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And who am I? That's one secret I'll never tell. 

 You know you love me.  

Xoxo, Gossip Girl 
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo verificar como se dá o consumo da série de TV 

americana “Gossip Girl” por meninas de 17 a 22 anos, da cidade de Santa Maria. Durante este 

processo, buscou-se analisar, a partir dos Estudos Culturais, como os jovens consomem e 

recebem a série, e em que ambiente se dá essa audiência. Como o público-alvo da série é 

composto por jovens, o trabalho aborda o comportamento e hábitos de consumo deste 

público.  

 

Palavras-chave: Estudos Culturais, Recepção, Jovens, Série de televisão 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work had as objective to verify who the consumption of  the TV series “Gossip 

Girl” for girls 17 - 22 years, of Santa Maria city. During this process, we have analyzed, from 

cultural studies, as young people consume and receive the series, and the environment in 

which occurs this hearing. As the audience of the series is composed of young people, the 

work addresses the behavior and consumption habits of this audience.  

 

 

Keywords: Cultural Studies, Reception, Young people, TV Series 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Os Estudos Culturais são uma perspectiva teórico/metodológica da comunicação e, 

segundo Mattelart e Mattelart (1999, p. 108), “a originalidade do centro e da problemática dos 

Cultural Studies no final dos anos 50 consiste em conseguir reunir grupos de trabalho em 

torno de diferentes áreas de pesquisas [...]e vincular seus trabalhos a questões suscitadas por 

movimentos sociais”. Os Estudos Culturais ou Cultural Studies estudam grupos sociais, seus 

comportamentos, consumo, recepção.  

E há uma relação entre comunicação e cultura? Escosteguy (2004, apud Jacks e 

Escosteguy, 2005, p. 66) afirma, a partir da visão de Martín-Barbero, que “trata-se de ver a 

comunicação a partir da cultura e atravessar sua proposta de investigação de uma 

aproximação antropológica, pois o cotidiano tem valor histórico para compreender a 

sociedade”. Essa ligação entre os dois assuntos traz outro questionamento: como a cultura é 

disseminada? É aí que a mídia se apresenta. Seus meios, tanto impressos como eletrônicos, 

levam esta cultura para todos os cantos do mundo e para todos os grupos sociais.  

A mídia não é apenas uma ferramenta de comunicação. Katz (2004, p. 20), afirma que 

“a mídia também afeta nossa vida por meio do seu papel de entreter”. Este papel de 

entretenimento fica a cargo da televisão, que é um meio bastante presente no cotidiano da 

sociedade contemporânea, juntamente com a Internet. Ela começou com o sinal aberto para 

quem quisesse ver, mas seu público foi ficando cada vez mais segmentado. Foi quando surgiu 

a necessidade de criar novos canais que tratassem de um assunto específico. Os Estados 

Unidos foram os pioneiros na TV por assinatura e ela iniciou uma verdadeira “febre”, os 

seriados de televisão, que ajudaram a tornar a TV uma produtora de cultura. Segundo Katz 

(2004, p. 20), “comédias de costumes na televisão norte-americana, [...] ajudaram a 

influenciar atitudes e comportamentos relativos as questões de raça e igualdade”. As séries 

americanas são sucesso deste a década de 1950, elas abordam os mais diversos temas e são 

dirigidos aos mais diversos públicos. 

A série Gossip Girl é produzida pelo canal CW e exibida no Brasil pela Warner 

Channel, canal de TV por assinatura, e pelo canal brasileiro de TV aberta SBT, com o nome 

de Gossip Girl, a garota do blog. Ela é voltada para o público adolescente e está há três anos 

no ar; aqui no Brasil desde 8 de novembro de 2007 e nos EUA,  desde 19 de setembro de 

2007 e ela trata do cotidiano de jovens de classe média alta de Nova York. Na primeira 



9 

 

temporada, eles estão no ensino médio e, na segunda, vão à faculdade. Os jovens retratados na 

série são diferentes entre si, cada um com perfil marcante, assim como o jovem da vida real. 

 Este é um grupo social que se diferencia dos outros de várias maneiras. Além de 

estarem em uma fase de transição entre a infância e a vida adulta, as vidas desses jovens 

parecem ser mais complicadas nesta fase e as inquietações e questionamentos são muitos. 

Como o jovem não é adulto ainda e já deixou de ser criança, sua maneira de consumo acaba 

sendo diferente, pois já tem o poder de escolha, mas ainda é dependente de seus pais.  

