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Toda a nossa conduta e todas as nossas ações são moldadas, 

influenciadas e, desta forma, reguladas normativamente pelos 

significados culturais. Uma vez que a cultura regula as práticas e 

condutas sociais, neste sentido, então, é profundamente 

importante quem regula a cultura.  

HALL (1997 p.19) 
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RESUMO 

A série estadunidense Orange is the New Black tem intensa penetração na cultura brasileira 

quer por seu modelo cômico-dramático, beirando a sátira, quer pelas temáticas contemporâneas 

e seus personagens fortes que nele se moldam e se caracterizam. Observando que o seriado gira 

ao redor da personagem Piper Chapman, uma mulher nova-iorquina condenada à prisão, 

procurou-se mapear os elementos interculturais presentes na produção e que se manifestam na 

fala de espectadores considerados lovers da série. Para resolver o problema instaurado, 

aplicaram-se entrevistas pessoais, com roteiro semiaberto, a seis espectadores da série Após, 

fez-se um cruzamento da dala dos lovers à luz de elementos socioculturais identificados. Assim, 

chegou-se ao entendimento de que o seriado Orange is the New Black é um fator de 

transformação cultural dos seus espectadores, já que os aspectos socioculturais levantados 

revelam uma forte identificação intercultural. 

 

PALAVRAS-CHAVE: cultura; comunicação; globalização; seriado web; sociedade. 

 

ABSTRACT 

The United States' series Orange is the New Black has a strong penetration on the brazilian 

culture, whether due to its dramatical-comical model, bordering the satire, or due to its 

contemporary thematics and its strong characters that are shaped and characterized by it. Seeing 

that the show revolves around the character Piper Chapman, a New Yorker sentenced to prison, 

it was intended to map the intercultural elements found in the production that are manifested in 

the speech of spectators considered lovers of the series. To solve the presented issue, personal 

interviews, with semi-open script, were applied to six spectators. After that, the speech of the 

lovers was crossed in light of the sociocultural elements identified. Thus, the found 

understanding is that the Orange is the New Black series is a factor of cultural transformation 

of its spectators, as the found sociocultural elements reveal a strong intercultural identification. 

 

KEYWORDS: culture; comunication; globalization; web series; society. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade atual, pós-moderna, é vista, vivida e discutida por diversos pensadores e 

teóricos do sistema social e comunicacional. Esta ligação constituída entre a sociedade, o 

consumo de produtos culturais e a relação consumidor – produto tem se colocado como tema 

de estudos e pesquisas no meio acadêmico. O presente trabalho monográfico propõe a discussão 

de um recorte relacional dentro desse universo de consumo de séries de dramaturgia televisual, 

na plataforma digital, assistida sob a demanda do consumidor – uma característica marcada da 

pós-modernidade. Hall (1997) concebe as sociedades como multiculturais, de forma que não há 

uma substituição de culturas, e sim, ocorre uma mescla de elementos culturais que criam 

alternativas positivas e negativas ligadas à globalização1, considerada como forma dominante 

das mudanças culturais. Diante desse contexto, cabe entender que a constituição de uma 

identidade nacional passa pelas representações socioculturais que constituem uma sociedade. 

Na concepção de Hall (1997), a identidade surge não do eu, mas do diálogo entre conceitos e 

definições que se apresentam nos discursos dos indivíduos dentro de uma cultura, de forma que 

as identidades são constituídas culturalmente a partir de elementos que as representem.  

Uma das formas de ampliação dos fatores multiculturais são as produções audiovisuais 

que se firmam cada vez mais em função do uso da tecnologia moderna2. Por intermédio da 

tecnologia, o uso da internet consolidou-se, e com o seu crescimento, surgiram meios diferentes 

para assistir, aparelhos como tablets, smartphones, as mais diversas produções audiovisuais. 

Isso facilitou a ampliação desse mercado, sendo um exemplo dele a Netflix. Lançada em 1997 

no Estados Unidos, a Netflix é um serviço que transmite, de forma instantânea, dados de áudio 

e vídeo através da internet e pode ser acessado por diversas plataformas como tablets, 

smartphones, vídeo games e TV. Além de um amplo catálogo virtual, a Netflix disponibiliza 

também produções próprias, que são denominadas Original Netflix, como os seriados Narcos e 

Sense8. 

Orange is the New Black é um dos seriados produzidos pela Netflix e se caracteriza pelo 

gênero cômico-dramático. Baseado no livro Orange is the New Black: My year in a Women’s 

Prision, de Piper Kerman, publicado em 2010, o seriado iniciou sua trajetória em julho de 2013 

                                                 
1 Diante de múltiplas concepções que o termo “globalização” pode assumir, para esse estudo, o termo será 

entendido como um processo de “reordenação do espaço e do tempo provocada pelo desenvolvimento da mídia”, 

além de ser “um processo que deu origem as formas complexas de interação e interdependência”. THOMPSON 

(1998, p. 135). 
2 Pela expressão tecnologia moderna, entende-se a tecnologia digital que alterou sensivelmente o pensamento 

comunicacional. 
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na Netflix. A série foi considerada pela Satéllite Awards3 a melhor de 2013, sendo um dos mais 

assistidos da Netflix, conforme divulgou a UOL TV4, em fevereiro de 2016. A produção traz a 

personagem Piper Chapman, uma mulher nova-iorquina que foi condenada a cumprir quinze 

meses de prisão por ter transportado uma mala de dinheiro proveniente do tráfico drogas, em 

voo internacional.  

A série apresenta histórias sobre o sistema penitenciário norte-americano, com tom 

humorístico, beirando a sátira. Retrata o dia a dia dentro do sistema carcerário, observando as 

falhas e os vícios internos desse sistema. Além disso, esse seriado traz ao espectador diversos 

elementos presentes de forma mais abrangente na cultura norte-americana, mas também traços 

da cultura russa, latina/porto-riquenha e de outros grupos étnicos que são retratados no seriado 

e, até mesmo, elementos socioculturais que estão presentes apenas em sociedades carcerárias, 

sendo usado o exagero na representação como marcador das diferenças culturais.  

É interessante observar a pesquisa de Kellner (2006), publicada na obra Sociedade 

midiatizada, organizada por Moraes em 2006, que aponta para a emergência da multimídia e da 

tecnologia avançada para impressionar os consumidores. Essa pesquisa, assim como a pesquisa 

de Monteiro (2012), Haters gonna hate1: como funciona o sistema de disputas entre fãs e 

antifãs da banda Restart, publicada nos anais do Intercom de 2012, e a de Amaral (2016), 

intitulada Dialogando sobre mobilizações de fãs e anti-fãs – Parte I, publicada num blog, 

contribuíram, em perspectivas diferentes, para a definição desta proposta de pesquisa. A partir 

desses trabalhos citados, surge a intenção de pesquisa nesse campo.  

Quando se fala em conceitos como o de cultura, sociedade e mídia, nota-se que ainda 

são campos com ampla possibilidade de busca pelo saber, pois a medida que surgem novos 

produtos culturais, novos comportamentos, intenções e ideias vão surgir a partir deles. Desse 

modo, estudar um seriado, no caso desta pesquisa o Orange Is The New Black, e os elementos 

socioculturais nele presentes, e ainda a forma que seu público percebe esses fatores, trará um 

maior entendimento sobre a constituição da sociedade, por meio da inter-relação cultura, mídia 

e sociedade. 

Nesta perspectiva, esta pesquisa busca identificar quais são os elementos socioculturais 

presentes na série Orange is the New Black que são manifestados nos discursos dos 

espectadores que se dizem lovers dessa produção audiovisual. Isso porque explorar algumas 

questões ligadas aos elementos sociais e culturais na modernidade trará à discussão as 

                                                 
3 Prêmios entregues anualmente pela International Press Academy, para homenagear a indústria cinematográfica 

e televisiva. 
4 Site brasileiro que relata os acontecimentos no mundo das estrelas. 
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mudanças do indivíduo numa nova condição em sua vivência. Portanto, no caso do seriado 

Orange is the New Black, é necessário entender os elementos presentes na série que influenciam 

os discursos dos lovers dessa produção.  

A fim de organizar este estudo, elaborou-se a pesquisa em oito capítulos. O primeiro 

capítulo apresenta a proposta e delimita os objetivos delineados por meio de uma apresentação 

da pesquisa; o segundo, terceiro e quarto capítulos fazem o recorte bibliográfico necessário para 

promover o embasamento teórico; o quinto registra o percurso metodológico adotado para dar 

conta da proposta; o sexto capítulo evidencia os dados coletados; o sétimo apresenta as análises 

realizadas e, por fim, o oitavo capítulo, as considerações finais da pesquisa. 
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2. O CONCEITO DE CULTURA: BREVE HISTÓRIA E CONCEPÇÕES   

 

 

Para entender as especificidades que comportam a significação do conceito cultura, é 

importante considerar a trajetória cronológica desse conceito, de forma a acompanhar as 

diversas possibilidade de sentido e seus usos. Conforme Cabello (2011), a origem 

epistemológica do termo cultura remete ao termo cultivo, que se origina do verbo cultivar 

(colere) e está ligado à transmissão das tarefas agrícolas às qualidades humanas. Cabello (2011, 

p.30) ainda salienta que “operaba aquí una metáfora, ya que se transferían las tareas agrícolas 

a las cualidades humanas”. Já Cuche (1999, p.10) justifica os estudos culturais mostrando que 

“a noção de cultura se revela então o instrumento adequado para acabar com as explicações; 

naturalizantes dos comportamentos humanos”. Com o passar do tempo, o termo assumiu 

significados diversos, de forma que se pode elencar possíveis significações, a partir de usos do 

termo.  

O autor afirma que durante a Idade Média ocorreram alterações no uso do termo cultura. 

Esse conceito passou a ser visto como uma característica de sabedoria – pessoa culta. Havia 

relação com o mundo das letras e a cultura escrita. No século XVII, segundo Cabello (2011), 

as pessoas que tinham domínio e rebuscamento na expressão oral e escrita eram indicadas como 

pessoas cultas. Esse entendimento sobre o termo permaneceu até o século XVIII, quando passa 

a ser institucionalizado como “un concepto central del discurso científico, político y popular 

em Francia, Inglaterra y Alemania” (Cabello 2011, p. 31), quando o conceito assumiu 

significados diferentes em cada uma dessas nações. Laraia (2005, p.25) explica que 

 

no final do século XVIII e no princípio do seguinte, o termo germânico Kultur 

era utilizado para simbolizar todos os aspectos espirituais de uma comunidade, 

enquanto a palavra francesa Civilization referia-se principalmente às 

realizações materiais de um povo. Ambos os termos foram sintetizados por 

Edward Tylor (1832-1917) no vocábulo inglês culture que “tomado em seu 

amplo sentido etnográfico é este todo complexo que inclui conhecimentos, 

crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos 

adquiridos pelo homem como membro da sociedade”.  

 

 

   Cuche (1999) salienta a importância de analisar a evolução da conceituação da palavra 

cultura, seguindo a trajetória conceitual do termo na língua francesa. Cuche (1999, p.29) cita 

que “na França, a evolução da palavra no século XIX é um pouco diferente”, pois ela tomou 

rumos diferentes dos outros países e que marcaram o significado dessa palavra até a atualidade. 

Até o início do século XVI, cultura significava apenas o fato de cultivar a terra, nada mais que 

isto; após esta data, começa-se a pensar cultura como mais do que apenas uma ação. Ainda, 
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segundo o autor, pode-se definir que o sentido figurado de cultura só passa a se tornar popular 

após o século XVIII, quando se começa a utilizar esse novo sentido atribuído a palavra em 

discussões acadêmicas e o significado da palavra cultura torna-se mais parecido com o que se 

concebe hoje. No século XIX, Cabello (2011) salienta que o termo se associa às atividades 

recreativas das pessoas educadas (teatro, novela, música).  

Na Inglaterra, o termo cultura recebeu o complemento como cultura de massa, o que foi 

criticado pela corte, pois essa considerava que a cultura industrial de massa era uma degradação 

que atacava a verdadeira cultura. Cabello (2011) ainda afirma que, na Alemanha, os intelectuais 

do começo do século XVIII adotaram o termo cultura da língua francesa, sendo que, no final 

do século XIX, o termo assumiu o sentido de processo intelectual do ser humano em geral.  

 Nessa linha de pensamento, Hall (1997, p.2) afirma que 

 

a cultura tem assumido uma função de importância sem igual no que diz 

respeito à estrutura e à organização da sociedade moderna tardia, aos processos 

de desenvolvimento do meio ambiente global e à disposição de seus recursos 

econômicos e materiais.  

 

  Nesse sentido, a cultura é entendida como um centro convergente de práticas sociais na 

vida contemporânea. Como a cultura sempre teve seu valor e importância no meio social, Hall 

(1997) observa que a cultura está no centro das discussões e debates na atualidade e questiona 

tal fato.  

Ainda, a partir de Hall (1997), para as humanidades, a cultura estaria na constituição de 

um conteúdo fundamental, a partir de significados diferenciados (literatura, linguagens, artes, 

filosofia, crenças). Para as ciências sociais, o conjunto de práticas sociais que formam 

significados e que diferem da programação biológica é o que interessa em termos de 

constituição de uma cultura. Assim, toda a ação social passa a ser cultural e revela significação, 

toda a ação social é significativa, pela perspectiva do autor.  Hall (1997, p. 1) salienta que as 

ciências humanas e sociais não deram à cultura “uma centralidade substantiva ou o peso 

epistemológico”. Por substantivo, é entendido o lugar da cultura na estrutura social; por 

epistemológico, é concebida a posição da cultura em relação ao conhecimento e a conceituação 

 No século XX, a cultura adquire relevância em relação à estrutura e a organização da 

sociedade moderna. Isso aconteceu através da expansão dos meios de produção, circulação e 

troca cultural, devido à difusão tecnológica (representada pela internet) e da revolução da 

informação. Nas palavras de Hall (1997, p. 2), “a mídia encurta a velocidade com que as 

imagens viajam, as distâncias para reunir bens, a taxa de realização de lucros (reduzindo o 

“tempo de turn-over” do capital)”. A mídia adquire o papel de um dos principais meios de 
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circulação de ideias e imagens, constituindo-se num relevante meio de sustentação das trocas 

econômicas e os consequentes conhecimentos a elas ligados, como, por exemplo, as bolsas de 

valores, com espaços de minutos em que um capital pode ser obtido ou perdido.  

Em meio a essa revolução, os produtos culturais são diferentes dos que se tinham 

anteriormente. A mídia possibilita o encurtar dos espaços e tempos e permite a democratização 

e a popularização das conquistas sociais. Isso provoca a mudança na consciência popular e cria 

uma rápida mudança social, que comporta também deslocamentos culturais. A homogeneização 

da cultura é um dos efeitos dessa rápida transformação que foi denominada McDonaldização 

do globo, que, segundo Hall (1997, p. 3), é “a tendência (que é amplamente debatida por du 

Gay [ed., 1997], Mackay [ed., 1997] e nesta obra) de que o mundo se torne um lugar único, 

tanto do ponto de vista espacial e temporal quanto cultural”, é uma síndrome. Nesse mesmo 

sentido, Galeano (2006, p. 149) afirma que o “mundo nunca foi, economicamente, tão desigual. 

Nem tão furiosamente igualador, por outro lado, com relação às ideias e costumes que se 

impõem em todo lugar. Uma uniformização obrigatória, hostil à diversidade cultural do 

planeta”. Mas a própria homogeneização acaba por necessitar de novas identificações “globais” 

ou locais, pois não há como se manter uma cultura global uniforme e homogênea, já que as 

mudanças culturais globais também passam pelas particularidades de cada meio social.   

Ao tratar da “centralidade da cultura na constituição da subjetividade, da própria 

identidade, e da pessoa como um ator social”, Hall (1997, p. 20) ressalta que o impacto da 

cultura no meio global e no cotidiano local pode ser considerado um evento sem precedentes, 

mas o impacto na vida interior precisa de reflexão. As fronteiras entre o social e o psíquico; o 

objetivo e o subjetivo não são tão fixas e talvez devam ser dissolvidas. 

