melhor 

amiga Poussey Washington. 

  
Figuras 47 e 48: Capturas de tela do episódio 01x09. Condições de vida precárias que Taystee encontrou ao ser 

liberada da prisão. 
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 Além deste arco narrativo, outras situações dramáticas colaboram na caracterização de 

Taystee. Seu traço de personalidade mais típico é seu bom humor e, em muitas cenas, a 

personagem aparece fazendo piadas junto a Poussey. Porém, em alguns momentos, a série 

parece indicar que estas atitudes são uma forma da personagem disfarçar a própria 

insegurança com sua situação vulnerável. Uma cena no episódio 01x12 exemplifica bem estes 

traços da personalidade de Taystee. Na ocasião, Poussey questiona os motivos de seu retorno 

e Taystee argumenta que suas condições de vida no exterior eram piores do que as da prisão: 

“Eu dormia no chão da minha prima de segundo grau igual a um cachorro. E lá moram seis 

pessoas em dois cômodos. (...) E eu fiquei doente da cabeça, sabe? Eu sei como viver aqui. 

Onde estar e quais regras seguir. Eu tenho uma cama107”. O momento emotivo entre as duas 

amigas é atenuado, em seguida, pela descrição do plano peculiar de Taystee para voltar a 

prisão: “Bom, primeiro eu peguei uma lata de energético e cem clipes para papel...108”. 

 Fisicamente, a raça aparece novamente como um fator determinante nas relações da 

personagem: a maior parte das personagens associadas a Taystee são, como ela, negras. O 

padrão de fala da personagem também parece situa-la em determinado grupo étnico e social: 

apesar de ter domínio sobre a norma padrão do inglês (o que pode ser verificado na simulação 

de entrevista de emprego presente no episódio 02x02), entre as amigas a personagem utiliza 

gírias e expressões associadas a certa sociabilidade de negros jovens e urbanos. Embora isto 

possa ser observado na maior parte das cenas em que a personagem participa, destacamos 

aqui o diálogo da cena em que arruma o cabelo para sua audiência de diminuição de pena, no 

episódio 01x07, para exemplificar este padrão de fala109: 

“Poussey: Yo, yo, you need to get you that Michelle Obama hair, for real. 

Taystee: White folks scared of Obama. I wanna look like Mo’Nique from Essence magazine, 

2008. 

Black Cindy: Girl, please, ain’t enough relaxer in the world for that bullshit. 

Sophia: Now what makes you so sure the board is white? 

Poussey: Point. True. 
                                                           
107 Tradução fornecida pela legendagem da Netflix. No original: “I was sleepin’ on the floor in my second cousin 
apartment like a dog and she still got six people in two rooms. (...) Man, I got fucked up in the head, you know? I 
know how to play it here. Where to be... and what rules to follow. I got a bed.” 
108 Tradução fornecida pela legendagem da Netflix. No original: “Well... first, I got a can of Rockstar and 100 
paper clips...” 
109 Optamos por reproduzir este diálogo na língua original, uma vez que a tradução oficial fornecida pela Netflix 
não conserva as nuances da forma de falar deste grupo de detentas. 
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Taystee: There be brothers on the board, I´m gonna be free at last, yo, ‘cause ain’t no black 

man gonna let a fine black woman such as me hide her light in jail.”110 

 A respeito das interações de Taystee, como dito acima, a maior parte das personagens 

com quem costuma interagir são negras. Além de sua melhor amiga Poussey, o grupo de 

jovens negras é constituído por Black Cindy, Janae Watson e Suzanne ‘Crazy Eyes’ Warren. 

Na segunda temporada, a personagem Vee Parker, de grande importância na trajetória de 

Taystee, é introduzida. Descobrimos, através de flashbacks, que Vee foi uma figura materna 

para a personagem e seu retorno à prisão provoca sentimentos confusos em Taystee, ora de 

desprezo e ora de afeto. Também nos flashbacks, conhecemos RJ, seu amigo que foi 

assassinado pela polícia. O diagrama abaixo ilustra as principais ligações de Taystee. 

 

Figura 49: diagrama representando a constelação de personagens ligados a Taystee. 

 Quanto ao ambiente, Taystee é associada principalmente à biblioteca, aonde trabalha 

no início da série, local no qual manifesta em diversas cenas seu amor pelos livros. 

Pramaggiore (2016) acredita que seu emprego na biblioteca e seu manifesto amor pelos livros 

rejeita a narrativa muitas vezes colocadas para mulheres negras em penitenciárias, que são 

colocadas em trabalhos meramente manuais, por serem consideradas incapazes de se 

                                                           
110 Reprodução parcial do diálogo presente no episódio 01x07. Em itálico, as expressões utilizadas por Taystee e 
pelas amigas que servem como marcador de grupo social. 
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recuperar. Além disso, a casa em que mora no breve período em que é solta indica sua 

situação social, como já mostrado nas figuras 47 e 48. Já a sua biografia é explorada 

principalmente no episódio 02x02, no qual temos acesso a seu passado através de flashbacks. 