Com o intuito de verificar como se dá o consumo da série de TV americana “Gossip 

Girl” por meninas de 17 a 22 anos na cidade de Santa Maria, foram realizadas entrevistas de 

cunho qualitativo, com cinco meninas, selecionadas por conveniência. Para chegar a essa 

resposta, primeiramente traçou-se o perfil de consumo televisivo das meninas. Também foi 

verificado como a série é decodificada pelas meninas que a assistem. Foi realizada observação 

participante com uma das entrevistadas para verificar a situacionalidade
1
 no momento de 

audiência  

Gossip Girl é uma série americana muito assistida pelo público brasileiro, tanto pelos 

que possuem TV a cabo, quanto pelos que não possuem, pois estes últimos utilizam a internet 

para baixar e assistir do programa
2
. Como o seu público é diversificado, foram escolhidas 

jovens que moram na cidade de Santa Maria, em função da realidade social em que vivem e 

da faixa etária. A trama trata do mundo de adolescentes de ensino médio de uma escola 

particular prestigiada na cidade de Nova Iorque e de seus problemas amorosos e familiares. 

Ao entender como é apropriada a série por este público, compreendemos melhor seu modo de 

pensar e até mesmo o seu comportamento de consumo, trazendo uma contribuição para o 

mundo publicitário. A série Gossip Girl pode criar tendências e influenciar o comportamento 

dos adolescentes. Então, entender, a partir dos Estudos Culturais, como uma cultura diferente 

é aceita e consumida também ajuda a compreender o consumo dos jovens como um todo, não 

só de comunicação, como de cultura. Além do mais, ao entender como se dá o consumo desta 

série, também fornece mais subsídios para abordar este grupo que é tão diferente entre si e dos 

outros grupos sociais, e para a publicidade é de grande valia compreender saber estes dados. 

                                                 
1
 Segundo Jacks (1996, p.48), interpretando Orozco, a situacionalidade “pode identificar como a emissão 

televisiva encontra o receptor: sozinho ou acompanhado, com atenção exclusiva ou disperso, trocando 

considerações com outros telespectadores ou não, no espaço social ou íntimo da casa” 
2
 Informação retirada de uma breve pesquisa na comunidade brasileira da série na rede de relacionamento Orkut 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=28504723&tid=5380303474412888503&kw=%5BOFF%5D

+help+pra+minha+monografia&na=1&nst=1. Realizada em 12 de setembro de 2009 

http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=28504723&tid=5380303474412888503&kw=%5BOFF%5D+help+pra+minha+monografia&na=1&nst=1
http://www.orkut.com.br/Main#CommMsgs?cmm=28504723&tid=5380303474412888503&kw=%5BOFF%5D+help+pra+minha+monografia&na=1&nst=1
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Desta maneira o trabalho apresenta no primeiro capítulo um breve resumo sobre os 

Estudos Culturais, mídia e televisão. O segundo capítulo trata da mundialização nos tempos 

de globalização. Já o capítulo três fala sobre a Geração Y, os jovens de hoje, e como eles são 

retratados nas séries de televisão americana no subcapítulo de Barrados no Baile a 90210 e no 

subcapítulo Os Upper East Sidders que trata a série Gossip Girl. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CULTURAL STUDIES  

 

Os interesses dos Cultural Studies, para Escosteguy (2001, p.58), os Estudos Culturais 

“caracterizam-se por construir uma perspectiva que enfatiza a atividade humana, a produção 

ativa da cultura, ao invés de seu consumo passivo”, a autora ainda aponta como as próprias 

atividades humanas, de grupos que não se contentam em receber a cultura passivamente, e 

que, além disso, fazem parte da sua produção. Mas para tudo isto acontecer deve existir um 

compartilhamento de sentidos e significados. 

Segundo Escosteguy (2001), os Cultural Studies surgiram de forma organizada, a 

partir da fundação do Center Contemporary Cultural Studies (CCCS), por Richard Hoggart, 

em 1964. Esse centro foi um marco que uniu os interessados no assunto e que, no futuro, 

tornar-se-iam conhecidos por sua colaboração para esta teoria da comunicação. Mas para 

Matterlart e Mattelart (1999) a origem dos Estudos Culturais é anterior ao CCCS e 

desenvolveu-se a partir de estudos de críticas literárias de Fran Raymond Leavis. Isso mostra 

que antes de ser formado o centro, estudiosos já estavam começando a perceber que a cultura 

é muito mais do que um produto a ser consumido. Havia uma relação entre a sociedade que a 

consome e a própria cultura a ser consumida e suas práticas. Matterlart e Matterlart (1999) 

colocam o CCCS como sendo um centro de estudos sobre formas, práticas e instituições 

culturais e como são suas transformações sociais e as relações com a sociedade. O centro 

ajudou a mostrar uma nova forma de ver a cultura, que passa de um produto produzido pela 

sociedade a um objeto de estudo, assim se tornando objeto de muitas pesquisas na área de 

comunicação. 