Numa outra perspectiva, mas com reflexão próxima a que Hall (1997) realiza, Geertz 

(2008, p. 58) afirma que 

 

o intelecto humano, no sentido específico do raciocínio orientador, depende da 

manipulação de certos tipos de recursos culturais, de maneira tal a produzir 

(descobrir, selecionar) os estímulos ambientais necessários ao organismo — 

qualquer que seja o propósito; trata-se de uma busca de informação. Essa busca 

é ainda mais premente devido ao elevado grau de generalidade das informações 

intrinsecamente disponíveis no organismo através das fontes genéticas. 

 

Assim, a cultura implica em certa qualificação da vida (bios) que pode ser pensada como 

uma nova forma existencial redefinida pelos aspectos de midiatização do mundo 

contemporâneo. Apresenta-se, então, um outro ponto de vista em relação ao que é a cultura e 

como pode ser compreendida pelas pessoas de determinado grupo cultural, ou observadores 

que estão olhando “de fora” determinada manifestação.  
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Para finalizar, adota-se, nesta pesquisa, uma das perspectivas apontada por Laraia (2005, 

p.60) para tentar apresentar uma precisão conceitual sobre o termo cultura, baseado em teorias 

modernas. Para o autor, a reconstrução do conceito de cultura é uma das tarefas da antropologia 

moderna, em virtude desse conceito ter passado por inúmeras reformulações.  Laraia (2005) 

apresenta, então, duas tendências teóricas para reformulação e/ou redefinição do termo cultura: 

a primeira tendência entende a cultura como um sistema adaptativo; a segunda, como sistemas 

estruturais. Nessa segunda perspectiva, a cultura é entendida  

como sistemas simbólicos. Esta posição foi desenvolvida nos Estados Unidos 

principalmente por dois antropólogos: o já conhecido Clifford Geertz e David 

Schneider. O primeiro deles busca uma definição de homem baseada na 

definição de cultura. Para isto, refuta a idéia de uma forma ideal de homem, 

decorrente do iluminismo e da antropologia clássica (...). Para isto, a cultura 

deve ser considerada “não um complexo de comportamentos concretos mas 

um conjunto de mecanismos de controle, planos, receitas, regras, instruções 

(que os técnicos de computadores chamam programa) para governar o 

comportamento”. (LARAIA, 2005, p.60.) 

  

Desse modo, segue-se a noção de cultura como sendo um sistema simbólico de padrões 

de comportamento socialmente transmitidos, o que se enquadra no que Laraia (2005) propõe 

como uma das teorias modernas sobre cultura. Nesse sentido, busca-se nesta pesquisa estudar 

a cultura e isso implica em estudar os códigos simbólicos partilhados pelos atores/membros de 

um mesmo sistema cultural. 

 

2.1 SOCIEDADE E CULTURA   

 

 Como a cultura ocorre em sociedade e a compreensão de uma está diretamente inter-

relacionada com a outra, essa seção apresenta como esses conceitos dialogam. Nesse intuito, 

cita-se inicialmente Berger e Luckmann (1985, p. 173), para quem a sociedade é “uma realidade 

ao mesmo tempo objetiva e subjetiva” e para sua compreensão ambos os aspectos devem ser 

considerados de maneira processual e dialética, sendo formada de três momentos: 

exteriorização, objetivação e interiorização. Para os autores, 

a sociedade e cada uma de suas partes são simultaneamente caracterizadas por 

esses três momentos, de tal modo que qualquer análise que considere apenas 

um ou dois deles é insuficiente. O mesmo é verdade com relação a um membro 

individual da sociedade, o qual simultaneamente exterioriza seu próprio ser no 

mundo social e interioriza este último como realidade objetiva. Em outras 

palavras, estar em sociedade significa participar da dialética da sociedade. 

(BERGER E LUCKMANN 1985, p. 173). 

 

 Mas o homem não nasce membro da sociedade, ou seja, conforme Laraia (2005, p. 61) 

“a criança está apta ao nascer a ser socializada em qualquer cultura existente. Essa amplitude 

de possibilidades, entretanto será limitada pelo contexto real e específico onde de fato ela 
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nascer.” O homem nasce predisposto à socialização e, na sociedade, localiza-se no espaço e no 

tempo e constrói sua vida individual. Dessa forma, a sociedade “determina não só o que 

fazemos, como também o que somos. Em outras palavras, a localização social não afeta apenas 

nossa conduta; ela afeta também nosso ser” (BERGER, 1986, p. 107). É na sociedade que se 

moldam os valores, as crenças, as informações, as emoções, os pensamentos e, nesse sentido, 

conforme BERGER (1986, p. 136), “a sociedade não se detém à superfície de nossa pele. Ela 

nos penetra, tanto quanto nos envolve”. É nesse sentido que Hall (1997) fala de identidade 

cultural como uma construção dialógica de indivíduos dentro de um sistema social. 

Acredita-se que as transformações culturais estão inter-relacionadas com as mudanças 

nas relações globais. Para Hall (1997, p.3), “a cultura global necessita da “diferença” para 

prosperar — mesmo que apenas para convertê-la em outro produto cultural para o mercado 

mundial (como, por exemplo, a cozinha étnica). As mudanças mais dinâmicas e visíveis na 

atualidade são as que acontecem no campo da cultura e, ligadas ao poder, faz com que as 

conquistas sejam mais discursivas e simbólicas, não mais materializadas como até então. 

Segundo Cuche (1999, p.10), “a cultura permite ao homem não somente adaptar-se a seu meio, 

mas também adaptar este meio ao próprio homem”, então, pode se entender que a cultura é uma 

ferramenta de integração social dos indivíduos. Todo grupo social tem sua própria cultura, as 

culturas similares tendem a se agruparem, formando o que se chama de sociedade. Nessa 

perspectiva, Cuche (1999, p.14) registra que  

 

o encontro das culturas não se produz somente entre sociedades globais, mas 

também entre grupos sociais pertencentes a uma mesma sociedade complexa. 

Como estes grupos são hierarquizados entre si, percebe-se que as hierarquias 

sociais determinam as hierarquias culturais, o que não significa que a cultura 

do grupo dominante determine o caráter das culturas dos grupos socialmente 

dominados. 

 

 

 A cultura tem como principal função satisfazer as necessidades humanas de se sentir 

pertencente a um grupo, uma sociedade. As sociedades têm como função principal limitar, 

normatizar, estimular e inibir as necessidades humanas. Todo grupo de pessoas chamado 

sociedade tem suas próprias regras de convivência, comportamentos que são ou não aceitos. 

Esses padrões estão ancorados e ligados intimamente com a cultura dessa sociedade, são 

interpretações que estão no interior da mente de cada indivíduo, fazendo ele relacionar 

determinado comportamento como adequado ou não. Dessa forma, afirma Cuche (1999, p.125) 

que “as relações culturais devem então ser estudadas no interior dos diferentes quadros de 

relações sociais que podem favorecer relações de integração, de competição, de conflito, etc.”. 
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Já que é a cultura que marca as diferenças de todas as sociedades, pode-se considerar 

que é e será difícil existir uma cultura global, pois cada sociedade faz adaptações para sua 

realidade desses elementos que tangenciam o que se chamaria de cultura global. Conforme Hall 

(1997, p.3), “a cultura global necessita da ‘diferença’ para prosperar – mesmo que apenas para 

convertê-la em outro produto cultural para o mercado mundial”. Por isso que a globalização 

existe, mas em cada lugar, sociedade e cultura ela se manifesta de maneira diferente. Essa é a 

justificativa para que, mesmo existindo produções massivas de dimensões globais, não há uma 

cultura só e híbrida, e sim tem-se diversas culturas, com regionalizações 

acentuadas/definidas/identificáveis as quais, muitas vezes, se sobressaem ao que está sendo 

tendência de âmbito global. Silverstone (2007) aborda a noção de cultura pelo viés das 

particularidades que uma cultura popular apresenta. Para o autor, 

 
a cultura popular sempre teve capacidade de inversão. O carnaval foi 

simplesmente sua mais visível expressão. Sociedades foram contidas, e 

comunidades foram sustentadas, pelos rituais muitas vezes claramente 

delimitados pelos quais se tornou possível performar e proclamar tudo que era 

antagônico ao que era dominante ou supostamente dominante na cultura dos 

tempos.(SILVERSTONE 2007, p.190) 

 

Por essa noção, observa-se que a cultura passa por momentos de transformação ligados 

às experiências contemporâneas pelas quais uma sociedade se molda. Hall (1997, p.4) apresenta 

a revolução cultural na vida cotidiana das pessoas, ao que o autor chama de microcosmo. Para 

ele, “a revolução cultural que aqui estamos tentando delinear em suas formas substantivas é 

igualmente penetrante no nível do microcosmo. A vida cotidiana das pessoas comuns foi 

revolucionada”. As transformações não são homogêneas e passam pela família, trabalho, lazer, 

motivações, ritmos, recompensas, crenças, conflitos de gerações.  

Dessa forma, vê-se, então, que a expressão centralidade da cultura, discutida por Hall 

(1997), penetra cada momento da vida cotidiana e faz a mediação de todos os acontecimentos. 

Desse modo, a cultura não é uma variável de fácil apreensão, ou sem importância, justamente 

por compor cada ambiente específico em todas as suas manifestações.   
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3. CULTURA, MÍDIA E SÉRIES  

 

 No que tange à mídia, sabe-se que é praticamente impossível manter-se alienado ou 

distanciado da presença midiática no cotidiano social pós-moderno, pois, tanto a impressa 

quanto a eletrônica representam as formas de diversão e informação diárias. Nesse sentido, 

Kellner (2006, p.119) afirma que “durante as últimas décadas, as indústrias culturais 

possibilitaram a multiplicação dos espetáculos nos novos espaços midiáticos e em sites, e o 

espetáculo em si tornou-se um dos princípios organizacionais da economia, da política, da 

sociedade e da vida cotidiana”. Assim, tanto quantitativa, quanto qualitativamente é preciso 

entender a mídia e seu papel na dimensão social e cultural na contemporaneidade.  

 Segundo Silverstone (2007, p.13), a mídia é parte da “textura geral da experiência”, 

expressão de Isaiah Berlim que se refere aos aspectos experienciais que se tratam como 

corriqueiros e que permitem a comunicação entre os seres. Mas qual é o papel da mídia na 

cultura contemporânea? É ser uma rota da mensagem até a mente humana; é uma linguagem 

com textos e formas de interpretação, ou pode ser um ambiente que contém desafios sucessivos. 

Ainda, Silverstone (2007, p.15/16) cita McLuhan que entende a mídia como  

 
extensões do homem, como próteses, que aumentam o poder e a influência, 

mas que talvez (e é provável que ele tenha pensado assim) tanto nos 

incapacitam como nos capacitam, enquanto nós, objetos e sujeitos da mídia, 

nos enredamos mais e mais no profilaticamente social.  

  

Assim, Silverstone (2007) afirma que as metáforas sobre a mídia são úteis, mas, ao 

mesmo tempo, lançam uma visão parcial e efêmera sobre a mídia. Para o autor, é preciso 

examiná-la como um processo (coisa em curso) em todos os níveis onde as pessoas se 

congregam e se comunicam, pois, conforme registra Kellner (2006, p.119), “a cultura da mídia 

não aborda apenas grandes momentos da experiência contemporânea, mas também oferece 

material para fantasia e sonho, modelando pensamento e comportamento, assim como 

construindo identidades”. 

Silverstone (2007) considera que compreender a mídia como um processo implica em 

reconhecer que ela é histórica, ou seja, muda constantemente na linha histórica. O século XX 

foi marcado pelo uso do telefone, rádio, televisão, como objetos do cotidiano. Hoje, século 

XXI, vê-se a intensificação dos meios virtuais e a ideia de um mundo conectado 

instantaneamente passa a se configurar.  

Ainda, segundo o autor, entender a mídia como processo é reconhecer que é um processo 

político e econômico, pois, as comunicações que permeiam a vida cotidiana são cada vez mais 
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globais e direcionadas para uma comunicação de massa, sendo a flexibilidade uma forma 

dominante dessa comunicação. Nesse mesmo sentido, Thompson (1998, p.136) afirma que: 

 
não resta dúvida de que a organização da atividade econômica e a concentração 

do poder econômico tiveram um papel fundamental no processo de 

globalização. Mas todas as formas de poder – econômico, político, coercitivo 

e simbólico – também contribuíram para ele e foram afetadas por ele. 

 

As instituições que dominam a mídia global têm o poder de controlar as dimensões de 

produção e distribuição da mídia contemporânea, sendo esse um traço que caracteriza a cultura 

na mídia atual. É nessa perspectiva que se entende a globalização como um fenômeno cultural 

que promove alterações na vida cotidiana de indivíduos em todo o mundo e tem o poder de 

construir a realidade social. 

Para Silverstone (2007, p.19), estudar a mídia requer muitos questionamentos que não 

permitem uma única resposta, pois a complexidade da mídia requer um olhar político, 

intelectual e moral. Lidar com a mídia é lidar “com seres humanos e suas comunicações, com 

a linguagem e a fala, com o dizer e o dito”, então, é lidar com a experiência, sendo essa um 

ponto de partida.  Nessa perspectiva, Sodré (2006, p.23) afirma que  

 

da mídia para o público não parte apenas influência normativa, mas 

principalmente emocional e sensorial, com o pano de fundo de uma estetização 

generalizada da vida social, onde identidades pessoais, comportamentos e até 

mesmo juízos de natureza supostamente ética passam pelo crivo de uma 

invisível comunidade do gosto, na realidade o gosto “médio” estatisticamente 

determinado. 

 

Daí o estudo da mídia ser, também, um estudo humanista, pois implica em ocupar-se 

com os seres humanos e suas complexidades ordinárias e extraordinárias. É como se a mídia 

fosse uma consciência comum que revela e reforça a experiência cotidiana, mas que também 

expõe o estranhamento, ou seja, aquilo que foge ao senso comum. 

Silverstone (2007) declara que as pesquisas realizadas no campo da mídia, geralmente, 

privilegiam a exceção como fundamento de sua investigação. Nesse sentido, as palavras de 

Kellner (2006, p. 120), confirmam: “O espetáculo midiático também se tornou um elemento 

determinante numa era de terrorismo e guerra”. A exploração das questões sociais 

perturbadoras chama a atenção para o excepcional, mas, muitas vezes, a continuidade desse 

controle da realidade provoca interpretações errôneas, pois, elas não são constantes na vida 

diária. O filtro oferecido pela mídia molda a realidade cotidiana e ajuda a promover a produção 

e a manutenção do senso comum. A mídia oferece aos expectadores, ouvintes e leitores, 
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palavras e ideias como parte da realidade das interações diárias. O senso comum é, então, uma 

pré-condição da experiência e a mídia vai depender desse senso comum, pois ela o reproduz, o 

explora e o distorce. Ainda, é pelo senso comum que se partilha a vida uns com os outros e 

consegue-se distingui-la.  Silverstone (2007) registra como a mídia “força” cada vez mais a se 

encarar os sensos comuns e as culturas comuns uns dos outros, por meio dos exemplos a seguir:  

 
O medo da diferença. O horror da classe médias às páginas da imprensa 

marrom e dos tablóides. A rejeição precipitada e, como se pode argumentar, 

filistina do estético ou do intelectual. Os preconceitos de nações e gêneros. Os 

valores, atitudes, gostos, as culturas de classes, as etnicidades, etc. 
(SILVERSTONE 2007, p.21). 

 

A fim de entender o papel da mídia no mundo contemporâneo, Silverstone (2007) 

discute a questão do espaço em suas múltiplas dimensões. Ele enfatiza que o espaço é nada 

mais do que um tempo simultâneo e que a vida cotidiana atual permite estar em mais de um 

lugar ao mesmo tempo, acompanhados pela mídia, seja como objeto físico ou simbólico. 

Salienta ainda que compartilhar um espaço não é deter o poder sobre ele. O espaço midiático 

fica instável, diferentemente dos espaços reais da vida cotidiana. Em resumo “estudar a mídia 

é estudar movimentos no espaço e no tempo e suas inter-relações” (SILVERSTONE, 2007, 

p.25). 