Seguindo a tipologia que propomos no capítulo 3, argumentamos que este episódio apresenta, 

em cinco cenas, flashbacks biográficos. Na primeira cena, acompanhamos Taystee, ainda 

criança, tentando conquistar adultos em uma feira de adoção, sem sucesso. Em seguida, Vee, 

que está ali recolhendo dinheiro de seu tráfico de drogas, aproxima-se dela e diz que ela deve 

começar a pensar em criar sua própria família, ao invés de esperar para ser adotada. No 

segundo flashback, Taystee já é adolescente, trabalha em um emprego de baixa qualificação e 

tenta resistir às tentativas de aproximação da traficante Vee. No flashback seguinte, Taystee, 

já um pouco mais velha, finalmente se aproxima das atividades ilegais de Vee, em um 

momento de desespero, em que não vê outras alternativas de renda para se manter. No quarto 

flashback, vemos que a relação de Taystee com Vee já ultrapassou o das atividades ilegais e, 

junto com o personagem RJ, elas formam algo próximo a uma família. Na última cena de 

flashback deste episódio, RJ foi assassinado e Taystee é consolada por Vee, pela perda do 

amigo. Este conjunto de flashbacks nos informa sobre o passado de Taystee, além de explicar 

a relação complicada que estabelece com Vee na narrativa primeira. 

  

  
Figura 50, 51, 52 e 53: Capturas de tela do episódio 02x02. Flashbacks biográficos mostram ao espectador 

diversas fases na vida da personagem Taystee. 

 A trama ligada a Taystee se aproxima de uma trajetória de amadurecimento, 

principalmente considerando a segunda e a terceira temporada. O fio narrativo principal em 

que Taystee se envolve na segunda temporada se inicia no episódio 02x02 com a chegada de 
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Vee a Litchfield. O mesmo episódio informa, através de flashbacks, que Vee foi 

simultaneamente quem influenciou Taystee a se envolver em atividades ilegais e quem lhe 

deu, pela primeira vez na vida, a sensação de pertencimento a uma família. Se no primeiro 

momento Taystee tenta resistir as tentativas de reaproximação de Vee, nos episódios que se 

seguem vemos Vee, uma personagem extremamente manipuladora, aos poucos reconquistá-

la, a ponto de afasta-la de sua melhor amiga Poussey Washington e envolve-la em seu 

esquema de contrabando de tabaco e heroína. Ao fim da temporada, devido a problemas 

envolvendo o esquema ilícito de contrabando, Vee exclui Taystee de seu convívio e a bane 

das atividades de tráfico. Neste ponto da narrativa, Taystee se reaproxima de Poussey e 

finalmente percebe que, embora Vee tenha sido o mais próximo que ela teve de uma figura 

materna, ela desde cedo se aproveitou da vulnerabilidade emocional de Taystee para 

manipula-la. Na terceira temporada, Taystee gradativamente vai assumindo a posição de 

liderança entre seu grupo de amigas, tornando-se ela mesma a figura materna, tão ausente em 

sua vida. Esta nova função exercida pela personagem pode ser observada no episódio 03x12: 

em uma cena na sala de projeção de filmes, Taystee é requisitada a resolver problemas 

relacionados a Suzanne ‘Crazy Eyes’, Poussey Washington e Black Cindy; ao dizer que não 

entende sua relação com estas situações, ela subitamente chega a conclusão que se tornou a 

mãe do grupo111. 

 Em relação à atividade do espectador, Taystee é reconhecida primeiramente como uma 

personagem secundária e cômica, ganhando mais relevância e carga dramática ao longo dos 

episódios e temporadas. Da mesma forma, o alinhamento do espectador vai se intensificando 

na medida em que a personagem aparece em mais cenas e ocupa posições mais importantes 

nos fios narrativos, o que possibilita não só o acesso a suas ações, mas também a seus estados 

internos, passados principalmente pela interpretação da atriz Danielle Brooks. No que diz 

respeito a reação do espectador, a série parece convocar a simpatia, que pela categorização de 

Plantinga, costuma ser direcionada a personagens que estão sofrendo ou foram tratados 

injustamente. No caso de Taystee, o tratamento injusto não se relaciona apenas às situações 

dramáticas sofridas pela personagem na narrativa primeira, mas também ao conhecimento do 

seu histórico que permite ao espectador interpretar que sua condenação está muito ligada às 

condições de vida e a sua origem social do que a responsabilidades individuais. 

                                                           
111 Nas temporadas 4 e 5, que não fazem parte de nosso corpus, Taystee assume uma posição ainda maior de 
liderança, principalmente após o assassinato de Poussey Washington, que dá origem a uma rebelião no presídio. 
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 A personagem Taystee contribui para a construção da diversidade na narrativa por 

colocar uma personagem negra de origem pobre entre as mais relevantes, ocupando a posição 

de sujeito em seus próprios fios narrativos e discutindo questões estruturais de raça e classe 

pela sua própria trajetória. Embora existam outras séries que façam isso, estas não consistem 

na parte majoritária da programação televisiva, o que contribui para que OITNB tenha sido 

recebida como um passo a mais para a diversidade neste cenário. 