 

Para os estudos culturais, portanto, a pesquisa de comunicação não é a que focaliza 

estritamente os meios, mas a que se dá no espaço de um circuito composto pela 

produção, circulação e consumo da cultura midiática. Poderíamos resumir que os 

estudos culturais estão interessados nas relações entre textos, grupos sociais e 

contextos ou ainda, em termos mais genéricos, entre práticas simbólicas e estruturas 

(JACKS, 2008, p. 39) 
 

Então os Estudos Culturais não se referem apenas à cultura em si, mas sim a sua 

produção, circulação e recepção. “Os Estudos Culturais focalizam-se nos papéis representados 

pelas formas que recebemos e interpretamos mensagens dos meios de comunicação de massa” 

(CASHMORE, 1998, p. 57). Cada pessoa tem uma recepção diferente da mensagem que está 
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sendo transmitida; para Jacks e Escosteguy (2005), a recepção é um procedimento de 

interação receptor/televisão/mediações. Outro campo importante nos Estudos Culturais é o da 

identidade: para Canclini (1999), havia se estabelecido que ser parte de uma nação era 

equivalente a ter uma identidade, onde o que é compartilhado – língua, objetos, costumes – os 

diferenciaria dos demais de forma nítida. Ou seja, a identidade de cada um é o que os 

diferencia dos outros. Portanto, há várias categorias de identidades, as nacionais, as 

individuais. Hall (2001, p. 12), afirma que “a identidade, então, costura o sujeito à estrutura. 

Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos culturais que eles habitam, tornando ambos 

reciprocamente mais unificados e predizíveis.” Cada sujeito está ligado ao universo que 

habita, e o que os une é a identificação que este sujeito cria com este universo. 

 

2.1.1 Identificação 

 

A identidade é formada de acordo com a cultura e o ambiente em que se vive, mas 

também vai além disso; é preciso ir mais a fundo para entender como se constrói ou reconstrói 

a identidade de um povo, que tem uma relação de simbiose com a cultura, pois um é 

responsável pela formação de outro. 

Com as mudanças no cenário cultural, econômico, político, social, as identidades 

também mudam. Algumas passam a ficar ultrapassadas, uma vez que há constante 

movimentação e mudança no mundo contemporâneo, assim, fica difícil agir como se agia há 

duas décadas. Para Hall (2001), as velhas identidades estão em decadência, fazendo surgir 

novas identidades que fragmentam o individuo moderno, que até então era visto como um 

sujeito unificado. Todas essas mudanças podem acabar gerando uma crise de identidade
3
, que 

segundo Hall (2001, p. 9), é “chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração do 

sujeito.”  

Há muita novidade e mudança no mundo pós-moderno, onde tudo acontece muito 

rápido. Hall (2001) trabalha com três concepções de identidade; sujeito do Iluminismo; sujeito 

sociológico e sujeito pós-moderno, este último é focado neste trabalho. Para Hall (2001), o 

sujeito pós-moderno, conceitualmente, não tem uma identidade fixa, permanente ou essencial. 

Ou seja, ele não está delimitado a ter uma só identidade para o resto da sua vida, pode mudar 

                                                 
3
 A assim chamada “crise de identidade” é “vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está 

deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência que 

davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social.” (HALL, 2001, p.7) 
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quando lhe convém, quando lhe é necessário dentro de sua cultura, pois, segundo Hall (2001, 

p. 12-13), “a identidade torna-se uma „celebração móvel‟”. Então, percebe-se que a identidade 

não pode ser fixada, ou então, na linguagem de hoje, rotulada ou servir de rótulo para um 

indivíduo, já que está sempre em movimento.  