 É preciso, então, reconhecer a realidade da experiência, ou seja, “as experiências são 

reais, até mesmo as midiáticas” (SILVERSTONE, 2007, p.26). O autor salienta que todos 

sabem distinguir a fantasia da realidade e que nossas experiências variam no particular e no 

geral, de indivíduo a indivíduo, conforme os grupos sociais, o gênero, a classe, a etnia, a 

nacionalidade, assim como temporalmente. Essas noções são senso comum e permeiam a 

experiência da mídia, assim é possível admitir que a experiência é de fato formada por um 

conjunto de “atos e eventos, palavras e imagens, impressões, alegrias e dores, até mesmo 

confusões” (SILVERSTONE, 2007, p.27), expressões e sentimentos que significam e 

constroem a cultura. Portanto, para o autor, a mídia é que promove o ato de fazer distinções e 

juízos, pois é ela que promove a inter-relação entre as experiências do dia-a-dia.  

    No contexto ligado à experiência da mídia, entram as séries televisivas que, segundo 

Silva (2014, p.245), têm sua base dramatúrgica “na repetição: retorno de personagens, de temas 

e de situações, redundância de diálogos e da banda sonora com a imagem”. As séries televisivas 

que tiveram seu ápice nos Estados Unidos a partir da década de 80, conforme afirma Silva 

(2014), hoje podem ser assistidas não só na televisão, mas também pelos serviços de streaming, 
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como é a Netflix, que agora também tem sua própria produção do gênero série. Ainda, ressalta-

se que há vasta ampliação de formas de produção e de consumo audiovisual de séries e que 

 

embora a TV ainda esteja consolidada no modelo tecnológico de transmissão 

de sinal, o que implica uma experiência dominantemente nacional e em fluxo, 

o que chamamos aqui de cultura das séries é resultado dessas novas dinâmicas 

espectatoriais em torno das séries de televisão, destacadamente, as de matriz 

norte-americana.  (SILVA 2014, p.243). 

 

 Nesse sentido, a exibição de séries ganha espaço no ambiente midiático e se consolida 

como difusor de elementos que representam fatores socioculturais locais e, ao mesmo tempo 

globais. Assim, os seriados consolidam um espaço dentro do contexto midiático e marcam a 

sociedade da primeira década do século XXI. 
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4. COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR: LOVERS  

 

O comportamento do consumidor vem se modificando com o passar do tempo, 

principalmente pela influência dos novos hábitos de consumo e na forma com que o consumidor 

se relaciona com os vendedores. Nesta perspectiva, o avanço da tecnologia colabora para que 

esses novos hábitos de consumo se tornem cada vez mais acessíveis a todos os prováveis 

compradores e que produtos sejam consumidos por diferentes culturas a nível mundial. Com 

base neste pensamento, entende-se que 

 

a globalização de produtos e de sua comunicação depende muito mais das 

motivações de compra e consumo dos indivíduos do que de fatores 

geográficos. Se consumidores de diferentes países compram o mesmo produto 

por razões diferentes, a propaganda deverá apelar para as diferentes razões que 

levam as pessoas a consumir tais produtos nos diferentes países. 

(KARSAKLIAN 2014, p.271.) 
  

  

 Quando um fã se propõe a gerar conteúdo em favor de uma produção, ele está se 

manifestando além de associar sua expressão com traços da cultura e sociedade em que está 

inserido. Segundo Gade (2005, p.205), “o nosso comportamento é fortemente influenciado pela 

nossa cultura e, portanto, o nosso consumo também”. Dessa forma, fica evidente que os fãs, 

aqui entendidos como lovers fazem sua produção de conteúdo e apoiam a série de acordo com 

as suas vivências culturais. Sob esse olhar, ainda sabe-se que 

 

se os produtos fossem apenas elementos físicos, sua internacionalização seria 

facilitada. No entanto, sabemos que, aos olhos do consumidor, um produto 

representa mais do que certas características físicas. Ele é a fonte de satisfação 

baseada em benefícios obtidos por meio de seu consumo. E tais benefícios 

podem variar conforme a cultura do indivíduo. (KARSAKLIAN 2014, p.275.) 

 

Esses benefícios citados, são valorizados de diversas maneiras pelo consumidor, uma 

simples postagem em uma rede social pode ser objeto de estima na vida dessa pessoa.  Gade 

(2005, p.206) afirma que “quando se tenta estudar as preferências, gostos e formas de 

percepções de problemas e tomada de decisão do consumidor, é necessário estudar antes seu 

tipo de cultura e seus determinantes”. Ao trabalhar com a produção de conteúdo gerada por fãs, 

deve-se considerar o meio social e cultura no qual esse indivíduo está inserido, pois ao ressaltar 

esses pontos, será possível avaliar suas motivações para essa produção e quais estão ligadas ao 

âmbito sociocultural.   
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Ainda neste pensamento, Gade (2005, p.207) ressalta que “a aceitação social faz com 

que um novo padrão cultural seja imitado e integrado por meio da adaptação progressiva”. 

Assim, sentir-se parte integrante do meio social é importante para os indivíduos, com isso suas 

reproduções culturais estão ligadas aos padrões que integram a determinada sociedade em 

questão. É provável, então, que indivíduos pertencentes ao mesmo meio social reproduzam as 

mesmas tendências e padrões socioculturais. 

  Na perspectiva deste estudo, é importante definir o conceito de lovers e para isso foi 

necessário também entender o de haters, pois o enquadramento do consumidor em uma ou outra 

categoria é dependente dessas definições. Balizar os lovers pelas diferenças que esse grupo tem 

em relação aos haters, permite definir quem são os membros da sociedade que produzem 

conteúdo a respeito de determinada produção audiovisual. Essa visão dicotômica é necessária 

a fim de clarificar adequadamente a definição de um termo por oposição ao outro. 

Para entender o conceito de lovers e haters, ainda não dicionarizados para significação 

na língua portuguesa5, será necessário recorrer ao conceito de fã (conforme o dicionário Aurélio 

(1995), o termo é uma abreviatura do inglês americano fanatic). A ideia do termo significar um 

admirador exaltado é a mais apropriada para esse estudo, pois o termo em uso não remete apenas 

“a afeições ou interesses por alguém ou algo” (HOUAISS, 2009, p.335), significação 

complementar apresentada no dicionário Houaiss. Tanto nesse dicionário quanto no Aurélio, à 

significação ligada a grande admiração por artistas ou desportistas se apresenta. Na visão de 

Monteiro (2012, p. 2), os fãs “são extremamente ativos, têm poder e influência social, cultural 

e interpretam signos de formas diferentes do que os demais”, ainda, para essa autora, “ser fã é 

muito mais do que participar, é trocar, partilhar, seja através de listas de discussão, tradução de 

músicas, críticas pesadas ou na criação de material (fanfics, fanvids, fanzines). Essas noções 

fazem com que haja maior aplicabilidade do termo fã ao que se propõem designar “lovers””. 

Ao que parece o uso do termo lovers é o que é chamado, por Alves (1994), de 

neologismo por empréstimo, pois é um elemento estrangeiro utilizado no sistema linguístico da 

língua portuguesa, ou seja, esse termo ainda não faz parte do acervo lexical do português, 

embora seja empregado em diferentes usos da língua, ligados a cultura midiática. Ainda a 

significação do prefixo anti, agregado ao termo fã, permite compreender a significação 

assumida pelo termo lovers, considerando o seu antônimo. Anti, prefixo de origem grega, 

                                                 
5 Embora não dicionarizados, os termos lovers e haters têm sido utilizados em pesquisas relacionadas ao meio da 

comunicação social e publicadas em Anais de vários eventos científicos, como por exemplo, o trabalho de Camila 

Franco Monteiro, com o título de “Haters gonna hate1: como funciona o sistema de disputas entre fãs e antifãs da 

banda Restart”, apresentado no Intercom – Fortaleza, 2012. 
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significa, conforme o Aurélio (1995, p.129), “ação contrária, oposição, contrariedade”. Seu uso 

é utilizado na língua portuguesa diante de nome para designar uma oposição ou ação contrária 

ao que o termo designa, como por exemplo, antissocial com significação contrária ao adjetivo 

social. Assim, anti agregado a fã marca uma ação contrária ao que um fã significa. As palavras 

de Amaral (2012) definem e confirmam essa concepção: “Fãs e antifãs são dois lados da mesma 

moeda. A fama de um determinado artista sempre causa o efeito de criação de odiadores 

(haters).” Portanto, os termos fã e antifã servem para que se possa delimitar as significações 

assumidas por lovers e haters no contexto sociocultural estudado, já que nesse contexto lovers 

e haters são os termos comumente utilizados e se diferenciam de fãs e antifã por tratarem de 

usos de situações específicas sobre o segmento artístico, principalmente, no ciberespaço. 

A especialização do sentido que os termos assumiram pode ser entendida como os haters 

(antifã) serem o antônimo dos lovers (fã). Por meio do crescimento da popularização da internet 

no Brasil, os grupos de lovers e haters de diversos segmentos artísticos e culturais ganharam 

um espaço cada vez mais visível para suas discussões. Segundo Amaral (2012), “as 

apropriações e usos dessas redes como o Twitter amplificam esse tipo de engajamento”. É nesse 

sentido que Berger e Luckmann (1985, p.35) afirmam que “a vida cotidiana apresenta-se como 

uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentidos por ele na medida 

em que forma um mundo coerente”. Dessa forma, os grupos de lovers e haters se estabelecem 

e se opõem, pois, aprendem a dividir suas realidades com outros indivíduos e buscam suprir 

suas necessidades marcadas por pensamentos comuns. Pinto e Fossá (2015) discutem a ação 

dos movimentos sociais na sociedade contemporânea e, nesse sentido, as autoras afirmam que 

a participação dos movimentos sociais conectam-se  

 

em redes on-line e off-line, ou seja, a internet possibilita a relação entre os 

integrantes do movimento, independente da ocupação do espaço e destes com 

outros movimentos que podem enriquecer a discussão da causa, ao passo que 

a internet também facilita a conexão em espaços off-line, físicos. (PINTO E 

FOSSÁ, 2015. p.42.) 

 

 Essa mesma questão ligada aos movimentos sociais pode ser estendida em relação aos 

grupos de lovers e haters, pois é uma característica desses grupos terem sua formação inicial 

nas redes sociais da internet e poderem atuar também no espaço físico. Mas o que aproxima os 

lovers dos haters mesmo sendo denominações de grupos que se opõem é o fato de ambos 

assistirem, anotarem, avaliarem, observarem e produzirem conteúdos sobre os produtos que 

estão analisando como, por exemplo, filmes, seriados, bandas, musicais. A diferença é que o 

objetivo de cada grupo é diferente: os lovers se identificam positivamente e produzem 
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significações de apoio; os haters querem “ ‘provar’ o quanto o produto ou artista é ruim” 

(AMARAL, 2012) e demostram o seu não pertencimento àquela cultura, criticando o discurso 

dos lovers. Conforme Amaral (2012), há “um empoderamento simbólico produzido através de 

práticas e discursos nos quais a identidade é demostrada a partir da oposição ao outro”. No caso 

dos grupos de lovers e haters, nota-se que esses grupos são marcados pela oposição que 

exercem um ao outro o que os caracteriza e também os define. 
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5. METODOLOGIA 

 

5.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

 Bauer e Gaskel (2002, p.23) caracterizam a pesquisa qualitativa como a aquela que 

“evita lidar com números, lida com interpretações das realidades sociais”. Dessa forma, essa 

pesquisa trabalha com significações, motivos, desejos, crenças, valores e a ligação entre o 

microcosmo da série e dos grupos de espectadores analisados. 

Inseridos nesse contexto, a pesquisa realizada tem natureza qualitativa, uma vez que não 

se preocupou com a quantificação numérica dos elementos analisados, mas buscou o 

aprofundamento da compreensão de um determinado grupo social. Para isso, observou-se as 

características dos discursos de lovers santa-marienses de Orange is the New Black à luz de 

elementos socioculturais identificados nos episódios selecionados das quatro temporadas da 

série, que são o primeiro e o último episódio de cada temporada, constituindo uma totalidade 

de oito episódios. Tal seleção deve-se ao fato de ser possível mensurar categorias socioculturais 

que cada temporada comporta, ao se considerar o início da trama e sua finalização. 

 

5.2 MÉTODO E TÉCNICA 

 

Para fins de execução desta pesquisa, tem-se por base, inicialmente, o que Bardin (1979) 

considera como análise de conteúdo. Para ela, a análise de conteúdo é 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores, quantitativas ou não, que permitem a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens ( BARDIN, 1979, p.42).   

 

 Nesse sentido, a análise de conteúdo é destinada a investigação de fenômenos 

simbólicos por intermédio de variadas técnicas de pesquisa. A inferência, baseada ou não em 

elementos quantitativos, permite extrair conhecimento sobre a mensagem a ser analisada. 

Ainda, Bardin (1979, p.37) orienta para uma análise de conteúdo baseada em categorização, 

que, segundo ela, é a “operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o género”. Dessa forma, a 

categorização permite a compreensão dos dados e a sua diversidade.  

Foi adotado, então, o método de análise de conteúdo, para observação, levantamento e 

organização dos fatores socioculturais presentes nos episódios selecionados das quatro 

temporadas da série Orange is the New Black. A partir da identificação desses elementos 
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socioculturais, do agrupamento e reagrupamento desses fatores, estabeleceram-se seis 

categorias que abarcaram as temáticas ligadas aos fatores socioculturais. Na sequência, foram 

contatadas lovers santa-marienses de Orange is the New Black por intermédio de uma entrevista 

semiaberta6 que, segundo Duarte e Barros (2009, p.66), é “um roteiro de questões-guia que dão 

cobertura ao interesse de pesquisa”. Essas questões são flexíveis e servem como um roteiro a 

ser explorado, de forma que o entrevistado e seu conhecimento foram valorizados, mas 

conduzidos pelo pesquisador. As questões podem ser adaptadas e ou alteradas no decorrer da 

entrevista conforme, afirmam Duarte e Barros (2009).  

Para fins de análise dos fatos coletados e como etapa de finalização da pesquisa, foi feito 

o cruzamento dos discursos das lovers entrevistadas7 com os elementos socioculturais 

identificados. Nessa etapa, partiu-se para a análise do conteúdo pelo método de inferências dos 

aspectos implícitos analisados. Duarte e Barros (2009, p. 298) explicam que as inferências 

podem ser específicas (focadas na situação específica do problema) ou gerais (amplificadas 

para além do problema) e que há tipos de inferências, como por exemplo, “as concepções 

ideológicas de uma sociedade, imagens, clichês e arquétipos culturais, sistema de crenças, 

estereótipos sociais, representações de tipos e papéis sociais”. Adotou-se, portanto, a noção de 

Duarte e Barros (2009) sobre inferências, como forma de discutir os fatos socioculturais do 

seriado. 

 

5.3 CORPUS DA PESQUISA 

 

A constituição do corpus dessa pesquisa se deu, inicialmente, a partir da seleção de oito 

episódios do seriado Orange is the New Black. Como o seriado é composto por quatro 

temporadas, elegeu-se dois episódios de cada temporada, sendo o primeiro e o último os que 

representam esta seleção. 

A seguir, apresenta-se um quadro com a lista dos episódios eleitos para análise. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 O roteiro de entrevista semiaberta consta no apêndice A. 
7 A transcrição da fala das entrevistadas está no apêndice B. 
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Quadro 1 -  Lista dos episódios eleitos para análise 

Temporadas Título do primeiro episódio Título do episódio de encerramento 

1ª Eu não estava pronta Loucura não se cura 

2ª Pássaro com sede Gentileza é fundamental 

3ª Dia das mães Não confie em ninguém 

4ª Tudo pelo corpo Torrada não volta a ser pão 

Fonte: Elaborada pela autora. 

  

Após esta primeira etapa, foi feita o contato com seis (6) lovers santa-marienses de 

Orange is the New Black. Isso se deve ao fato de que em pesquisas qualitativas são preferíveis 

poucas fontes, mas que tenham qualidade, por isso, buscou-se entrevistados que realmente 

tinham a contribuir ao responder as questões da pesquisa. Para Duarte e Barros (2009, p. 69), 

“a seleção dos entrevistados em estudos qualitativos tende a não ser probabilística, ou seja, sua 

definição depende do julgamento do pesquisador e não de sorteio a partir do universo, que 

garante igual chance a todos”, assim, os participantes entrevistados foram os que tinham 

conhecimento do tema e que indicaram outros lovers para serem entrevistados até que a corrente 

se rompeu. 