4.5 Dayanara ‘Daya’ Diaz 

 A personagem Dayanara ‘Daya’ Diaz, embora tenha uma participação em cenas menor 

do que as personagens analisadas acima, é a personagem de origem latina de maior presença 

nas três primeiras temporadas de Orange is the New Black. Além disso, o fio narrativo que 

acompanha seu romance com o guarda John Bennett está entre os principais nas três 

temporadas de nosso corpus, o que justifica a relevância de sua inclusão neste capítulo. Sua 

primeira aparição acontece no episódio 01x01: ela é uma das detentas que chega a Litchfield 

na mesma leva que Piper. Já neste episódio algumas informações sobre Daya são passadas ao 

espectador, como o fato de sua mãe também estar presa na mesma penitenciária e de que ela 

não sabe falar espanhol, apesar de sua origem étnica. Dois fios narrativos principais formam a 

trama da personagem ao longo das três temporadas analisadas: a relação familiar conturbada 

que estabelece com sua mãe Aleida Diaz e seu romance com o guarda John Bennett. 

O comportamento habitual de Daya revela uma personalidade romântica, o que pode 

ser verificado principalmente pelo início de sua relação com Bennett, quando trocavam 

bilhetes e desenhos, em um flerte quase inocente. No episódio 01x03, por exemplo, Daya se 

atrapalha colocando o uniforme e Bennett a ajuda. Envergonhada, Daya pede para que ele não 

olhe para a barriga dela e na trilha sonora uma melodia romântica que acompanha diversas 

cenas do casal começa a tocar. Já o comportamento com a mãe revela uma personagem que 

ainda precisa de aprovação materna, caracterizando-a como levemente imatura e carente de 

afeto. Um exemplo deste comportamento pode ser observado no episódio 01x05, quando 

Daya pede autorização para a mãe para poder jogar dominó com o grupo de detentas latinas. 
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Figura 54: Captura de tela do episódio 01x05. Personagem Dayanara ‘Daya’ Diaz. 

As características físicas de Daya refletem uma personagem jovem, de origem latina e 

com sobrepeso. Novamente a questão étnica ganha importância, influenciando as relações 

sociais estabelecidas entre as personagens. Neste aspecto, o que chama atenção no padrão de 

fala de Daya é exatamente o fato de ela ser a única detenta deste grupo que não utiliza termos 

em espanhol misturados ao inglês. Millette (2015) argumenta que o uso de expressões em 

espanhol entre as detentas latinas é uma forma comum de reforçar sua identidade étnica 

compartilhada. Neste sentido, é interessante perceber que a personagem latina de maior 

destaque não faz esse uso, indicando que não existe só uma possibilidade para a identidade 

latina. 

No que concerne a interação com outras personagens, as mais relevantes são com sua 

mãe Aleida Diaz e com o guarda John Bennett, como explicitado anteriormente. Com a 

primeira, ela tem uma relação conflituosa marcada por muitos desentendimentos, mas também 

por alguns momentos de afeto e preocupação. Já com o segundo ela constrói uma relação 

marcada inicialmente pelo romantismo, mas que se complica após a gravidez de Daya e 

termina em frustração, quando Bennett a abandona. Além destas, Daya se relaciona também 

com George Mendez, na primeira temporada, seduzindo-o como parte do plano para que 

Bennett não seja punido por sua gravidez e com a mãe de Mendez, Delia Powell, na terceira 

temporada, quando esta se oferece para adotar o bebê. Há ainda interação com as outras 

detentas jovens latinas, Maria Ruiz, Flaca e Maritza, e com Glória, que acaba sendo outra 
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referência materna para Daya. Ademais, há a relação com personagens externos a prisão, 

verificada nos flashbacks e nas visitas, como seus irmãos e Cézar, namorado da sua mãe e 

guardião de seus irmãos. No diagrama abaixo é possível observar as interações relacionadas a 

Daya. 

 

Figura 55: Diagrama representa a constelação de personagens ligados a Daya. 

 Em relação ao ambiente, podemos associar a Daya o seu cubículo no presídio, o qual 

ela decora com suas ilustrações e mostra o aspecto sonhador da personagem, além de 

novamente coloca-la como juvenil (figura 56). Já a casa em que morava anteriormente mostra 

as condições de vida em que foi criada, com muitos irmãos no mesmo espaço (figura 57). 

  
Figuras 56 e 57: Capturas de tela dos episódios 01x03 e 01x05. Cubículo de Daya decorado com seu desenho e 

casa em que foi criada, com muitos irmãos, respectivamente. 
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 Já a biografia de Daya pode ser reconstruída pelos flashbacks presentes nos episódios 

01x05 e 03x12, ambos abordando sua relação com a mãe. O episódio 01x05 exibe três 

flashbacks. No primeiro, vemos Daya e Aleida ainda em liberdade: enquanto a primeira cuida 

dos irmãos mais novos, a segunda se arruma para sair com o namorado Cézar. No seguinte, 

vemos Daya flagrar a mãe e Cézar utilizando a casa da família para atividades ligadas ao 

tráfico de drogas. No último, Aleida já está presa e Daya e os irmãos vão visita-la. No entanto, 

ao invés de dar atenção aos filhos, Aleida insiste em dar atenção à ausência de Cézar na visita. 