 

O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, identidades que 

não são unificadas ao redor do “eu” coerente. Dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas. (HALL, 2001, p. 13) 

 

Com essa mudança de identidade, o indivíduo, hoje se identifica com um grupo, 

amanhã se identifica com outro. Mas esse fenômeno não é negativo, se deixarmos de pensar 

que vamos nascer e morrer tendo a mesma identidade. Hall (2001), afirma que, pensar que 

nascemos e morremos com uma mesma identidade unificada é o resultado de uma estória 

construída sobre nós mesmos. Não é ruim, ou não-natural vivermos nesta constante mudança 

de identidade, pois estamos à procura daquela com qual mais temos identificação, nos 

sentimos mais à vontade e confortáveis. A gama de possibilidades oferecidas a nós é grande. 

Podemos escolher ter uma identidade a cada dia até acharmos a certa. Para Hall (2001, p, 13), 

“à medida em que os sistemas de significação e representação cultural se multiplicam, somos 

confrontados por um uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, 

com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente”. 

Percebemos esta maior inquietação e busca pela identidade “certa” na adolescência, quando as 

dúvidas de quem realmente somos estão mais presentes.  

Todas essas identidades são criadas ou reformuladas em seus territórios, mas elas 

acabam ganhando o mundo, alcançando outros territórios, outras culturas. Para Hall (2001), 

um aspecto responsável pelas mudanças, é a globalização e o impacto que causa sobre a 

identidade cultural. Podemos usar como exemplo a identidade dos skatistas, sua cultura foi 

criada a partir dos surfistas. Na década de 60, alguns surfistas californianos queriam uma 

forma de surfar mesmo quando o mar estava sem ondas.  Foi criado o skate, uma tábua de 

madeira (semelhante à prancha de surf) e quatro rodinhas que davam a mobilidade
4
. Desta 

forma os surfistas poderiam surfar no concreto. Essa é uma identidade criada a partir de outra, 

que faz uso de algum elementos e símbolos e cria novos. 

Segundo Hall (2001, p. 14), “as sociedades modernas são, portanto, por definição, 

sociedades de mudança constante, rápida e permanente. Esta é a principal distinção entre as 

                                                 
4
 Informação retirada do site http://www.extremaonline.com/surgiuskate.html 
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sociedades „tradicionais‟ e as „modernas‟”. Enquanto as tradicionais primavam por manter a 

sua identidade intacta, passando de geração a geração seus costumes e valores para perpetuar 

o passado, a sociedade moderna procura se “reciclar”, recriar sua identidade, pensando no 

presente. Giddens afirma que: 

 

nas sociedades tradicionais, o passado é venerado e os símbolos são valorizados 

porque contêm e perpetuam a experiência de gerações. A tradição é um meio de 

lidar com o tempo e o espaço, inserindo qualquer atividade ou experiência particular 

na continuidade do passado presente e futuro, os quais, por sua vez, são estruturados 

por práticas sociais recorrentes. (GIDDENS, apud HALL, 2001, p. 14-5)  

 

A sociedade atual é a sociedade da globalização, da tecnologia, que une os quatro 

cantos do planeta, criando, assim, uma grande cultura globalizada, mas cada um mantendo sua 

identidade nacional, pois, segundo Hall (2001), é nela que se constrói uma das principais 

fontes de identidade cultural. Nos definimos de acordo com o país em que vivemos, mas, ao 

fazer isso, estamos falando de forma metafórica. O autor ainda acrescenta, “as identidades 

nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas no interior da 

representação.” (HALL, 2001, p. 48). Então, podemos nascer em um país latino e haver uma 

identificação com a cultura de um país europeu, e assim adotar a sua identidade. Hall (2001, 

p. 51) afirma que “as culturas nacionais constroem identidades a partir da produção de sentido 

sobre „a nação‟, sentidos com os quais podemos nos identificar, como argumentou Benedict 

Anderson (1983), a identidade nacional é uma „comunidade imaginada‟”  

 

2.1.1.1 Identidade nacional ou mundializada? 

 

Uma cultura nacional marcante é a das sociedades orientais. Na Índia, por exemplo, a 

identidade é muito bem definida e expressa pelo seu povo. Hall (2001) cita Gellner quando 

afirma que a identidade nacional, não importa se seus membros são diferentes entre si, em 

termos de raça, classe ou gênero, busca representar todos como uma grande família, 

unificando-os numa cultura. Mas isto não significa o fim das culturas nacionais, pois “a 

globalização, na verdade explora a diferenciação local. Assim, ao invés de pensar o global 

como „substituindo‟ o local seria mais acurado pensar numa nova articulação entre „o global‟ 

e „o local‟”. (HALL, 2001, p. 77) 