As entrevistadas – todas mulheres- foram indicadas no mês de setembro 2016, por meio 

da técnica “bola de neve”8. Foi solicitada a idade de cada entrevistada, a fim de balizar o 

contexto cultural de cada um. A partir das entrevistas e dos elementos socioculturais mapeados 

nos episódios elencados, houve a inter-relação dos dados que permitiu cumprir com os objetivos 

propostos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 A amostragem bola-de-neve, conforme relata Mattar (2008), é entendida como aquela em que o entrevistador faz 

contato inicial com algumas pessoas, anteriormente identificadas como membros de um grupo, e essas pessoas 

dão ao entrevistador os contatos de outras pessoas pertencentes ao mesmo grupo. 
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6. DADOS E RESULTADOS LEVANTADOS 

  

 A fim de averiguar elementos socioculturais que compõe o seriado Orange is the New 

Black, temáticas presentes no primeiro episódio da primeira temporada foram elencadas. 

Observou-se, na sequência, a recorrência dessas temáticas nos outros episódios que se propôs 

analisar. É importante salientar que nem todos os fatores socioculturais presentes no seriado 

foram analisados. Examinou-se os considerados mais relevantes, no que concerne ao meio 

social. Foram definidas, então, seis categorias que se mantiveram em alguns dos episódios 

subsequentes analisados. Essas categorias são: a) cultura da estética, b) imagem de uma 

prisioneira, c) regras de uma sociedade prisional, d) códigos comunicacionais, e) cultura da 

religiosidade e f) mídia e globalização.  

 Cada categoria foi definida com base nos conceitos teóricos trabalhados nesta pesquisa. 

Com relação às categorias a) cultura da estética e e) cultura da religiosidade considerou-se o 

conceito de cultura9 conforme a concepção de Laraia (2005), Cabello (2011) e Hall (1997). Para 

as categorias b) imagem de uma prisioneira e c) regras de uma sociedade prisional, buscaram-

se os conceitos de sociedade10 conforme Berger e Luckmann (1985) e Laraia (2005). A 

formação das categorias d) códigos comunicacionais e f) mídia e globalização encontram 

respaldo no capítulo 3 - cultura, mídia e séries - presente nesta pesquisa.  

É bem verdade que esses conceitos se entrelaçam e formam uma unidade conceitual em 

que cada concepção é definida e se define pela observação da outra. Sociedade, cultura, 

comunicação, mídia etc são conceitos que, embora separado para fins analíticos, se 

complementam e inter-relacionam para que se possa ter respaldo na compreensão dos 

fenômenos que constituem esses conceitos e que os delimitam. 

O quadro a seguir registra as seis categorias elencadas e suas ocorrências de acordo com 

os episódios em que aparecem. 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Conforme o capítulo 2, denominado: o conceito de cultura: breve história e concepções. 
10 Conforme ilustra a seção 2.1, intitulada sociedade e cultura. 
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Quadro 2 – Lista das categorias elencadas e seus respectivos episódios11 

Categorias 1X1 13X1 1X2 13X2 1X3 13X3 1X4 13X4 

Cultura da 

estética 

xx x  x    x 

Imagem de uma 

prisioneira 

xxx xx       

Regras de uma 

sociedade 

prisional 

xxx x xx    xx xx 

Códigos 

comunicacionais 

xx x       

Cultura da 

religiosidade 

x     xxx   

Mídia e 

globalização 

xxx  xx xxx xxxx x x  

 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Nas próximas seções, apresentam-se os critérios pertinentes à classificação dos fatos e 

cenas que definem cada categoria. Além disso, registram-se as situações dos oito episódios do 

seriado Orange Is The New Black que se enquadram em cada uma das seis categorias. 

 

6.1 CULTURA DA ESTÉTICA  

 

 A categoria cultura da estética foi pensada a partir da observação de fatos que se 

relacionavam a práticas sociais ligadas à beleza na vida contemporânea, ou seja, é o físico 

abordado como um padrão a ser copiado ou reverenciado por todos. Sob essa definição, 

encontraram-se dois fatos do primeiro episódio da primeira temporada e um fato do episódio 

treze da mesma temporada; um do último episódio da segunda temporada e um fato do último 

episódio da quarta temporada. A seguir, apresentam-se histórias que evidenciam esses aspectos. 

No primeiro episódio da primeira temporada, a personagem Taystee, prisioneira do 

seriado, diz a Piper, também prisioneira, mas recém-chegada à carceragem, que os seios da 

novata parecem com os da TV. Ao fazer tal comentário, refere ao fato de Piper ter seios 

                                                 
11 Por x, codificou-se cada fato coletado que compôs as categorias. Assim, xx significa dois fatos e assim 

sucessivamente. 
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perfeitos, portanto, a perfeição está no padrão cultural do que esteticamente se entende como 

adequado. Piper, apesar de inicialmente ficar sem jeito, mostra felicidade com a ideia de seus 

seios parecerem com o padrão estético estabelecido. Desse fato, observa-se um padrão 

determinado pela mídia que é reproduzido em diversos grupos sociais e que, embora possa ser 

um padrão globalizado, cada sociedade marca de forma local qual é o seu padrão de beleza, a 

sua estética, mesmo sendo um conceito globalizado, manifesta-se em cada sociedade, com 

concepções locais.  

Outro fato do primeiro episódio, da primeira temporada, que ilustra a cultura da estética 

é quando a personagem Morello, também prisioneira, está dirigindo a van para levar Piper a um 

alojamento da prisão. Morello dá uma revista sobre vestidos de noiva a Piper e pergunta qual 

ela acha mais bonito. O questionamento é justificado na aparência de Piper, já que Morello 

afirma que Piper tem “cara de quem sabe sobre moda”, por isso deveria dar opinião. Esse fato 

mostra que Morello pensa, somente pela aparência de Piper, que ela deveria saber sobre moda. 

Piper é uma mulher, jovem, magra, loira e com cabelos lisos. Isso construiu a imagem de que 

ela deve saber sobre elementos estéticos que compõe o belo, assim, a aparência de Piper revela 

a imagem globalizada de que o conceito de moda pertence à determinados grupos sociais 

No último episódio da primeira temporada, Nicky, que está interessada 

sentimentalmente em Alex, comenta com Alex sobre o fato de Piper e Alex não estarem mais 

namorando. Nicky, em tom satírico, sugere a Alex que elas deveriam rezar para Piper ficar 

gorda e sem raspar as pernas. Nicky fala em tom humorístico, insinuando que, se esse fato 

ocorresse, Piper não seria mais tão atraente e Alex não gostaria mais dela. Esse fato evidencia 

o padrão instaurado de que as mulheres deveriam ser magras e livres de pelos. Ao que parece o 

sentimento está associado a aparência física, ou seja, uma mulher gorda e sem cuidados 

estéticos seria menos atraente e menos passível de sentimentos amorosos. 

 No final da segunda temporada, Boo, personagem fora dos padrões estéticos e 

magreza, sugere que Doggett, personagem magra e com cabelos longos, corte o cabelo nos 

moldes do da Britney Spears, quando essa teve sua fase louca na vida, ou seja, um corte quase 

rente a cabeça. Sophia, transexual cabeleireira da prisão, rebate a sugestão, argumentando que 

não seria uma boa ideia. Afirma que seria bom um cabelo mais parecido com o da Emma 

Watson, curto, mas na altura dos ombros. Essa discussão entre as detentas aponta para o fato 

de que todas buscam um modelo estético que as identifique com grupos sociais aos quais 

querem se sentir pertencentes. 

No último episódio da quarta temporada, duas detentas latinas começam a fazer um 

tratamento de beleza, para que, quando os repórteres chegarem para perguntar e noticiar sobre 
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a morte de Poussey, personagem morta na prisão, elas estejam bonitas ao aparecer na televisão. 

Para elas, é inadmissível não estarem bonitas e bem maquiadas, mesmo que não fossem 

próximas da companheira de prisão que morreu. Essas personagens querem se valer do fato 

ocorrido para aparecer, diante da sociedade, como mulheres esteticamente cuidadas. Elas 

chegam a ensaiar como fingirão diante das câmeras. A busca por uma aparência estética 

padronizada revela o quanto essa prática está inserida nos mais variados ambientes e situações. 

 

6.2 IMAGEM DE UMA PRISIONEIRA 

 

  Com essa categoria, imagem de uma prisioneira, teve-se por intuito enquadrar fatos que 

levam a sociedade a passar por momentos de reflexões sobre o conceito que se tem de um ser 

que conhece o sistema prisional. A sociedade adota um pré-conceito que enquadra os grupos 

em determinados padrões. A imagem (visão que as pessoas têm) de um detento é marcada três 

vezes no primeiro capítulo da primeira temporada e duas outras vezes no último capítulo desta 

mesma temporada, conforme ilustram os fatos a seguir.  

Com relação à primeira temporada, logo na chegada de Piper à prisão, quando ela vai 

se entregar, a fim de cumprir a pena determinada, o guarda informa que não é dia de visitas, 

mas, ela diz que veio se entregar e ele manifesta surpresa. Ela nota essa surpresa e comenta com 

Larry que a acompanha e é seu noivo. Piper se pergunta: será que o guarda pensou como alguém 

como eu veio parar na prisão?  

Outro acontecimento que revela a imagem de uma prisioneira ocorre quando Piper, na 

sala de espera para ingressar na prisão, comenta com Larry que sua mãe explicou a ausência de 

Piper às amigas, como uma viagem à África para realização de trabalho voluntário. Os dois 

acham graça e ainda caçoam do fato das amigas de mãe de Piper pensarem como ela foi para 

um lugar tão “perigoso e sujo”. Ainda, Healy, guarda responsável por orientar Piper na prisão, 

avisa a detenta nova que provavelmente, as demais irão considerá-la uma “riquinha” e, por isso, 

irão tentar extorqui-la. Também alerta que ela não é obrigada a fazer nada que não queira dentro 

da prisão. Todos esses fatos, indicam que há uma imagem negativa e globalizante sobre os 

encarcerados. Até a própria Piper se questiona sobre o fato de estar indo para a prisão, ou seja, 

o cárcere é lugar para determinados grupos sociais, nos quais ela pensa não se enquadrar, assim 

como pensam os guardas da prisão e inclusive sua própria mãe. 

 No capítulo treze da primeira temporada, Lary diz aos seus pais que ele e Piper 

decidiram se casar imediatamente. Seus pais ficam aflitos e o questionam se ele e Piper têm os 

mesmos valores, já que ela está presa, teve relacionamentos com mulheres e, sendo assim, 
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talvez, não seria prudente que este casamento ocorra tão depressa. Na ideia dos pais de Larry, 

alguém que está presa não pode ter os mesmos valores sociais que seu filho. 

Ainda neste mesmo episódio, a diretora da prisão, Fig, diz a Piper que ela é ré primária, 

com uma pequena pena e branca. Assim, ela parte do pressuposto de que, por Piper não estar 

situada em algum grupo considerado das minorias sociais, na prisão ela tem sorte de não 

precisar conhecer os programas sociais que a prisão deveria oferecer, mas, não está oferecendo. 

Observa-se que a uma prisioneira carrega consigo um estereótipo que a sociedade lhe conferiu. 

Uma pessoa branca, com conhecimento cultural e boa aparência não se enquadra no perfil de 

detentas da sociedade prisional. 

 

6.3 REGRAS DE UMA SOCIEDADE PRISIONAL 

 

Essa categoria – regras de uma sociedade prisional - apresenta três fatos no primeiro 

episódio da primeira temporada e um no último episódio da primeira temporada, dois fatos no 

primeiro episódio da segunda temporada, dois no primeiro e dois no último episódio da quarta 

temporada. A formação dessa categoria foi pensada levando-se em consideração o fato de que 

toda a sociedade possui regras e essas condutas determinam a convivência, os comportamentos 

e fazem com que as pessoas sejam aceitas ou não nos grupos sociais.  

No primeiro episódio, as colegas de cela de Piper explicam que elas é que vão fazer 

sua cama. Piper diz que sabe como fazer a cama, mas uma colega de cela retruca, dizendo que 

elas é que sabem como passar pela inspeção e Piper pode ajudar na limpeza da cela. Uma colega 

de cela informa Piper que ela tem que dormir em cima do cobertor, Piper pergunta: e seu eu 

quiser dormir me tapando com lençol? Ela afirma que Piper será a única na prisão a fazer isso, 

mas que o problema é dela e que ela não deve fazê-lo. Esses fatos são regras locais de uma 

sociedade que se formou e se vale dos conhecimentos individuais para que funcione. É uma 

cultura que se estabelece e que, certamente, tem por base fatores usuais que integram os 

indivíduos e os inserem em determinados grupos sociais. 

 Logo após, é hora de jantar e Piper fica apavorada no primeiro jantar na prisão, pois 

não sabe onde sentar. Ela é indicada para sentar com uma mulher branca, porque ela é bem 

legal, conforme justifica a personagem que o indicou o lugar. Já sentada, surge, então, a 

personagem de Red, a cozinheira da prisão, todos a respeitam e a temem. Nicky diz a Red quem 

é Piper, explicando que ela é “chique”, Red, então, dá um iogurte a ela. Piper pergunta o que 

tem que fazer em troca, ela diz que nada é para considerar um presente.  
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Piper fica feliz, ao abrir o iogurte comenta que a comida da prisão é nojenta; ela não 

sabia ainda que Red é a cozinheira. Red, em primeira mão, afirma que se ela não gosta da 

comida não tem problema, mas, na verdade, irrita-se. No café da manhã, manda como comida 

à Piper um sanduiche recheado por um absorvente feminino usado, deixando Piper sem comida. 

A ação de Red evidencia o quanto a convivência pode ser difícil, caso não haja a adaptação dos 

membros da sociedade a determinado grupo ou cultura. Red mostra uma hierarquia velada, que 

o comportamento de Piper (nojo da comida prisional) é tão danoso e não aceito quanto o que 

Red lhe enviou no café da manhã. Percebe-se, então, que numa sociedade confinada seus 

membros também devem acatar regras de convivência, a fim de evitar conflitos, uma vez que 

elas são obrigadas a conviver até o final da pena. 

Red, ao final da primeira temporada, perde o comando a cozinha da prisão. Ao se 

deparar com essa situação de que agora a cozinha está sob o comando das latinas, dá ordens 

para suas aliadas, que ainda estão trabalhando na cozinha, para que sabotem a comida, assim, 

na ideia dela, todos iriam pedir que ela voltasse. Na sua concepção, as latinas só sabem fazer 

comida para quiceñeras12, festa tipicamente latina, organizada quando as meninas completam 

quinze anos, e, dessa forma, as latinas não darão conta de cozinhar para a comunidade prisional, 

já que Red acredita que só ela é capaz de tal fato. 

Ao dar início a segunda temporada, no primeiro episódio, Piper é transferida para 

Chicago para ser julgada no tribunal de lá. Até então, ela não sabia que essa breve transferência 

iria ocorrer. Ao chegar na prisão de lá, ela não tinha conhecimento das regras impostas pelas 

detentas daquela prisão e quando vê uma barata, pisa em cima dela. As suas companheiras de 

cela ficam furiosas, pois nessa prisão as baratas são usadas para transportar cigarros entre as 

celas, assim impõem que Piper encontre outra barata para ser treinada. Depois dessa gafe, Piper 

pergunta se ali há alguma instrução sobre como se deve fazer a cama, lembrando do ocorrido 

no seu primeiro dia em Litchfild. As detentas olham para ela com cara de desprezo e dizem que 

é só fazer a cama e pronto. 

Ainda no mesmo episódio, uma das novas colegas de cela quer de toda maneira saber a 

hora e data que Piper nasceu para traçar seu mapa astral, Piper, sem querer, diz o dia de seu 

nascimento. As outras prisioneiras, rapidamente, dizem para Piper não dizer a hora que nasceu 

para não entrar no “papo” sobre mapa astral, já que depois que começa a falar de astrologia a 

companheira de cela não para mais. Assim, as regras vão se estabelecendo e a nova detenta 

daquele lugar vai se enquadrando nos grupos ali estabelecidos. 