Na sequência, Daya volta para a casa e encontra Cézar, que ainda utiliza o lugar para suas 

atividades ilegais, e o seduz, tomando a iniciativa de ter relações sexuais com ele. Por este 

flashback temos acesso ao histórico da relação conturbada entre Daya e Aleida. Já o episódio 

03x12 traz flashbacks que, apesar de incluírem Daya, parecem nos dar a perspectiva de 

Aleida. São quatro cenas que se caracterizam como flashbacks pontuais, mostrando uma 

situação específica, a ida de Daya a uma colônia de férias. No primeiro, Aleida e sua mãe 

observam Daya, ainda criança, brincar em um pátio, enquanto discutem se é uma boa ideia 

inscreve-la em uma colônia de férias. No seguinte, Aleida deixa Daya na colônia em questão, 

sob protesto da menina, que está insegura de ficar em um lugar onde não conhece ninguém. 

No terceiro, Aleida vai buscar Daya, que já está completamente enturmada com as outras 

crianças, e fica com ciúmes da recém-adquirida independência da filha. No último flashback, 

Aleida joga fora os trabalhos artísticos que Daya fez na colônia e esta, percebendo a 

insegurança da mãe, finge não ter gostado da colônia. Estes flashbacks mostram outro lado da 

relação das duas, onde pode perceber que há carinho e preocupação das duas partes, mesmo 

que com certa inabilidade de demonstrar de Aleida.  

 Assim como no caso de Taystee, identificamos características de uma jornada de 

amadurecimento na trajetória de Daya. A personagem começa a primeira temporada ingênua, 

o que pode ser percebido na forma como se envolve com o guarda John Bennett sem medir as 

consequências. Podemos perceber isto, por exemplo, no primeiro encontro sexual do casal, no 

episódio 01x06. Enquanto Bennett teme o fato de a relação entre os dois ser inapropriada, 

Daya garante que ficará tudo bem, certificando-se apenas de que ele não se rendeu as 

tentativas de sedução de Aleida Diaz. Contudo, a partir da descoberta da gravidez, Daya se 

torna gradualmente mais responsável, pensando nas melhores soluções para a situação. No 

episódio 02x12, por exemplo, ela o questiona em relação a o que acontecerá quando seu bebê 

nascer, percebendo que nenhum dos cenários possíveis é favorável. Bennett, desolado, sugere 

que nunca deveria ter dado a Daya o chiclete, símbolo do início da aproximação entre os dois, 
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ao que Daya responde: “Você já fez muitas burrices. Eu também fiz. A culpa foi nossa. Mas 

isso não importa mais. Temos de fazer o que é melhor para a criança112”. Depois de ser 

abandonada por Bennett, Daya chega a decidir deixar que Delia Powell, mãe de Mendez, 

adote a criança, já que esta tem condições de lhe dar uma melhor estrutura familiar e material, 

o que é impedido por Aleida. Desta forma, a gravidez funciona como um catalisador de 

amadurecimento na trajetória de Daya113. 

 No que concerne ao engajamento do espectador, Daya é reconhecida desde o início 

como uma das personagens principais e o fio narrativo que envolve sua relação com Aleida é 

o primeiro dissociado de Piper a ser introduzido, logo no episódio 01x01. O alinhamento é 

possibilitado pelo número de cenas (ligação espacial) e seus estados mentais são transmitidos 

pela atuação da atriz Dascha Polanco (acesso subjetivo). Já a reação do espectador convocada 

pelo texto parece ser majoritariamente a de simpatia, uma vez que Daya parece estar em uma 

situação injusta, impedida de viver integralmente seu romance e provavelmente não é nem 

mesmo culpada pelo próprio encarceramento, já que os flashbacks mostram que sua casa era 

usada para atividades ilegais por Cézar sem o seu consentimento. 

 Por fim, Daya contribui para a construção de um conjunto diversos de personagens por 

permitir que o espectador se alinhe com uma personagem de origem latina, o que não é tão 

comum na maior parte do cenário da ficção televisiva norte-americana. É interessante notar 

que ela nem mesmo precisa se encaixar em todos os marcadores de latinidade – como o fato 

de não falar espanhol – para que sua identidade seja compreendida. Além disso, seu romance 

com Bennett não é construído através da sexualização do corpo da personagem e sim de 

forma romântica. Sua forma física também foge de uma imagem sexualizada muitas vezes 

associadas a personagens latinas na mídia americana, contribuindo para a ideia que OITNB 

traz personagens com os mais variados tipos de corpo.   