A globalização traz a idéia de unido, sem barreiras ou delimitações. Quando se diz que 

algo é globalizado nos vem a cabeça algo que se espalha por todo o planeta, sem problemas 

ou obstáculos, algo que é acessível em todo o globo e em qualquer momento. Segundo Hall 
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(2001, p. 68) “essas novas características temporais e espaciais, que resultam na compreensão 

de distâncias e de escalas temporais, estão entre os aspectos mais importantes da globalização 

a ter efeito sobre as identidades culturais.” A partir da globalização uma cultura não fica 

restrita ao seu território, ela passa a fazer parte de uma cultura global, integrando a cultura do 

mundo “pós-moderno” e como afirma Hall (2001), há três conseqüências para esta 

globalização:  

as identidades nacionais estão se desintegrando, como resultados do crescimento da 

homogeneização cultural e do “pós-moderno global”;  as identidades nacionais e 

outras identidades “locais” ou particularistas estão sendo reforçadas pela resistência 

à globalização; as identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades – 

híbridas – estão tomando seu lugar. (HALL, 2001, p. 69) 
 

Apesar de ter conseqüências, a globalização também trouxe vantagens, a rapidez e 

imediatilidade com que as notícias e fatos percorrem o planeta, encurtando a distância a ser 

percorrida, assim como o tempo que levaria para percorrer se não fossem a tecnologia e a 

interconexão mundial.  Em épocas anteriores, uma notícia podia demorar dias para ser 

conhecida pelo mundo todo. Com os avanços tecnológicos e culturais é possível tornar 

público um ato no momento em que ele está ocorrendo. O mesmo acontece com a cultura: 

houve um tempo em que cada povo tinha sua cultura, sem hibridismos. 

 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, lugares e 

imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos sistemas de 

comunicação globalmente interligados, mas as identidades se tornam desvinculadas 

– desalojadas – de tempos, lugares, historias e tradições específicos e parecem 

“flutuar livremente”. (HALL, 2001, p. 75 ) 
 

Com o tempo, essas barreiras foram caindo, as distâncias diminuindo e novas culturas 

e identidades foram surgindo. Novas identidades impactam a vida de pessoas em qualquer 

canto do mundo. Para Hall (2001, p.69), é “a aceleração dos processos globais, de forma que 

se sente que o mundo é menor e as distâncias mais curtas, que os eventos em um determinado 

lugar têm um impacto imediato sobre pessoas e lugares situados a uma grande distância.”  

Esta interconexão do mundo pode também trazer rejeição da parte de quem a recebe, 

pois a diversidade não é vista com bons olhos por todos. Há quem rejeite a mudança, o avanço 

e a tecnologia. “Uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é 

interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou 

perdida.” (HALL, 2001, p. 21). Certas identidades
5
 podem ir se perdendo com o tempo; se 

                                                 
5
 A identidade, na concepção sociológica, preenche o espaço entre o “interior” e o “exterior” – entre o mundo 

pessoal e o mundo público. (HALL, 2001, p. 11) 
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não há quem se identifique, elas acabam sendo esquecidas. Mas, com o tempo podem ser 

reativadas, voltando como novas. Isso pode ocorrer com um mesmo sujeito: nascer, possuir 

uma identidade que ao longo da vida é perdida, mudada, e em certo estágio da sua vida, 

resgatá-la. Hall (2001) afirma que o sujeito pode ser formado por várias identidades, não de 

apenas uma única, e que estas podem ser contraditórias ou não-resolvidas. Então, além de 

possuirmos várias identidades em nossa vida, elas podem co-existir em determinados 

momentos, pois uma não exclui a outra. Um indivíduo pode se identificar com a cultura 

hippie e também com a cultura pop, são culturas diferentes que co-existem, mas uma acaba 

tendo maior predominância. A identidade é algo que está sempre em formação. Para Hall 

(2001), há algo “imaginário” ou fantasiado na unidade, e ela “permanece incompleta, está 

sempre „em processo‟”.  

 Um modo de identificação é a forma de expressão que cada cultura e identidade 

possui. Cada um tem uma forma de expressão, assim como uma linguagem, que mesmo sendo 

o mesmo idioma, possui várias formas de linguagem. Cada “tribo” possui seus signos 

intrínsecos, suas gírias, significados e códigos, que ganham outro significado quando saem do 

seu território e ganham o globo. “O significado surge nas relações de similaridade e 

diferenças que as palavras têm com outras palavras no interior do código da língua” (HALL, 

2001, p. 40). Uma maneira dos códigos serem transmitidos a todos é através dos meios de 

comunicação em massa; assim a cultura é transmitida para todo o planeta. Os meios são os 

mais diversos possíveis, Canclini (1999, p. 164) afirma que este meios “nos sensibilizaram 

para o uso de aparelhos eletrônicos na vida doméstica e liberalizam os costumes com um 

horizonte mais cosmopolita; mas ao mesmo tempo unificaram padrões de consumo com uma 

visão nacional”. Junto com a globalização veio o consumo da cultura e da identidade, elas 

deixaram de pertencer apenas ao seu território, ganhando uma dimensão inimaginável e 

tornando-se acessível a quem quiser consumir.  