                                                 
12 O termo refere-se a uma das mais importantes celebrações na cultura mexicana tradicional. 
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Jones, no primeiro episódio da quarta temporada, se surpreende quando um guarda 

empurra uma detenta. Ela diz: “Como assim você empurrou ela? Nunca vi você aqui!”. O 

guarda rebate, dizendo que veio da segurança máxima onde existe ordem e regras prisionais, 

que lá não são as prisioneiras que mandam e que ele irá colocar ordem em Litchfild. As detentas 

se olham e ficam receosas. 

Ainda, no mesmo episódio, Red, chefe da cozinha, discute com o novo guarda que veio 

da segurança máxima, Piscatella. Ela afirma que, se ele não der passagem para elas entrarem 

na cozinha, ninguém irá comer. Piscatella diz que, talvez, assim seja melhor, quem quebra as 

regras não deve comer, e ele será quem trará a ordem à prisão novamente. 

No capítulo treze da quarta temporada, após a morte de Poussey, o clima fica tenso 

na prisão. Red fica preocupada com suas amigas da prisão as quais chama de família e se 

considera mãe dessa família. Ao ser questionada sobre o que está tramando, quando delega 

tarefas para conseguirem reativar a horta, conta uma história sobre quando seus filhos eram 

pequenos e viviam em um bairro não muito bom, ela os mantinha ocupados para não entrarem 

no crime. Com isso ela quer cuidar para que todas as prisioneiras de quem ela gosta fiquem 

bem, sem entrar em problemas. Para ela, esse é o papel de uma mãe que cuida de sua família 

até na prisão.  

Por fim, ainda neste episódio, todas as detentas da prisão se mobilizam com a morte de 

Poussey. A morte foi sentida por todas as prisioneiras, mesmo aquelas que não eram próximas. 

Assim, muitas prisioneiras dão doces, comidas, objetos para ajudar as amigas de Poussey, a fim 

de que a tristeza fosse atenuada. Elas gostam dos gestos, mas se sentem um pouco irritadas, 

porque, no entendimento delas, não são valorizadas nos outros momentos, apenas neste, que é 

de luto, houve o reconhecimento delas. A solidariedade e a comoção foram reveladas mesmo 

num ambiente em que as regras são rígidas e, muitas vezes, hostis. 

 

6.4 LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO 

 

Na organização desta categoria – Linguagem e comunicação –, os fatos que envolvem 

as questões comunicacionais foram definidores para essa delimitação. A construção da 

realidade social ligada aos indivíduos e suas comunicações foi apresentada em dois 

acontecimentos no primeiro episódio da primeira temporada e, em um fato, no episódio treze, 

da primeira temporada. 

No primeiro episódio da primeira temporada, uma personagem latina pergunta a 

Piper se ela fala espanhol. Piper responde, em espanhol, que sim e entende mais do que pode 
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falar. Nesse momento, a personagem latina dirige-se a Diáz, outra personagem de origem latina 

que acaba de chegar a prisão e não fala espanhol, questionando o fato de até a “branquela” falar 

espanhol e ela não. É um absurdo, na concepção de um latino, ter um outro latino que não sabe 

espanhol. Segundo a personagem, não pode ser uma latina quem não fala espanhol. Observa-se 

que a língua insere os indivíduos em grupos que os caracterizam. O grupo dos latinos, na prisão, 

é composto por quem é latino, portanto, deve falar espanhol. Essa questão é quebrada pelo fato 

de ter uma latina que fala somente inglês. A vida cotidiana apresenta transformações que 

passam pela família, trabalho etc e essas mudanças locais fizeram com que o espanhol não fosse 

a língua da latina Diáz. Fato que a exclui do grupo que deveria acolhê-la, ou seja, é cultural o 

fato de latinos falarem espanhol como um elemento que os insere na sociedade e os identifica.  

Outro fato que identifica a linguagem carcerária como um fator de inserção em grupo 

social é a denominação das detentas por seus sobrenomes. Piper é denominada Chapman e 

chamada por todos dessa forma. Essa é uma marca da comunicação prisional que se define 

diferente em relação à sociedade globalizada. É a cultura do cárcere relativa a identificação dos 

membros que a compõe  

Diaz, no capítulo treze da primeira temporada, é mais uma vez questionada porque 

não aprende espanhol. Isso ocorre quando ela pede para as outras detentas falarem em inglês, 

já que ela não compreende a língua espanhola. Ao fazer esse pedido, as detentas olham para ela 

com cara de desprezo e dizem você deve aprender espanhol. Tal fato mostra o quanto a 

comunicação e seus códigos é um fator determinante de inserção ou rejeição em/de grupos 

sociais. 

 

6.5 CULTURA DA RELIGIOSIDADE 

 

Cultura da religiosidade é uma categoria pensada para enquadrar elementos culturais 

significativos ligados à espiritualidade como forma de conforto interno ou externo. Observou-

se um fato presente, no primeiro episódio da primeira temporada, e três fatos, no último episódio 

da terceira temporada. 

 Jones, no primeiro episódio da primeira temporada, começa a falar sobre mandalas 

e cultura, arte budista, com Piper. Ela conta a Piper sobre os monges tibetanos budistas que 

levam mais de um ano para construir uma mandala, juntando pedacinho por pedacinho e, 

quando terminam, a destroem. Logo após, essa personagem faz uma analogia com esta história. 

Afirma que Piper não precisa ficar triste por estar na prisão, e como os budistas, deve entender 

seu tempo na cadeia como um momento de passagem, que logo boas coisas estarão por vir. O 
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conforto espiritual é formado por experiências que significam e são transformadoras da cultura. 

Assim, o tempo de reflexão budista e o tempo de reflexão na prisão são culturas que tendem a 

ser transformadoras, pois promovem o desenvolvimento das pessoas enquanto seres humanos 

construindo e desconstruindo valores e juízos sociais. 

Quando Red, no último episódio da terceira temporada, é perguntada sobre se ela 

acredita em algo, responde que só em Valentina Vladimirovna Tereshkova, primeira mulher 

russa a ir ao espaço. Mesmo já tendo passado dos 70 anos, ela pediu a Putin, presidente Russo, 

para ir a marte. Red a admira e diz que os russos são focados e que sua única crença é na 

capacidade dos russos de buscarem seus objetivos. Esse fato, para ela, é como crer em uma 

religião, ou seja, é uma forma de manifestar fé mesmo que seja em ações humanas. 

Ainda, Cindy, personagem negra, após começar a dizer que era judia apenas para 

conseguir comer a comida especial dos judeus, se convence que, realmente, deve ser judia. 

Justifica isso, dizendo que, finalmente, encontrou seu povo. Após uma série de perguntas, o 

rabino se convence de que ela realmente está pronta, não está fazendo isso apenas pela comida; 

ela pode ser uma judia. O rabino diz que, agora, ela só precisa ser batizada em água corrente e 

estará oficialmente aceita como uma judia. Assim, a conversão se dá com base na crença de que 

ela é um ser transformado. 

Por fim, algumas detentas acreditam que Norma, personagem introspectiva, é uma santa, 

por uma série de ocorridos que as detentas atribuem a ela, como se Norma tivesse feito milagres. 

Na concepção das apenadas que acreditam que Norma é uma beata, o “universo” fez aparecer 

uma imagem da dententa (santa) numa torrada que agora elas veneram como se fosse um 

artefato sagrado. Esses acontecimentos, evidenciam, mais uma vez, a necessidade dos 

indivíduos de sentirem-se pertencentes a um grupo e de terem algo a que acreditar - fé. As 

prisioneiras veem a colega como alguém que pode ajudá-las e confortá-las nos momentos 

difíceis que têm que passar dentro do sistema penitenciário. A necessidade de crer faz com que 

se crie, até mesmo baseado numa torrada, uma forma de ter força para acalmar as dúvidas 

espirituais. 

 

6.6 MÍDIA E GLOBALIZAÇÃO 

 

Para formulação desta categoria, levou-se em consideração que, em todos os grupos 

sociais, é praticamente impossível manter-se afastado da presença midiática no cotidiano, pois 

os indivíduos buscam diversão e informação tanto na mídia impressa quanto na eletrônica, 

fazendo com que o mundo fique cada vez mais globalizado. Nos episódios analisados, 



36 

 

apresentaram-se quatorze fatos que se enquadram nessa categoria. São divididos em: três no 

primeiro episódio da primeira temporada, dois no primeiro episódio da segunda temporada, 

três, no episódio treze da segunda temporada, quatro, no primeiro episódio da terceira 

temporada, um, no último episódio da mesma temporada, e um, no começo da quarta 

temporada.  

No primeiro episódio da primeira temporada, Lary, noivo de Piper, faz referência 

aos filmes de Bourne, quando Piper conta que está sendo indiciada por um crime. Em outro 

momento do mesmo episódio, Piper, que esperava para entrar no sistema carcerário, pega o seu 

celular e diz que aquele será o seu último post como uma mulher livre. Ainda no primeiro 

episódio, quando Nicky pergunta a Piper porque ela está na prisão e ela responde: - Li num 

livro que não deveria falar sobre isso, ocorre um deboche por parte das detentas sobre o fato 

dela ter estudado antes de se entregar e ser presa. Vê-se que o grupo prisional confere à leitura 

um fato para quem não pertence ao grupo. Assim, a leitura é uma ação elitizada culturalmente, 

não pertencente a classes ou grupos que cometem delitos. Os filmes, o uso do celular e os livros 

são fatores de conhecimento globalizado e isso se revela nesta trama. 

No primeiro episódio da segunda temporada, quando um guarda abre a cela da 

solitária para retirar Piper e encaminhá-la a Chicago, ela se espanta com o fato de ser transferida. 

O guarda chama de “arte” o desenho que Piper fez com a comida na parede. Segundo ele, parece 

o Angry Birds, fazendo referência ao famoso jogo online onde os pássaros são arremessados 

para destruir blocos. Assim, para ele é como se Piper tivesse arremessado um desses 

personagens na parede na tentativa de destruir os blocos de cimento como no jogo. Observa-se 

que os jogos eletrônicos ultrapassam os muros prisionais e compõem o cotidiano social dos 

indivíduos envolvidos com o cárcere. 

No final da segunda temporada, episódio treze, quando Poussey e Taystee, duas 

personagens pertencentes ao grupo social das negras, voltam a ser amigas, Cindy, outra 

personagem negra, faz referência ao filme “Quatro amigas e um jeans viajante”, caçoando das 

companheiras. No filme citado, quatro amigas viajam pela Europa e acontecem diversas 

situações de desentendimento, mas sempre voltam a se reconciliar. Ao Cindy citar esse filme, 

faz referência de que a briga e reconciliação das duas parece um enredo de filme adolescente, 

ou seja, cheio de dramas talvez não tão importantes para a vida adulta. 

 Diáz, também no episódio treze da segunda temporada, agora sabendo que está grávida, 

lembra de um programa que ela assistia na televisão sobre mulheres que não sabiam estarem 

grávidas. Ela comenta esse fato com Bennett, guarda da prisão, pai do filho dela. Diz que sente 

saudades de assistir esse tipo de programa de televisão. Nesse momento, pode-se observar que 
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a mídia influencia a vida dos indivíduos e, mesmo que a personagem assistisse o programa 

quando não estava grávida, está utilizando da referência e dos ensinamentos dele agora, já que 

eles marcaram sua vida.  

 Outra questão ligada a mídia e globalização, manifesta-se quando Rosa conta a história 

de que, quando era pequena, achava que seus brinquedos se mexiam. Morello, 

automaticamente, lembra-se do filme Toy Story, que apresenta a história de brinquedos que 

ganham vida longe dos olhos de humanos. Morello repete o enredo do filme em palavras, 

contando para quem está numa van com eles e, logo após, afirma que ama este filme. Filmes, 

programas de tv, etc são elencados e se tornam conteúdos referenciais de conhecimento 

partilhado por serem de uma cultura mais globalizada. 

Quanto ao primeiro episódio da terceira temporada, registra-se que Cindy, bem-

humorada, pergunta a Vee se já imaginou Jay-Z e Beyoncé, cantores afro-americanos de música 

pop, tendo relações sexuais. Ela comenta que acha a representação dessa cena muito estranha, 

mas que gostaria de ver essa cena. Esses cantores são considerados símbolos da cultura negra 

norte-americana e têm grande número de fãs não só nos Estados Unidos como no mundo. São 

personalidade reconhecidas mundialmente. 

Taystee, no mesmo episódio, ao achar o livro “Viagem no tempo”, conta a narrativa 

para Poussey. A personagem do livro é uma viajante que volta no tempo, vai para Escócia e 

passa seus dias com um amante ruivo e branco. Taystee comenta que, se ela fosse personagem 

do livro, iria para África, encontrar um rei negro. Nesse momento, fica evidente que a 

personagem faz ligação com sua cultura e suas vivências para relatar a sua possível inserção na 

história relatada no livro. Já Poussey termina contando que, quando era pequena, viu o filme 

De volta para o futuro, junto aos seus pais e ficava imaginando todo tempo ter seu próprio 

Delorean e poder viajar pelo tempo. A personagem também faz ligação com suas vivências 

contando uma história que se aproximaria de sua realidade e a recorda da infância, uma vez que 

costumava ver esses filmes com seus pais.  

Doggett, ainda nesse episódio, sugere levar para a festa de dia das mães na prisão, 

artefatos da cultura mexicana, como pinãtas e doce de são patrício para a crianças que virão no 

presídio. A personagem afirma que a maioria das crianças são filhos de descendentes 

mexicanas, assim se sentirão mais confortáveis se tiverem brinquedos que conhecem. As 

policiais concordam e compram os artefatos que estão em promoção. A personagem Doggett, 

considerada “caipira”, teve a sensibilidade de se importar com a maioria das presidiárias 

descendentes de latinas, orientando para a compra de símbolos da cultura mexicana para fazer 

a alegria das crianças. Observa-se que os artefatos da cultura mexicana são de conhecimento de 
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muitos grupos sociais, pois foram comprados por serem de conhecimento de guardas e da(s) 

prisioneira(s). 

No mesmo episódio, Taystee afrima para Poussey que se mexer com as forças do mal 

irá acabar como Cedrico Diggory. Poussey ri, mas as outras detentas que estão na mesa não 

entendem nada e perguntam quem é esse. Ela explica que é um personagem da série Harry 

Potter, o que ainda não faz nenhum sentido para elas. Taystee e Poussey acham muita graça 

pelas outras não conhecerem a famosa trilogia de Harry Potter. Nesse acontecimento, as 

referências para serem compreendidas dependem da realidade que cada pessoa vive. Os fatores 

de globalização fazem sentido para as personagens que conhecessem a trilogia e sabem o que 

aconteceu com o personagem ali citado. 

Piper, no episódio treze da terceira temporada, faz analogia com o filme “Poderoso 

chefão” para registrar que está insatisfeita com o trabalho e as atitudes de Gonzalez. Para Piper, 

Gonzalez não serve como empregada e por isso não vai mais participar do esquema de vendas 

de calcinhas organizado por Piper. Considera que Gonzalez seria a Luca Brasi, personagem do 

Poderoso Chefão que tenta intimidar até mesmo o diabo, porém Piper deixa claro que não tem 

medo de Gonzalez. A expulsa dos negócios tenta pedir desculpas, voltar atrás, mas Piper não 

aceita. Mais uma vez um filme que transcende fronteiras serve como fato corriqueiro, porque 

de conhecimento partilhado pelos envolvidos. 

Após Lolly salvar a vida de Alex, a qual estava sendo sufoca por um guarda, no 

primeiro episódio da quarta temporada, as detentas acham o celular do guarda e o pegam. 

Alex envia uma mensagem com um emoji, Lolly fica encantada e pergunta o que é aquela 

carinha que ela não conhecia, Alex responde que é um emoji, Lolly fica impressionada e 

pergunta se existem outros daqueles. Alex responde que de todos os jeitos e mostra os modelos. 