 

  

                                                           
112 Tradução fornecida pela legendagem da Netflix. No original: “You did a lot of stupid things. And so did I. It 
was both of us. But it doesn’t matter anymore. We have to do what’s best for the kid.” 
113 Nas temporadas 4 e 5, que não fazem parte de nosso corpus, Daya já deu a luz, tendo fim o fio narrativo de 
seu romance com Bennett. Ela passa a se envolver mais com as outras detentas latinas jovens e tem papel 
expressivo na rebelião que acontece na quinta temporada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Nesta dissertação, propôs-se analisar como a série Orange is the New Black constrói 

narrativamente a ideia da diversidade em seu mundo ficcional. Este problema de pesquisa se 

originou na percepção de que a série em questão suscitou em sua recepção debates sobre a 

diversidade de personagens femininas. Desta forma, OITNB nos pareceu um objeto de estudo 

relevante para uma preocupação mais ampla, relacionada a entender o lugar ocupado pelas 

mulheres nas narrativas midiáticas. Justamente porque nossa intenção estava firmada em 

entender as particularidades desta obra específica, escolhemos a análise narrativa como 

abordagem metodológica nesta dissertação. 

 Assim, nos dois primeiros capítulos, dedicamo-nos a explorar conceitos da 

narratologia e dos estudos de personagens ficcionais, preparando assim a base teórica que 

serviria para sustentar nossa posterior análise. Devido a nossa percepção de que a diversidade 

em Orange is the New Black era percebida tanto graças a estratégias narrativas que permitem 

que um grande número de personagens tivesse destaque em algum momento da obra quanto 

graças a construção destas personagens como seres ficcionais complexos, dividimos nossos 

achados analíticos em dois capítulos. No capítulo 3, destacamos estratégias da construção 

narrativa da obra que permitiam que um conjunto diverso fosse criado, enquanto no capítulo 

4, aprofundamo-nos na construção de quatro personagens de grande destaque na narrativa. 

Percebemos que a série apresenta um tecido narrativo expansivo, que permite sempre 

que novos personagens e fios sejam explorados, ampliando a quantidade de questões 

possíveis de serem abordadas. Além disso, constatamos que há uma negociação entre as 

categorias identitárias das personagens de mais destaque: ao mesmo tempo que a série inclui 

personagens não tão comuns na história das séries televisivas, ganhando assim louvor, não 

chega a romper com sua lógica comercial, mantendo personagens com atributos mais 

tradicionais. Tanto a estrutura de flashbacks quanto os fios narrativos secundários funcionam 

para dar ao espectador alinhamento com diferentes personagens, ampliando assim as 

possibilidades de engajamento. Neste ponto, vale a pena retomar a proposição de Smith 

(1994, 2010) e de Plantinga (2010) de uma estrutura com mais nuances para pensar o 

engajamento do espectador, para além do conceito amplo de identificação. Isto porque nos 

parece que a etapa do alinhamento ganha especial importância na estrutura narrativa de 

OITNB, uma vez que, ao varia-lo entre muitos personagens diferentes entre si, estimula a 

percepção da diversidade na obra. Por fim, a tendência à coralidade mostra que a medida que 
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a série foi se consolidando aos olhos do público, a atenção a protagonista Piper – tantas vezes 

referida como o cavalo de Tróia para atingir uma audiência presumidamente branca e de 

classe média – pode ser diluída e outras tramas puderam ganhar mais tempo de tela e 

destaque. 

Ademais, percebemos em nossa análise de personagens específicas – Piper, Red, 

Taystee e Daya – que cada uma contribui de alguma forma para a percepção de diversidade na 

obra, o que certamente poderia ser falado de qualquer uma das personagens femininas 

principais. Para Millette (2015) “[h]á cem palavras para descrever Orange is the New Black; 

mas estereotipada não é uma delas114” (p. 78, tradução nossa), enquanto para Chavez (2015) 

“[d]e muitas formas, a maneira como mulheres de grupos minoritários são representadas está 

em conformidade com estereótipos que foram predominantemente utilizados para oprimir 

grupos minoritários na televisão115” (p. 60, tradução nossa). Pela nossa investigação, 

propomos que ambos autores estão equivocados, no sentido que Orange is the New Black 

nem adere nem se afasta completamente dos estereótipos, mas sim se aproxima da construção 

dos estereótipos como inabitáveis. 

Estudos culturais teorizam uma abordagem que contrasta com a tradição de criticar 
representações negativas ou estereótipos na mídia de massas. Ao invés de pedir 
representações “positivas”, teóricos dos estudos culturais advogam pela criação de 
uma multiplicidade de imagens de qualquer um dos grupos que tenha sido 
estereotipada, com a intenção de tornar os estereótipos inabitáveis116. (LOTZ, 2006, 
p. 12, tradução nossa) 

 Ao oferecer muitas personagens de cada categoria identitária, a série se afasta da 

possibilidade de colocar apenas uma personagem o dever de representar toda uma raça, uma 

sexualidade, uma idade ou um gênero. Pensemos, por exemplo, nas personagens negras: 

Taystee tem um histórico de abandono familiar que a mantém em um ciclo de pobreza; 

Poussey é de classe média e tem uma relação de carinho com os pais, Suzanne é filha adotiva 

de um casal também de classe média, mas sofre com problemas psicológicos; Sophia tem uma 

a narrativa mais ligada a transição de gênero; Watson tinha potencial de ser uma grande atleta, 

etc. Desta forma, sem negar a importância da raça na constituição de cada uma dessas 

                                                           
114 No original: “There are hundreds of words to describe Orange is the New Black; but stereotypical, however, 
is not one of them.” 
115 No original: “In many ways the style that women from minority groups are represented 
conforms to stereotypes that have mostly been used to oppress minority groups in 
television.” 
116 No original: “Cultural studies theorized a contrasting approach to the mass communication tradition of 
combating negative representations or stereotypes. Rather than calling for “positive” representations, cultural 
studies theorists advocate the creation of a multiplicity of images of whatever group has been stereotyped in 
order to make the stereotypes “uninhabitable”.” 
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personagens, a série parece dizer que não há só uma possibilidade de narrativa sobre mulheres 

negras. O mesmo poderia ser argumentado para personagens LGBT, ou latinas, ou de classes 

mais baixas, etc. A força da série e o que a fez causar o impacto que causou na recepção 

parece ser exatamente seu conjunto de personagens e a multiplicidade de imagens criadas, de 

possibilidades de “ser mulher”.  Desta forma, concordamos com Montoro e Dela Senta (2015) 

que identificam na série a indicação de caminhos possíveis para novas formas de pensar 

questões de gênero. 

 Além da diversidade, é interessante notar como a complexidade das personagens é 

construída. Tanto as personagens principais quanto as secundárias apresentam defeitos e 

qualidades, e não são caracterizadas com um único atributo, tornando-as mais humanas, não 

no sentido de esquecermos que são construtos dentro de uma narrativa, mas no sentido de se 

parecerem mais com pessoas completas, mesmo que ficcionais. Peguemos novamente o 

exemplo de personagens negras citadas acima. Poussey, além de ser de classe média e com 

família estruturada, é também filha de militar, conhece vários países e línguas, é romântica, 

tem problemas com o vício em alcool. Watson não é apenas uma atleta que teve sua trajetória 

esportiva interrompida pela infração que cometeu, ela é uma mulher jovem que teve conflito 

com os pais por causa da religião, apresenta uma personalidade que às vezes pode ser 

agressiva, possui firmeza em suas convicções, etc. Acreditamos que esta forma de construir 

personagens não como um exemplar de um grupo identitário, mas como um ser 

individualizado colabore com o engajamento mais intenso do público e para a percepção que 

a diversidade não é apenas um compromisso numérico e está sim ligada a intenção de se 

contar variadas histórias de vida. 

 Interessa-nos também pensar como a série constrói o olhar do espectador. Defendemos 

que a série, ao colocar tantas personagens femininas interagindo, quebra com o padrão tão 

recorrente nas narrativas audiovisuais de masculino-sujeito/feminino-objeto. Isto porque na 

maior parte dos fios narrativos de Orange is the New Black são as mulheres que ocupam a 

posição de sujeito, levando a ação a frente e convocando ativamente o engajamento do 

espectador. Retomemos o fio já explorado do romance entre Daya e Bennett. Este fio poderia 

se desenvolver com o guarda fazendo investidas e conquistando a moça, ou a salvando 

quando ela descobre que está grávida, sem que nenhuma decisão do relacionamento fosse 

dela. No entanto, é ela que inicia as relações sexuais e que toma as decisões em relação a sua 

gravidez. Embora na relação guarda-detenta, em última análise, ele seja o detentor do poder, a 
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personagem feminina não é construída como passiva, a espera que ele tome todas as atitudes 

da relação. 

Apesar de defendermos a importância do olhar para a obra em si para investigar nosso 

problema de pesquisa, acreditamos que existem alguns trajetos que permitem ampliar este 

estudo para análises também contextuais. Um destes trajetos é situar Orange is the New Black 

no contexto do gênero narrativo conhecido como women in prison. Isto porque pelo foco em 

um universo de personagens femininas, este tipo de narrativa faz com que o lugar de 

alteridade frequentemente colocado nas mulheres recaia em outras categorias, como raça e 

sexualidade (Schwan, 2016). Desta forma, seria interessante ver como a ancoragem neste 

gênero também contribui para o conjunto de personagens diverso em OITNB. Além disso, 

este gênero permite construir a prisão como um microcosmos social com regras e dinâmicas 

de poder particulares. O fato deste microcosmos ser situado em uma prisão traz demandas 

muito especificas ligadas a questões sociais, incentivando que assuntos como pobreza, 

racismo, violência e abuso de poder sejam discutidos através da construção de personagens e 

das situações narrativas, sem que pareçam dissonantes ou excessivamente didáticos. Outro 

trajeto é situar Orange is the New Black no contexto do discurso institucional da Netflix, com 

suas necessidades comerciais e sua estratégia de produções originais117. Por fim, poderia-se 

também recorrer a uma análise da recepção com espectadores empíricos, tentando entender 

como estas personagens são entendidas por pessoas de diferentes grupos identitários. 

Acreditamos que esta dissertação contribui para o corpo de trabalhos acadêmicos já 

existente sobre Orange is the New Black por trazer uma perspectiva nova, destrinchando as 

características narrativas da obra como um todo e entendendo as estratégias que a permitiram 

criar seu conjunto diverso de personagens. Esperamos também que, de forma mais geral, 

tenhamos contribuído para futuros estudos sobre as narrativas ficcionais televisivas. Por fim, 

reafirmamos a importância de se investigar o lugar ocupado pelas mulheres, em todas as suas 

possibilidades e multiplicidade, nas narrativas que compõem o discurso midiático.   