Lolly adora o de gatinho com corações e o de um alienígena, mas ainda rebate que alienígenas 

não são daquele jeito segundo seus conhecimentos. Esse fato, marca um fator de globalização 

que ainda Lolly não conhecia, pois tinha sido presa antes dessa tecnologia se popularizar. 
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7. ANÁLISE E DISCUSSÕES A PARTIR DAS ENTREVISTAS 

 

Os meios de comunicação tem sido alvo de interesse, tanto pela influência que exercem 

sobre as mentes dos espectadores, como pelo modo como eles se manifestam em suas 

especificidades. Nesse sentido, Pereira e Fossá (2015, p.28) indicam que “rádios, jornais, 

revistas, tevês, sites e redes sociais on-line, cada espaço com linguagem própria, fazem a ligação 

do indivíduo com o seu contexto social”.  Tais meios tornaram-se um vasto e acessível campo 

para investigação dos elementos culturais que compõem a sociedade, pois criam, mudam, 

transmitem, legitimam e reproduzem culturas, constituindo-se em peças importantes das 

instituições sociais, sendo, portanto, relevante o conhecimento dos efeitos desses meios quer 

pelo que eles revelam sobre a sociedade ou pelo o que contribuem para formação dessa 

sociedade.  

Assim, é importante entender a relação entre os meios de comunicação e a sociedade, 

de forma que essa temática merece estudos que a especifique. Nesse intuito, explorar essas 

questões traz à discussão as mudanças sociais ligadas aos elementos midiáticos. De fato, é 

preciso esclarecer que o conceito de globalização afeta diretamente a compreensão do que é 

individual/global no campo sociocultural e isso manifesta um modo diferente de ver a presença 

do indivíduo no mundo. Segundo Hall (2006), a teoria social discute a fragmentação do 

indivíduo moderno, que, antes, era visto como unificado. Diante dessa fragmentação, é de 

grande importância aprofundar saberes sobre os fenômenos sociais e culturais que o indivíduo 

vivencia na construção de sua realidade. O que se sabe é que qualquer mídia influencia nas 

construções sociais dos indivíduos, ou seja, da mídia ao público partem influências normativas, 

emocionais e sensoriais e isso o posiciona como sujeito do mundo.  

Diante desse contexto, as análises aqui registradas têm por base seis categorias 

resultantes do entrelaçamento de dados levantados em cada uma das seis categorias de 

elementos socioculturais (fatos) presentes no seriado Orange Is The New Black, com as 

entrevistas que lovers do seriado responderam. O foco de análise é identificar os elementos 

socioculturais presentes no seriado nos discursos dos espectadores que se dizem lovers dessa 

série. 

Com isso, busca-se entender como as palavras de Hall (1997) se contextualizam e se as 

entrevistas funcionam como reflexo do que acontece na sociedade contemporânea. Explica-se 

melhor: nas entrevistas dos lovers, em suas preferências como espectadores, evidenciam-se 

fatores socioculturais presentes no seriado? Vê-se, a seguir, as análises de cada entrevista. 
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Como já foi referenciado no capítulo de metodologia, foram entrevistados seis lovers 

do seriado Orange Is The New Black. Essas entrevistas estão transcritas e no apêndice B desta 

pesquisa. Para a análise que aqui se propõe, adota-se a sequência das entrevistas, sinalizando 

cada uma em ordem numérica e inter-relacionando-as com as categorias de elementos 

socioculturais encontrados nos episódios analisados. Para finalizar esse capítulo, faz-se uma 

síntese, relacionando os resultados das seis entrevistas. 

 

7.1 ANÁLISE DA ENTREVISTA DO LOVER I 

 

Considerar a cultura como um elemento socialmente transmitido por meio de práticas 

experienciadas e/ou simbolicamente partilhadas, fornece bases para análise de sistemas 

simbólicos que remetem ao (re)conhecimento de um sistema cultural que se institui ou, quando 

já existente, é reforçado por intermédio de práticas diversas. Mas a cultura não é apenas reflexo 

de processos anteriores; como a cultura é formada por intermédio de diferentes práticas sociais, 

pode ser modificada pelos próprios membros que dela se valem. 

Nessa perspectiva, a entrevistada I emite, em sua fala, valores que permitem associá-lo 

a uma cultura globalizada porque representante de práticas sociais contemporâneas e 

pertencentes a vida cotidiana. Há uma transposição do ambiente da ficção do seriado norte-

americano para os assuntos reais da sociedade brasileira. Para a entrevistada I, a realidade da 

ficção torna-se de fato um reflexo do que deveria ser uma sociedade, pois, segundo a 

entrevistada, no seriado “os assuntos abordados não têm preconceito nenhum; as pessoas falam 

o que querem e são o que querem e a maneira como é tratado, assim, é normal, assim sem 

devaneios”. Ainda, com relação à sociedade idealizada pela entrevistada, a “linguagem que eles 

utilizam não é tipo a globo que fica meio nas entrelinhas. Eles falam o que pensam e eu acho 

isso muito legal”. Observa-se que essa sociedade prisional é retratada com ausência de 

preconceito do roteirista, pois dentro do sistema representado, as detentas dividem-se em guetos 

e isso caracteriza a divisão de classes e o preconceito inerente aos seus membros. Para essa 

entrevistada, a opacidade da linguagem existente fora do cárcere deixa de existir nessa 

sociedade carcerária idealizada. Portanto, a comunicação é mais simples é direta em um sistema 

prisional. 

Outro fator sociocultural que é apontado na fala dessa entrevistada diz respeito ao 

trabalho e ao reconhecimento que um indivíduo deve receber por exercer uma atividade. As 

regras daquela sociedade prisional são as mesmas adotadas por muitas sociedades. Os 

indivíduos recebem reconhecimento por serem úteis, nas palavras da entrevistada “ela tem o 
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emprego dela lá, com todos os direitos dela”, referindo-se ao trabalho de cabeleireira exercido 

por uma prisioneira. 

Para a entrevistada, a série “abre teus horizontes; ela fala o que quer, mostra o que quer, 

assim, sem papas na língua. As coisas ruins são feitas de um modo real, pra gente se dar conta 

do que acontece. E a história são de presas num presídio norte-americano que cometeram 

crimes pequenos, leves e conta a vida delas ali e têm várias classes sociais, tipos de culturas 

diferentes e isso é muito legal.” A convivência entre a diversidade de detentos que compõem 

os presídios, as histórias de vida e as culturas trazidas de diversos ambientes são pontos 

valorizados pela entrevistada. Na sociedade prisional, esses fatores são considerados, pela 

entrevistada, como instigantes para manutenção da atenção dele sobre o seriado. O seriado se 

configura como um espelho da sociedade real que a ficção reproduz com habilidade e mantém 

o espectador atento. 

Por fim, salienta-se o fato de a prisioneira Sophia ser considerada um modelo de 

indivíduo em busca de seu espaço no grupo social. A entrevistada cita essa personagem como 

uma forma de identificação consigo “que é ela lutar pelos direitos dela, do que ela quer fazer, 

do que ela pode fazer, do que ela deve fazer, então eu acho que isso é o que eu me identifico”. 

Isso elimina a noção genérica de ser a sociedade prisional um lugar de poucos exemplos, ou 

seja, há uma cisão da imagem de uma prisioneira como aquela que não serve como exemplo. 

No entendimento da entrevistada, a sociedade prisional é idealizada e seus membros podem, 

sim, servir de exemplos a serem seguidos – ocorre uma quebra de estereótipos sociais. Nesse 

sentido é que Silverstone (2007) aponta para exceção como elemento do espetáculo midiático, 

pois o cárcere é no mínimo um lugar inusitado, pensado pelo roteirista, para ser representado. 

 

7.2 ANÁLISE DA ENTREVISTA DO LOVER II 

 

“O seriado me chamou muita atenção por ser uma coisa assim que sai completamente 

dos padrões de seriados, enquanto têm muitos envolvendo super-heróis e tudo mais, esse 

envolve outros assuntos e são muito pertinentes”. Com essa fala, a entrevistada II inicia seu 

relato afirmando que os temas presentes no seriado trazem traços de realidade e isso o diferencia 

dos demais. As palavras da entrevistada permitem inferir que Kellner (2006) tinha razão, 

quando considerou que a exploração de questões sociais perturbadoras chama atenção para o 

excepcional e prende o espectador, pois foge da vida diária. Como a própria entrevistada afirma, 

“é uma coisa, assim, que é completamente diferente de qualquer outra encontrada”. 
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As personagens apresentadas no seriado são consideradas “bem marcantes”, pois 

fatores de personalidade, assim como fatores estéticos são evidenciados. Ainda essa lover 

ressalta as características que encontra na personagem Poussey, “Ela não teve papas na língua 

(...) E ela é uma pessoa que não tem medo de falar o que sente e o que pensa, ela defende muito, 

inclusive, o que ela pensa, eu me identifico muito com ela”. Para finalizar, afirma haver uma 

identificação entre ele e a personagem de maneira que são características que prima em uma 

pessoa. Entende-se que, mais uma vez, algumas situações do cárcere são entendidas como 

ideais, muito próximas as buscas do ser humano em geral e semelhantes ao que muitos seres 

humanos almejam. 

 Em se tratando da cultura da estética, pode-se ressaltar quando a entrevistada se refere 

a uma personagem como “aquela que é gordinha”, isso mostra o fato de haver uma 

consideração de que as outras personagens são magras, já que uma merece destaque e pode ser 

identificada por ser gorda no entendimento da entrevistada. Além de destacar que dentro do 

seriado há a representação de “mulheres, tá tudo bem que elas tão numa prisão, mas são 

mulheres fortes, mulheres guerreiras, entendeu? Mulheres que passaram por bastante coisa na 

vida fora da prisão, e por um motivo ou outro foram parar lá, né?”. Isso mostra que são 

importantes as temáticas relacionadas ao feminino para que esse lover se mantenha como um 

espectador fiel. A sociedade prisional que acolhe as detentas permite que se reproduza no 

cárcere o mesmo sistema social de fora dele, porém os elementos locais se manifestam em 

situações diferentes.  

 Outra questão evidenciada na fala é o fato de que na “convivência com as pessoas a 

gente passa por muitas coisas que elas passam, assim divergência de opiniões”, trazendo 

semelhança entre situações de fora e dentro do presídio que os indivíduos membros de uma 

sociedade encontram. “as situações em si eu acho que são muito da realidade e elas fazem 

parte sim da vida cotidiana de outras pessoas também”. Esse fragmento confirma o que já foi 

dito e reforça o quanto é valorizado por essa entrevistada o fato das temáticas poderem ser tanto 

ficcionais quanto, também, reais. É o que Kellner (2006) salienta como uma cultura midiática 

contemporânea que, além de abordar experiências cotidianas, promove fantasias e sonhos 

possíveis e próximos dos espectadores. 

 

7.3 ANÁLISE DA ENTREVISTA DO LOVER III 

 

   As temáticas fortes como “a questão das mulheres e também por uma questão da 

penitenciária”. ... “E a convivência num presídio” são os motivos que a entrevistada III apontou 
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para ser um lover do seriado. Segundo ele, “outra coisa que me identifica bastante é a constante 

busca do próprio eu, então, isso é muito bacana, as personagens buscam isso e eu acho que a 

gente busca na nossa vida também”. As questões sociais ligadas ao ambiente penitenciário 

feminino e aos fatores psicológicos do ser humano, que podem ser considerados como 

locais/globais, marcam o fato dessa entrevistada ter afinidades socioculturais com o seriado. 

 Na mesma linha de pensamento, a entrevistada refere-se “ao fato dela não conhecer 

ninguém e começar a querer se enturmar e levar muito, o fato das outras não aceitarem, dela 

ser nova e diferente”. Reforça-se o pensamento da entrevistada sobre a convivência na 

sociedade carcerária feminina ser uma temática que o instiga a ser um espectador assíduo e um 

divulgador do seriado. Ainda, essa fala da entrevistada permite identificar grupos sociais 

diferentes existentes também no interior do cárcere. Isso se constitui como um reflexo da 

sociedade em geral.  

Como a sociedade é construída dialogicamente entre os indivíduos de um mesmo 

sistema social, a entrevistada se refere às mudanças visíveis do ambiente social que o seriado 

mostra. Para ele, “é muito interessante, porque mostra exatamente a evolução da penitenciária 

e como era o presídio e como ele foi se transformando e piorando a situação do ser humano, 

então acaba se tornando uma situação bem desumana, né? Na forma de como começou o 

seriado e de como ele termina, e, assim, isso chama bastante atenção”. A transformação 

sociocultural que a entrevistada crê como interessante se assemelha ao que acontece fora da 

ficção, só que lá, no sistema carcerário, fere ainda mais as regras de convivência, uma vez que, 

os comportamentos não aceitos se sobressaem e mostram o quanto o ser humano pode ser cruel.  

A ambivalência do ser humano entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o 

aceitável e o inaceitável, etc é tida pela entrevistada como um fato que se manifesta também na 

ficção: “um lado da luz que seria bacana, uma coisa que é difícil de acontecer, e outras 

começam a mostrar seu lado negro”. As regras da ficção do sistema prisional parecem ser 

idênticas as que constituem a sociedade em geral. Os grupos sociais vão se formando por 

afinidades de diversos tipos e, assim, formam uma sociedade com diferenças de valores. 

Por fim, a entrevistada relata que o seriado “conta a história também de como essas 

mulheres foram parar no presídio e a evolução de cada personagem”. Isso promove 

proximidade entre o sistema prisional e os vários sistemas sociais que retratam a cultura do 

indivíduo interligada com a vida cotidiana (anterior), e as sociedades como formadas por grupos 

ou sistemas sociais em que os indivíduos se identificam e se sentem pertencentes. 
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7.4 ANÁLISE DA ENTREVISTA DO LOVER IV 

 

A cultura pode influenciar e transformar os ambientes sociais, de forma que o ser 

humano reflete a cultura em que está inserido e esta torna-se parte do indivíduo; essa via de 

mão dupla, em que indivíduo e sociedade são afetados pelos fatores socioculturais, não é 

homogênea, tampouco ocorre de forma pacífica. As transformações sociais emergem dos 

conflitos, pois, dentro de uma sociedade isso está presente diariamente. Então, a forma como é 

tratada no seriado a “problemática de cada personagem, da profundidade dos problemas de 

cada uma, enfim, é bem humanizado.” A entrevistada considera isto fundamental para que 

assista e divulgue o seriado para outras pessoas. Isso torna-se evidente quando essa entrevistada 

afirma achar “que são problemáticas bem reais, assim, não tem nada de muito surreal”. Isso 

contribui para que haja uma identificação com o os temas e as histórias que aparecem nessa 

produção audiovisual, como por exemplo, quando a entrevistada cita o fato de uma personagem 

ter “certa deficiência” e por isso deve receber tratamento diferenciado, mas não recebe. 

 Outra especificidade relatada pela entrevistada é a importância dada para “também 

saber um pouco mais da vida anterior a prisão de cada uma, sabe, o que que levou cada uma 

a chegar na prisão”, mostra a relevância da história e da memória que todos os seres humanos 

percorrem cada uma a sua maneira. Com uma detenta, não é diferente, pois ela passou por 

situações difíceis que a levaram até a situação em que se encontra, no cárcere. É uma forma da 

entrevistada remeter o universo carcerário, ao universo da sociedade livre que também constrói 

sua trajetória. O fato de ter “até a irmã aquela, freira, sei lá, eu acho que foi isso que me 

manteve, assim, assistindo tipo aquele lance da barata, de treinar barata para levar cigarro, 

aquele lance do tráfico das calcinhas, tipo, são coisas ridículas que, na tela, se tornam atrativas 

e interessantes”, ou seja, são situações que colocam o espectador perto das condições das 

encarceradas. Na sociedade livre, há religiosas, ocorre tráfico e contrabando de produtos, ou 

seja, dentro do presídio elas vivem situações próximas com as que os indivíduos vivem fora de 

lá. Isso se evidencia, então, por intermédio de relatos da entrevistada. 