 

                                                           
117 Neste sentido, um trabalho interessante é o de De Carvalho e Cox (2016) que olha para as estratégias 
promocionais da Netflix para divulgar a segunda temporada de Orange is the New Black. 
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ANEXO A: Séries televisivas citadas 

 American Crime Story: The people vs OJ Simpson (FOX, 2016) 
 Arrested Development (FOX, 2003 – 2006; Netflix, 2013 -) 
 Breaking Bad (AMC, 2008 – 2013) 
 Broad City (Comedy Central, 2014 -) 
 Chicago Hope (CBS, 1994 – 2000) 
 ER (NBC, 1994 – 2009) 
 Gilmore Girls (The CW, 2000 – 2007) 
 Hemlock Grove (Netflix, 2013 – 2015) 
 Hill Street Blues (NBC, 1981 – 1987) 
 House M.D. (Fox, 2004 – 2012) 
 House of Cards (Netflix, 2013 -) 
 How to get away with murder (ABC, 2014 -) 
 Lilyhammer (Netflix, 2012 – 2014) 
 Lost (ABC, 2004 – 2010) 
 Orange is the New Black (Netflix, 2013 -) 
 Pretty Little Liars (ABC Family/Freeform, 2010- 2017) 
 Saturday Night Live (NBC, 1975- ) 
 She’s gotta have it (Netflix, 2017 -) 
 Six Feet Under (HBO, 2001 – 2005) 
 Veep (HBO, 2012 -) 
 Veronica Mars (UPN/ The CW, 2004-2007), 
 Weeds (Showtime, 2005 – 2012) 
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Anexo B: Lista de personagens de OITNB 
Personagem Breve descrição 
Piper Chapman Protagonista da série. Detenta, mulher branca, 

bissexual, de cerca de 30 anos. 
Alex Vause Ex-namorada de Piper no início da narrativa. 

Detenta, mulher branca, lésbica, de cerca de 30 
anos. 

Larry Bloom Noivo de Piper no início da narrativa. Homem 
branco, heterossexual, de cerca de 30 anos. 

Cal Chapman Irmão de Piper. Homem branco, heterossexual, de 
cerca de 30 anos. 

Carol Chapman Mãe de Piper. Mulher branca, heterossexual, de 
mais de 50 anos. 

Tasha ‘Taystee’ Jefferson Detenta, mulher negra, heterossexual, de cerca de 
25 anos. 

Polly Harper Amiga de Piper. Mulher branca, heterossexual, de 
cerca de 30 anos. 

Peter Harper Marido de Polly no início da narrativa. Homem 
branco, heterossexual, de cerca de 30 anos. 

Lorna Morello Detenta, mulher branca, bissexual de cerca de 30 
anos. 

Janae Watson Detenta, mulher negra, heterossexual de cerca de 
25 anos. 

Dayanara ‘Daya’ Diaz Detenta, mulher latina, heterossexual de cerca de 
25 anos. 

Miss Claudette Detenta, mulher negra, heterossexual de mais de 50 
anos. 

John Bennett Guarda, homem branco, heterossexual de cerca de 
25 anos. 

George ‘Pornstache’ Mendez  Guarda, homem latino, heterossexual de mais de 30 
anos. 

Wanda Bell Guarda, mulher branca, heterossexual de mais de 
40 anos. 

Scott O’Neall Guarda, homem branco, heterossexual de mais de 
40 anos. 

Wade Donaldson Guarda, homem branco de mais de 40 anos. 
Elique Maxwell Guarda, mulher negra de mais de 30 anos. 
Charles Ford Guarda, homem negro de mais de 30 anos. 
Mr. Healy Conselheiro prisional. Homem branco, 

heterossexual de cerca de 60 anos. 
Yoga Jones Detenta, mulher branca de cerca de 50 anos. 
Aleida Diaz Detenta, mulher latina, heterossexual, de mais de 

40 anos. 
Anita De Marco Detenta, mulher branca, de mais de 50 anos. 
Gloria Mendoza Detenta, mulher latina, heterossexual, de mais de 

40 anos. 
Nicole ‘Nicky’ Nichols Detenta, mulher branca, lésbica, de cerca de 30 

anos. 
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Miss Rosa Detenta, mulher latina, heterossexual, de mais de 
50 anos. 