 

7.5 ANÁLISE DA ENTREVISTA DO LOVER V 

 

É na sociedade que se moldam os valores, as crenças, as informações, as emoções, os 

pensamentos e, nesse sentido, o contexto que se insere o indivíduo é determinante para que 

essas ações sejam moldadas e façam parte do “ser” dos indivíduos.  Os fatos com os quais uma 

pessoa se identifica nem sempre são os mesmo que a outra, isso depende de quais são as 
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influências que essa pessoa teve durante a vida. Para a entrevistada V, o seriado “chamou 

atenção pelo fato de ter muitas mulheres e elas mesmos no sistema carcerário serem bastante 

empoderadas”. O termo “empoderada” é uma gíria que significa ter “força”, ou seja, uma força 

interna que não precisa ser estética, pode ser moral (é interior). Com essa fala, evidencia-se que, 

para a entrevistada, é importante a forma com que o seriado aborda a estética – o poder interno, 

a força da mulher como alguém que, mesmo estando na prisão, é capaz de mostrar suas virtudes 

e bravura para os espectadores.  

“questões de amor e ódio ao mesmo tempo, algo que liga duas pessoas, essas coisas 

assim”. Esse fragmento da fala da entrevistada apresenta uma discussão sobre as relações 

homossexuais na prisão. As relações entre as mulheres no sistema prisional passam pelas 

mesmas lutas por direitos que os relacionamentos homossexuais buscam na sociedade em geral, 

ou seja, mostra-se uma sociedade com regras prisionais semelhantes ao ambiente externo. A 

luta por direitos iguais é uma realidade de sociedades marcadas pela diferença, esse fato 

equipara grupos sociais que compartilham comportamentos e que buscam por aceitação social. 

A partir da seguinte fala: “Poussey pela alegria, assim mesmo ela estando na prisão, 

tipo ela sempre teve um bom humor, ela sempre tentou ver o lado positivo das coisas.”, é 

possível inferir que, mesmo num sistema prisional,  o sentir-se bem é um fator marcante no 

comportamento dos indivíduos. A entrevistada cita o fato de se identificar com a personagem 

Poussey por ela ser bem-humorada, construindo sempre um olhar otimista diante dos fatos. 

Observa-se que a imagem do que é ser uma prisioneira é subvertida, pois, pelo senso comum, 

o sistema prisional é uma sociedade rígida e promotora de infelicidades diversas. É o que 

Silverstone (2007) chama de capacidade de inversão, ou seja, essa imagem que se tem de uma 

prisioneira, passa por momentos de transformação, motivados pelo novo cotidiano prisional 

que se molda no seriado. 

Como toda sociedade é composta por regras, que os próprios membros dessa sociedade 

criam, seguem e difundem seguem e difundem, no sistema prisional não é diferente. Conforme 

já foi evidenciada na categoria de dados coletados, regras de uma sociedade prisional, na prisão 

existem normas que fazem sentido para os membros que estão inseridos naquele contexto. Essa 

entrevistada afirma: “(n)a prisão que é um lugar onde é cada um por si”, considerando ser esse 

um diferencial do sistema prisional em relação à sociedade em geral. Pode-se considerar que 

essa diferenciação, embora apareça como uma regra prisional, em âmbitos diferentes, é também 

uma regra global, pois, no campo da sobrevivência, a individualidade se sobressai ao coletivo 

em muitos sistemas sociais.   
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7.6 ANÁLISE DA ENTREVISTA DO LOVER VI 

 

A entrevistada VI, ao se referir aos aspectos que o levaram a uma aproximação com o 

seriado, salienta que “são vários personagens e cada personagem têm uma história antes da 

prisão”. Para ele, a “história de cada uma foi o que me prendeu na história”, pois, “tem algumas 

histórias que mexem bastante com a gente”. Nesse sentido, há proximidade entre a sociedade 

da ficção e a não ficcional, pois essa entrevistada considera as vivências das personagens formas 

que simbolizam a realidade social. Ao ser questionado como faria a indicação da série a outra 

pessoa, afirma: “comentaria que cada prisioneira tem sua identidade, e falaria também que é 

muito interessante a história de cada uma dela”. Observa-se, então, que a sociedade ficcional 

apresentada no cárcere é tida como um espaço de grande importância para o aprendizado social 

e cultural desse lover.  

 O indivíduo já nasce pré-disposto à socialização e, ao localizar-se no tempo e no espaço, 

constrói sua vida cotidiana dentro de um sistema social. As sociedades assim como os 

indivíduos determinam normas a partir de suas necessidades, ou seja, moldam as condutas, 

considerando os elementos antagônicos que constituem as sociedades e os indivíduos que a 

compõe. Isso é apresentado na fala da entrevistada, quando relata a “luta interna da Piper e de 

algumas prisioneiras sobre o bem e mal, assim, e o crescimento e desenvolvimento dentro da 

prisão”. Para essa entrevistada, esse audiovisual apresenta uma “briga interna sobre o que é 

certo e o que é errado”, isto é, “se é errado isso ou não, se é tirar vantagem das pessoas ou 

não, mas é uma questão de sobrevivência”. Entende-se, assim, que o sistema prisional apenas 

reflete uma sociedade que se constrói e desenvolve a partir de valores determinados pelo próprio 

sistema social e o seriado é um meio dialógico de abordagem simbólica das posições dos 

membros que compõem o meio social.  

 

7.7 SÍNTESE REFLEXIVA 

 

As seis lovers entrevistadas, embora, muitas vezes, com posições diferenciadas pelos 

gostos individuais que as levaram a se tornarem assíduas espectadoras, unem-se pelo fato de 

considerarem o seriado como um audiovisual diferenciado, por tratar de temáticas consideradas 

pouco convencionais em séries. É provável que o fato de serem mulheres pertencerem a faixa 

etária de 19 a 32 anos, colabore para a definição do que chamam de “diferenciado”. Outro fator 

interessante de observar é a visão positiva que as seis lovers têm do cárcere, pois, mesmo 

quando os fatos relatados mostram as mazelas humanas, no que há de mais cruel, para elas, os 
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efeitos desses fatos servem como aprendizado. Por vezes, a sociedade retratada no seriado 

chega a ser considerada ideal, pois, naquele meio social, é possível dizer o que se pensa, lutar 

por seus direitos e buscar a essência do seu próprio ser. 

 Diversos fatores socioculturais são absorvidos do seriado e revelados na maneira como 

as entrevistadas abordam as relações sociais que são mobilizadas nesse audiovisual. Nesse 

sentido, pode-se entender que há um encontro entre culturas diferentes, mas que essas culturas 

se identificam por pertencerem a uma mesma sociedade complexa, repleta de interações 

simbólicas que se adaptam localmente e se manifestam como uma cultura mais globalizada.  

Outro ponto a se fazer referência é o fato de que um grupo socialmente dominado 

(cárcere) está inspirando a cultura de um grupo hierarquicamente dominante (sociedade em 

geral). Não se quer com isso dizer que as lovers gostariam de pertencer ao meio penitenciário, 

mas que o seriado apresenta fatores socioculturais que retratam um meio social, por vezes, 

estimado por essas entrevistadas e que, muitas vezes, o sistema social penitenciário apresentado 

no seriado incentiva as lovers à adesão a diferentes culturas e a integração entre culturas. Assim, 

o seriado Orange is the new black modifica o que as entrevistadas são e as faz construírem uma 

identidade cultural dentro de um sistema social formado por múltiplas transformações culturais. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A fim de encerrar as discussões aqui levantadas, parte-se da retomada da questão que 

norteou esta pesquisa: que fatores socioculturais em Orange Is the New Black podem 

influenciar os consumidores lovers dessa produção audiovisual? Para dar conta de tal questão, 

foi preciso levantar fatores socioculturais presentes no seriado Orange Is the New Black e 

entrelaçar tais elementos com os registros de lovers do seriado. Posto isto, coube observar como 

se configuram os fatores socioculturais no cárcere e se esses fatores transcenderam as fronteiras 

da prisão e influenciam na formação de sistemas sociais diversos representados na fala de lovers 

desse seriado. 

Na percepção de Silverstone (2007), a mídia molda pensamentos e comportamentos do 

ser humano, assim como fornece possibilidades para aguçar a fantasia e promover o sonho. No 

que tange ao seriado analisado, isso se evidencia quando as lovers marcam seus gostos e 

mostram interesse por temáticas representadas na vida carcerária do seriado Orange Is The New 

Black. Isso mantém-se constante na fala das seis lovers entrevistadas seja porque consideram 

haver transparência nos assuntos tratados, ou por entenderem que as temáticas são pertinentes 

aos seus próprios conflitos, ou, ainda, por sentirem que há certa liberdade que é interpretada na 

fala e nas ações das personagens. 

É interessante pensar que o território carcerário, aparentemente limitado, quando 

retratado pela mídia, estabelece relações claras com a sociedade de fora da prisão. O cárcere 

revela-se, então, um ambiente local limitado, mas socialmente ilimitado em suas formações e 

influências diversas nos sistemas sociais. As lovers manifestam em suas entrevistas o gosto pela 

representação de culturas diversas presentes no seriado, também absorvem a diversidade 

cultural, valorizando uma cultura comum a todos. 

Cabello (2011), conforme registrado no capítulo dois desta pesquisa, afirma que a 

cultura não é homogênea e se constrói nas inter-relações sociais, e as ideias, os valores, as 

crenças são determinadas pela sociedade que os promove e, ao mesmo tempo, os modifica.  

Nessa mesma perspectiva vem Hall (1997) que entende as sociedades como multiculturais e 

que a cultura global necessita das distinções para se constituir. As contribuições de Silverstone 

(2007) sobre o papel da mídia na exploração das questões sociais e formadoras de culturas 

permitem conferir à mídia o papel não só de formadora de cultura, mas também como difusora 

de elementos que colaboram para uma cultura cada vez mais globalizada. Dessa forma, é 

possível observar que a cultura é fruto das relações nos sistemas sociais e que esses mesmos 

sistemas comportam culturas heterogêneas, sendo a mídia uma via de criação, circulação e 
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difusão de culturas. O seriado analisado remete a multiculturalidade e a globalização do mundo 

contemporâneo, pois nele vê-se desde temáticas que servem como um reflexo da sociedade em 

geral até as mais inusitadas formas de improviso, como o adestramento de baratas para 

transporte de cigarros. 

Entende-se que as mudanças nos sistemas sociais são decorrentes de variados fatores 

que interagem e alteram os padrões da sociedade. Com a análise dos episódios selecionados de 

Orange Is The New Black, confirma-se que a mídia é veículo de formação de cultura, na medida 

em que vários fatores socioculturais apresentados no seriado são apreciados por consumidoras 

que se dizem lovers desse audiovisual e isso promove mudanças nas experiências do cotidiano 

e da vida cultural de cada uma. Com isso, compreende-se melhor as relações estabelecidas entre 

os sistemas sociais como forma de compreender também como a cultura se constitui e se 

transforma nas sociedades modernas. 

Passa-se, agora, à finalização das reflexões expostas, com um registro de perspectivas 

para pesquisas futuras. Não é intuito esgotar as possibilidades de estudos ligados à cultura, à 

sociedade e à mídia, mas tem-se por intento propor algumas questões que podem ser 

desenvolvidas a partir das considerações aqui registradas. Seriam, então, relevantes pesquisas 

adicionais relacionadas a aspectos pouco convencionais da mídia, como por exemplo, as 

identidades socioculturais no ambiente do sistema prisional representado no seriado Orange is 

the New Black. Outro fator a ser considerado objeto de estudo é a diversidade cultural presente 

no cárcere e como essa diversidade se integra e sobrevive. Ainda, pesquisas ligadas à 

representação do feminino no sistema prisional seriam relevantes por buscarem o perfil da 

mulher inserida no ambiente do cárcere. Por fim, a realização de um estudo quantitativo dos 

aspectos socioculturais presentes na fala de lovers de ambos os gêneros contribuiria para o 

aprimoramento dos dados levantados, permitindo, então, o estabelecimento de novos registros 

que ampliariam as possibilidades que aqui se reveleram. 
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APÊNDICE A 

 

ENTREVISTA SOBRE O SERIADO ORANGE IS THE NEW BLACK 

 

Idade: ____________________________ Gênero: __________________________ 

 

1) Considerando que um lover é quem se identifica positivamente com algo, o que fez você 

se identificar com esse seriado? 

 

2) Descreva elementos (fatos ou fragmentos do seriado) que o(a) levaram a essa identificação? 

3) Como você faria a indicação para uma pessoa que desconhece o seriado tornar-se um 

espectador?  

4) Você identifica elementos de sua vida cotidiana na série? Quais?  

 

A entrevistadora utilizou o recurso de pergunta/resposta para (re)elaborar seus enunciados  de 

forma que a atividade interacional fosse dinamizada e se pudesse explorar ainda mais as trocas 

entre entrevistados/entrevistado.  Alguns dos questionamentos acima foram entremeados com 

perguntas que buscavam organizar e expandir ainda mais a situação de interação. A seguir, 

algumas intervenções utilizadas: 

a) Porquê?  

b) Importa-se de dar um exemplo?  

c) Pode falar um pouco mais acerca disso? 

d) E para você, seria viável? 
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APÊNDICE B 

 

Entrevista I 

P. Qual a tua idade? 

E1. Então eu tenho 20 anos 

P. Considerando que um lover é quem se identifica positivamente com algo, o que fez você se 

identificar com esse seriado? 

E1. Bom, primeiramente a primeira coisa que me identifiquei é que os assuntos abordados não 

têm preconceito nenhum; as pessoas falam o que querem e são o que querem e a maneira como 

é tratado, assim, é normal, assim sem devaneios (vai no próximo). O que eu quis dizer é que a 

linguagem que eles utilizam não é tipo a globo que fica meio nas entrelinhas. Eles falam o que 

pensam e eu acho isso muito legal, tanto que eu espero um dia isso aconteça aqui. 

P.  Tu podes dar um exemplo disso que tu disse ? Um exemplo dentro do seriado 

E1. O modo como eles tratam com a Sophia, o que ela é, que ela transexual, ela não tem, assim, 

ela diz o que ela é, sabe. Ela trabalha lá, em tudo lá, e até porque ela está na ala feminina. Né? 

E que, não sei, mas talvez quantos não têm por aí que estão na ala masculina forçados a estar 

ali. 

P. Descreva elementos (fatos ou fragmentos do seriado) que o(a) levaram a essa identificação? 

E1. No caso do exemplo que eu dei antes, é que conta o passado dela como foi difícil essa 

transição dela, e daí que agora ela tem o emprego dela lá com todos os direitos dela. Tem se eu 

não me engano um episódio que ela fica naquelas celas com dois beliches, então ali ela está 

com mulheres e que eu acho que ela não é zoada por nenhum guarda se eu não me engano, pelo 

menos pela maioria deles, talvez por aquele bigodudo desgraçado. 

P. Como você faria a indicação para uma pessoa que desconhece o seriado tornar-se um 

espectador?  

E1. Eu acho que tu tens que assistir essa série porque ela é muito legal. Ela abre teus horizontes; 

ela fala o que quer, mostra o que quer, assim, sem papas na língua. As coisas ruins são feitas de 

um modo real, pra gente se dar conta do que acontece. E a história são de presas num presídio 

norte-americano que cometeram crimes pequenos, leves e conta a vida delas ali e têm várias 

classes sociais, tipos de culturas diferentes e isso é muito legal. 

P. Você identifica elementos de sua vida cotidiana na série? Quais? 

E1. Pode ser até meio redundante, mas eu vou dar o mesmo exemplo aquele da Sophia, que é 

ela lutar pelos direitos dela, do que ela quer fazer, do que ela pode fazer, do que ela deve fazer, 

então eu acho que isso é o que eu me identifico.  
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Entrevista II 

P. Qual a tua idade? 

E2. Eu tenho 18 anos, quase 19 

P. Considerando que um lover é quem se identifica positivamente com algo, o que fez você se 

identificar com esse seriado? 

E2. O seriado me chamou muita atenção por ser uma coisa assim que saí completamente dos 

padrões de seriados, enquanto têm muitos envolvendo super-heróis e tudo mais, esse envolve 

outros assuntos e são muito pertinentes eu acho, para que a gente tenha mais conhecimento 

sobre, apesar de ter esse conhecimento de uma forma assim bem diferente, a partir do momento 

que é um seriado. Né? As personagens são bem marcantes e tudo mais e têm sempre várias 

histórias que compõem um enredo só, e isso é bem legal. 