‘Irmã’ Ingalls Detenta, mulher branca, de mais de 50 anos. 
Galina ‘Reznikov’ Red Detenta, mulher branca, heterossexual, de mais de 

50 anos. 
Carrie ‘Big Boo’ Black Detenta, mulher branca, lésbica, de mais de 40 

anos. 
Gina Murphy Detenta, mulher branca, de cerca de 25 anos. 
Suzanne ‘Crazy Eyes’ Warren Detenta, mulher negra, lésbica, de cerca de 30 anos. 
Joe Caputo Administrador da prisão. Homem branco, 

heterossexual, de mais de 40 anos. 
Blanca Flores Detenta, mulher latina, heterossexual, de mais de 

30 anos. 
Sophia Burset Detenta, mulher trans negra, de cerca de 40 anos. 
Norma Romano Detenta, mulher branca, heterossexual, de mais de 

60 anos. 
Leanne Taylor Detenta, mulher branca, heterossexual, de cerca de 

30 anos. 
Natalie Figueroa Administradora da prisão, mulher branca, 

heterossexual, de cerca de 40 anos. 
Maria Ruiz Detenta, mulher latina, heterossexual, de cerca de 

30 anos. 
Maritza Ramos Detenta, mulher latina, heterossexual, de cerca de 

25 anos. 
Poussey Washington Detenta, mulher negra, lésbica, de cerca de 25 anos. 
Marisol ‘Flaca’ Gonzalez Detenta, mulher latina, heterossexual, de cerca de 

25 anos. 
Patricia ‘Tricia’ Miller Detenta, mulher branca, lésbica, cerca de 20 anos. 
Joel Luschek Funcionário da prisão. Homem branco, 

heterossexual, de cerca de 30 anos. 
Mei Chang Detenta, mulher asiática de mais de 50 anos. 
Mercy Detenta, mulher branca, lésbica, de cerca de 25 

anos. 
Tiffanny ‘Pennsatucky’ Doggett Detenta, mulher branca, heterossexual, de cerca de 

30 anos. 
Susan Fischer Guarda, mulher branca, heterossexual, de cerca de 

25 anos. 
‘Black’ Cindy Hayes Detenta, mulher negra, heterossexual, de cerca de 

30 anos. 
Angie Rice Detenta, mulher branca, heterossexual, de cerca de 

30 anos. 
Lolly Whitehill Detenta, mulher branca, mais de 40 anos. 
Yvonne ‘Vee’ Parker Detenta, mulher negra, heterossexual, de mais de 

50 anos. 
Frieda Berlin Detenta, mulher branca, heterossexual, mais de 

mais 60 anos. 
Jimmy  Detenta, mulher branca, heterossexual, mais de 60 

anos. 
Taslitz Detenta, mulher branca, mais de 60 anos. 
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Irma Detenta, mulher negra, mais de 60 anos. 
Brook Soso Detenta, mulher asiática, bissexual, cerca de 20 

anos. 
Berdie Rogers Conselheira prisional, mulher negra, cerca de 40 

anos. 
Maureen Kukudio Detenta, mulher branca, lésbica, cerca de 25 anos. 
Delia Powell Mãe de George Mendez. Mulher branca de mais de 

50 anos. 
Jack Pearson Funcionário da corporação que passa a administrar 

a prisão. Homem branco de mais de 50 anos. 
Danny Pearson Funcionário da corporação que passa a administrar 

a prisão. Homem branco de cerca de 30 anos. 
Judy King Detenta, mulher branca de mais de 60 anos. 
Charles Coates Guarda, homem branco, heterossexual de cerca de 

30 anos. 
Stella Carlin Detenta, mulher branca, lésbica, de cerca de 30 

anos. 
Baxter Bayley Guarda, homem branco, heterossexual, de cerca de 

20 anos. 
Vince Muccio Correspondente e posteriormente marido de Lorna 

Morello. Homem branco, heterossexual, de cerca 
de 30 anos. 

Crystal Burset Esposa de Sophia Burset. Mulher negra de mais de 
cerca de 40 anos. 

Michael Burset Filho de Sophia e Crystal. Homem negro de cerca 
de 14 anos. 

Cesar Amigo da família Diaz. Homem latino, 
heterossexual, de cerca de 40 anos. 

Neri Esposa de Cal. Mulher branca, heterossexual, de 
cerca de 30 anos. 

Benny Mendoza Filho de Glória. Homem latino de cerca de 14 anos. 
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Anexo C: Tabela com aparições de personagens em flashbacks por episódio 
Episódio Personagem 
01x01 Piper 
01x02 Piper e Red 
01x03 Piper e Sophia 
01x04 Miss Claudette 
01x05 Aleida e Daya 
01x06 Piper e Nicky 
01x07 Watson 
01x08 Red 
01x09 Alex 
01x10 Piper e Tricia 
01x11 Piper e Alex 
01x12 Tiffanny Doggett ‘Pennsatucky’ 
01x13 - 
02x01 Piper 
02x02 Taystee 
02x03 Suzanne ‘Crazy Eyes’ 
02x04 Morello 
02x05 Gloria 
02x06 Poussey 
02x07 Black Cindy 
02x08 Miss Rosa 
02x09 Red 
02x10 Piper e Alex 
02x11 Irmã Ingalls 
02x12 Vee 
02x13 - 
03x01 Tiffanny Doggett, Sophia, Nicky, 

Poussey, Mr. Healy, Aleida, Daya 
03x02 Bennett 
03x03 Nicky 
03x04 Big Boo 
03x05 Flaca 
03x06 Chang 
03x07 Norma 
03x08 Alex 
03x09 Leanne 
03x10 Tiffanny Doggett ‘Pennsatucky’ 
03x11 Caputo 
03x12 Aleida e Daya 
03x13 Brook Soso, Watson, Gloria, Black 

Cindy, Big Boo, Mr. Healy 
 