P. Pode dar exemplos de algumas dessas histórias que você lembra? 

E2. Eu achei muito legal quando mostraram a história da Taystee, aquela que é gordinha sabe, 

e é uma coisa que acontece com muitos aqui no Brasil, que ela era órfã e daí ela começou a se 

envolver, com a história da Vee, que deu abrigo para ela, mas se desencaminhou totalmente 

porque ela começou a trabalhar e a mulher botava pilha pra ela trabalhar com droga e tudo mais, 

eu acho que era com droga, e eu achei legal, porque depois ela não resistiu, sabe, ela sabia que 

tinha feito errado, e ela tinha tido escolha e ela escolheu esse lado da suposta mãe dela, porque 

ela foi praticamente adotada por essa daí. E depois inclusive isso deterioro tanto com ela que 

quando ela saí da cadeia ela não consegue se adaptar, e ela não consegue voltar, dar a volta por 

cima, entendeu? Porque isso já tava tão assim, já na cabeça dela, entendeu? Que ela não 

conseguia mais, ela não conseguia mais procurar outras formas de viver, outras formas de 

tentar, ela não conseguia achar trabalho, por causa disso. Então ela decide voltar pra cadeia, 

porque ela acredita que ela não tem chance e ela não quer acreditar inclusive que ela poderia 

ter chances, entendeu? E isso é o que acontece com muita gente, é uma realidade, e eu achei 

legal a forma que eles mostraram essa realidade.  

P. Descreva elementos (fatos ou fragmentos do seriado) que o(a) levaram a essa identificação? 

E2. Acho que o fato de se passar numa prisão já é uma coisa que chama muita atenção e ao 

mesmo tempo tu te prende e quando tu começa a assistir é complicado parar. Eu costumava ver 

vários episódios seguidos, apesar de ter parado um pouco agora. E também a personalidade das 

personagens são os dois fatores que mais me chamaram atenção, entendeu? E são mulheres, tá 

tudo bem que elas tão numa prisão, mas são mulheres fortes, mulheres guerreiras, entendeu? 

Mulheres que passaram por bastante coisa na vida fora da prisão, e por um motivo ou outro 
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foram parar lá, né? Eu acho que esses dois fatores foram os que mais me puxaram para 

acompanhar a série.   

P. Você pode falar da personalidade de uma personagem em especial? 

E2. Posso, eu amo a Poussey, acho ela linda, acho ela maravilhosa, e eu acho que ela tem a 

cabeça dela assim muito no lugar. E ela é uma pessoa que não tem medo de falar o que sente e 

o que pensa, ela defende muito, inclusive, o que ela pensa, eu me identifico muito com ela, 

porque a maioria das vezes eu sou assim ou pelo menos eu tento ser. Inclusive quando ela se 

apaixona pela a amiga dela que quando ela falou não correspondeu, ela foi e falou entendeu? 

Ela não teve papas na língua na hora de falar a verdade e sentou e falou, e isso é uma coisa que 

eu admiro. Ela é muito justa, ela é muito verdadeira, muito sincera, e também ela se aceita e 

isso é uma coisa, assim, sensacional. 

P. Como você faria a indicação para uma pessoa que desconhece o seriado tornar-se um 

espectador?  

E2. Olha eu falaria que é uma coisa, assim, que é completamente diferente de qualquer outra 

encontrada, é uma série assim muito explicativa, sabe? Muito envolvente que tu te prende aos 

personagens pelas histórias, pelas personalidades, como já falei antes. E eu acho que diria, que 

as vezes as pessoas acreditam que perdem seu tempo vendo uma série, diria que acho que elas 

não perderiam tempo vendo Orange Is The New Black, porque é uma série bem boa, bem 

produzida, muito objetiva e ao mesmo tempo ela consegue dialogar de uma forma bem fácil, 

assim, de tudo entender tudo que está acontecendo, eu acho que é uma série muito boa de ser 

acompanhada. 

P. Você identifica elementos de sua vida cotidiana na série? Quais? 

E2. Na verdade, eu acho que eu não identifico particularmente da minha vida, quer dizer, dá 

pra identificar algumas coisas assim claro. Só que eu acho que tudo aquilo é uma realidade de 

alguma pessoa, entendeu? Por exemplo, cometer um crime por paixão, não sei se é uma coisa 

que acontece com tanta frequência, mas com certeza acontece. E sei lá, eu acho que a 

convivência com as pessoas a gente passa por muitas coisas que elas passam, assim divergência 

de opiniões, a gente as vezes, não no meu caso, mas outras pessoas querem se aproveitar e se 

dar bem em cima dos outros, e isso acontece as vezes na série. Eu acho que essa relação das 

pessoas é uma coisa a qual eu identifico na minha vida, mas as situações em si eu acho que são 

muito da realidade e elas fazem parte sim da vida cotidiana de outras pessoas também, crimes 

são cometidos diariamente. Acho que todas as pessoas se identificariam com alguma coisa, mas 

no meu caso é realmente essa relação das personagens entre elas e as consequências dessas 

relações.  
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Entrevista III 

P. Qual a tua idade? 

E3. Eu tenho 32 

P. Considerando que um lover é quem se identifica positivamente com algo, o que fez você se 

identificar com esse seriado? 

E3. Sinceramente, a mulherada. É isso, a questão das mulheres e também por uma questão da 

penitenciaria, como eu já trabalhei no presídio isso me chama muita atenção. 

P. Descreva elementos (fatos ou fragmentos do seriado) que o(a) levaram a essa identificação? 

E3. O amor entre as mulheres, esse é o fato principal. E a convivência num presídio, o fato de 

estar preso e ter que improvisar com o que não se tem. Na verdade pra ter uma boa vivência e 

a convivência de pessoas que são completamente diferentes.  

P. Você pode descrever algum desses fatos que mencionou? 

 E3. Logo que a Piper chegou no presídio o chinelo que ela improvisou, eu achei um máximo 

aquilo, então isso é um fato bacana. E o fato dela não conhecer ninguém e começar a querer se 

enturmar e levar muito, o fato das outras não aceitarem dela ser nova e diferente.  

P. Como você faria a indicação para uma pessoa que desconhece o seriado tornar-se um 

espectador? 

E3. Justamente a questão da evolução do sistema carcerário, a evolução dos personagens 

também. Como eles começaram no presídio, conta a história também de como essas mulheres 

foram parar no presídio e a evolução de cada personagem. Alguns conseguem mostrar o seu 

lado bonito, um lado da luz que seria bacana, uma coisa que é difícil de acontecer, e outras 

começam a mostrar seu lado negro, começam duma forma inocente, como o caso da Piper, e aí 

vai se transformando em uma pessoa com maldade, em querer dominar o local, então começa 

a mostrar seu lado negro. E a questão da penitenciária, o que é muito interessante, porque mostra 

exatamente a evolução da penitenciaria e como era o presídio e como ele foi se transformando 

e piorando a situação do ser humano, então acaba se tornando uma situação bem desumana, né? 

Na forma de como começou o seriado e de como ele termina, e assim, isso chama bastante 

atenção.  

P. Você identifica elementos de sua vida cotidiana na série? Quais?  

 E3. O fato da relação entre elas, e a própria mudança das personagens, a questão que eu tava 

falando da evolução do ser humano, uns mostrando seu lado bonito outros mostrando seu lado 

ruim. Outra coisa que me identifica bastante é a constante busca do próprio eu, então isso é 

muito bacana, as personagens buscam isso e eu acho que a gente busca na nossa vida também.   
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Entrevista IV 

 

P. Qual a tua idade? 

E4. Tenho 30 anos. 

P. Considerando que um lover é quem se identifica positivamente com algo, o que fez você se 

identificar com esse seriado? 

E4. Não sei se foi uma questão de identificação no meu caso, na verdade eu vi, eu gosto muito 

de séries e ouvi as pessoas falando muito bem e assisti e gostei e continuei olhando. Porque eu 

gosto bastante da problemática de cada personagem, da profundidade dos problemas de cada 

uma, enfim, é bem humanizado. 

P. Tu podes dar um exemplo de alguma dessas problemáticas? 

E4. Têm vários, tem a Crazy Eyes, que tem uma certa deficiência, vamos dizer assim, e acabou 

cometendo algo que ela nem sabe, não tem noção da gravidade do que ela cometeu, tem a Red 

que acabou entrando no crime, porque o marido era criminoso, foi uma maneira dela também 

sobreviver no meio. A Taystee também acabou traficando porque era o meio que ela vivia, 

entendeu? Eu acho que são problemáticas bem reais, assim, não tem nada de muito surreal. Eu 

acho que é bem por isso que a série faz tanto sucesso, apesar dessa trama toda, é as personagens 

terem esses problemas que levaram elas para cadeia. 

 P. Descreva elementos (fatos ou fragmentos do seriado) que o(a) levaram a essa identificação? 

No teu caso se você acha que não se identificou, o que te manteve assistindo a série? 

E4. O que me manteve assistindo o seriado foi a trama, com certeza, o saber o que que aquelas 

mulheres que estão presas, lógico que é bem longe da realidade, com certeza, mas saber como 

elas vão se virar e também saber um pouco mais da vida anterior a prisão de cada uma, sabe, o 

que que levou cada uma a chegar na prisão. Tem até a irmã aquela, freira, sei lá, eu acho que 

foi isso que me manteve, assim, assistindo, como eu falei da outra vez, são fatos tão simples 

que se tornam tão interessantes na tela, tipo aquele lance da barata, de treinar barata para levar 

cigarro, aquele lance do tráfico das calcinhas, tipo, são coisas ridículas que na tela se tornam 

atrativas e interessantes, de repente se fosse abordado de outra maneira a gente ia dizer putz 

que chato. 

P. Como você faria a indicação para uma pessoa que desconhece o seriado tornar-se um 

espectador? 

E4. Eu acho que eu falaria do jeito que falei aqui, é uma trama que traz temas simples, mas que 

consegue trazer uma complexidade para esses temas e envolver essas histórias das personagens. 

Não é superficial, acho que além de comédia ela também pode ser considerada um drama, né? 
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Pelas histórias e pelos finais nem sempre tão felizes. Além de alertar a pessoa que estou 

indicando que é uma série que tem bastante relações gays, então, para preconceituosos não vai 

rolar. 

P. Você identifica elementos de sua vida cotidiana na série? Quais?  

E4. Em relação com a minha vida não, acho que nada. 

P. Mas alguma temática que tu vê presente no seriado tu achas que poderia ser viável na tua 

vida? 

E4. Pensando, assim, agora, superficialmente pelo que eu me lembre não, só se alguma amiga 

for presa. 

Entrevista V 

P. Qual a sua idade? 

E5. 21 anos 

P. Considerando que um lover é quem se identifica positivamente com algo, o que fez você se 

identificar com esse seriado? 

E5. A toda a história da série, assim, me chamou atenção pelo fato de ter muitas mulheres e elas 

mesmos no sistema carcerário serem bastante empoderadas, e também, por conter romance 

lésbico, algo que me interessa bastante e que eu acho muito bonito, assim, ser expressado na 

mídia, por esse fato então. 

 P. Descreva elementos (fatos ou fragmentos do seriado) que o(a) levaram a essa identificação? 

E5. Eu me identifiquei bastante com alguns personagens, tipo a Poussey pela alegria, assim 

mesmo ela estando na prisão, tipo ela sempre teve um bom humor, ela sempre tentou ver o lado 

positivo das coisas. Ela tentava ser a melhor pessoa possível, assim, pra todo mundo. E também 

tem o relacionamento meio louco, assim da Piper, e na segunda temporada também me 

identifiquei bastante com a Stella, por essas coisas assim. 

 P. Como você faria a indicação para uma pessoa que desconhece o seriado tornar-se um 

espectador? 

E5. Primeiro eu acho que meio tentaria reconhecer o perfil de seriado que a pessoa assiste, e 

pelo meu gosto pessoal eu falaria, assiste, o enredo é muito bom.  

P. Você identifica elementos de sua vida cotidiana na série? Quais?  

E5. Sim, principalmente na parte do relacionamento homossexual, questões de amor e ódio ao 

mesmo tempo, algo que liga duas pessoas, essas coisas assim. 

P. Tu podes dar um exemplo de algum acontecimento da série que ilustre isso? 

E5. Acho que o relacionamento da Piper e da Alex, porque elas tiveram um passado bem 

envolvente e cada uma se separou depois para um lado e elas acabam se encontrando logo na 
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prisão que é um lugar onde é cada um por si, mas elas se juntam novamente e vivem aquele 

amor, talvez não tão intenso como antes, mas da forma delas, como dá.  

Entrevista VI 

P. Qual a tua idade? 

E6. Eu tenho 20. 

P. Considerando que um lover é quem se identifica positivamente com algo, o que fez você se 

identificar com esse seriado? 

E6. Eu acho que a primeira vez que a gente assiste qualquer série, a gente vai mais na 

curiosidade, mas como todo mundo tava falando que tinha bastante relacionamentos 

homossexuais, então eu já me interessei um pouco pela minha opção sexual também, mas o que 

me fez envolver mesmo na história é que são vários personagens e cada personagem têm uma 

história antes da prisão. Nem todas as pessoas estão lá porque são ruins ou fizeram algo ruim, 

a maioria está lá por causa do acaso e coisas relacionadas a azar mesmo, assim, elas fizeram 

coisas porque a vida levou elas até lá. Então, assim, a história de cada uma foi o que me prendeu 

na história.  

P. Pode dar um exemplo de alguma história que mais te chamou atenção? 

E6. Têm várias histórias legais, e os flash são os mais divertidos, porque eles te contam um 

pedaço, mas não te contam tudo, então é isso que vai prendendo aos poucos. Mas, a primeira 

história, é claro, da Piper e da Alex, que tu já se envolve no começo e aí tu quer descobrir mais, 

e aos poucos eles vão lançando as histórias das outras personagens, mas a da Crazy Eyes, que 

é a Suzane, é a que mais te deixa chateada porque ela foi presa por ter sequestrado uma criança 

o que ela não fez, porque ela é inocente demais, tem o coração bom e achou que ia se divertir 

com a criança e acabaram acusando ela de pedofilia. Então, tem algumas histórias que mexem 

bastante com a gente. 

P. Descreva elementos (fatos ou fragmentos do seriado) que o(a) levaram a essa identificação? 

E6. Eu acho que o que eu mais me identifico na série é essa luta interna da Piper e de algumas 

prisioneiras sobre o bem e mal, assim, e o crescimento e desenvolvimento dentro da prisão, 

porque acho que a série fala sobre adaptação e todas elas, cada uma delas, de alguma maneira 

ou outra se adaptaram, tanto por fora, assim pra viver bem nesse lugar, ou consideravelmente 

bem, quanto por dentro. Tipo elas tiveram que mudar o jeito de pensar, de agir, de demonstrar 

pra outras prisioneiras para ter respeito, pra conquistar seu espaço, o que na cadeia deve ser 

muito mais difícil de fazer. Na vida real a gente faz muito isso, se adaptar e transitar entre 

grupos e ter aceitação de todos, então acho que a série em si é sobre isso, sobre adaptação   
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P. Como você faria a indicação para uma pessoa que desconhece o seriado tornar-se um 

espectador? 

E6. Primeira coisa que eu falaria é que tem relacionamentos homo afetivos, pelo meu círculo 

de amizade, isso seria muito interessante. Mas, eu também comentaria que cada prisioneira tem 

sua identidade, e falaria também que é muito interessante a história de cada uma dela. E algo 

que me fez querer ver a série, foi o fato da Ruby Rose estar na segunda temporada, e eu comecei 

a olhar por causa disso.  

P. Você identifica elementos de sua vida cotidiana na série? Quais?  

E6. Eu acho que o principal elemento que eu identifico, na série é essa briga interna sobre o que 

é certo e o que é errado. Então, já é difícil identificar isso fora de uma prisão e lá dentro parece 

que dificulta muito mais. Saber o que se faz para ajudar a si mesmo lá dentro, se errado isso ou 

não, se é tirar vantagem das pessoas ou não, mas é uma questão de sobrevivência, então, eu 

acho que a gente apreende com isso, com o que elas passam dentro da prisão a gente apreende 

e elas acabam virando muito mais espertas sobre a vida, sobre as questões que ocorrem lá, 

situações que ocorrem lá e a gente acaba apreendem com isso. Então, eu meio que relacionei 

essa briga interna de certo e errado, bem e mal que elas têm lá dentro com o que eu passo 

durante o meu cotidiano. 

 