 

2.2 MÍDIA  

 

O consumo não pode ser confundido com consumismo. Essa confusão acontece pelo 

fato de consumismo derivar da palavra consumo, mas seus significados se diferem. Segundo 

Canclini (1999, p.83), “o consumo é um processo em que os desejos se transformam em 

demandas e em atos socialmente regulados”, e consumismo “designa excesso de consumo, 

consumo acelerado ou até desperdício” (GIACOMINI FILHO, 1991, p. 21). Esta diferença é 

muito importante, pois afinal há um consumismo ou um consumo de mídia? Antes de 
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responder é necessário ir mais a fundo no assunto consumo. Primeiro, é necessário entender 

como ele acontece. Com a globalização e a queda de barreiras territoriais – causada pela 

internet - há “uma interação funcional das atividades econômicas e culturais dispersas, bens e 

serviços gerados por um sistema com muitos centros, no qual é mais importante a velocidade 

com que se percorre o mundo do que as posições geográficas a partir das quais se está agindo” 

(CANCLINI, 1999, p. 41). Com esta interação cultural, os produtos culturais também perdem 

os territórios em que são criados e partem para o mundo, chegando a qualquer canto do 

planeta, assim facilitando o seu acesso. Para Canclini (1999), o ato de consumo é que 

consegue tornar mais compreensível um mundo onde o “sólido se evapora”. Este ponto de 

vista positivo nem sempre é comum quando se trata de consumo. Muitos vêem “os processos 

de consumo como algo mais complexo do que a relação entre meios manipuladores e dóceis 

audiências.” (CANCLINI, 1999, p. 75 – 76). Por o consumo desta forma ingênua, 

considerando os anunciantes e a mídia como o “lobo-mau” e a audiência como a 

“chapeuzinho vermelho” é errada. É preciso despir-se dessa visão para entender como se dá o 

consumo das mídias e assim fazer um melhor uso delas. Mesmo assim, ainda é comum 

“imaginar o consumo como o lugar do suntuoso e do supérfluo, onde os impulsos primários 

dos indivíduos poderiam alinhar-se com estudos de mercado e táticas publicitárias” 

(CANCLINI, 1999, p. 45).  

Colocar o consumo neste patamar de lugar de produtos sem necessidade é subestimar 

o consumidor, é imaginar que o consumo só é feito sem pensar, um impulso de quem está 

consumindo, pois o consumo vai além de um ato imediato, ele irá afetar de alguma maneira. 

 

o consumo não é apenas reprodução de forças, mas também produção de sentidos: 

lugar de uma luta que não se restringe à posse dos objetos, pois passa ainda 

decisivamente pelos usos que lhes dão forma social e nos quais se inscrevem 

demandas e dispositivos de ação provenientes de diversas competências culturais. 
(MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 302) 

 

No momento de consumo entram em ação vários fatores, pois quando se trata de bens 

culturais, eles não serão consumidos tal qual são dispostos. Cada pessoa osutiliza a sua 

maneira, como lhe convém e é necessário. Outro indicador de que o consumo não se encontra 

apenas no campo de processos capitalistas, que se focam apenas em sanar uma necessidade, é, 

segundo Canclini (1999, p.77): 

 

o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação  os usos 

dos produtos. Esta caracterização ajuda a enxergar os atos pelos quais consumimos 
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como algo mais do que simples exercícios de gostos, caprichos e compras 

irrefletidas, segundo os julgamentos moralistas, ou atitudes individuais, tal como 

costumam ser explorados pelas pesquisas de mercado.  

 

Essa visão negativa apontada por algumas pesquisas de mercado não atinge todos os 

consumidores, pois há os que não acreditam nesta visão e vão contra as pesquisas, mostrando 

como o consumo pode ser, sim, um ato pensado. Além do mais, o consumo vai além de 

produtos tangíveis, palpáveis, que se percebe no ato de consumir. Um exemplo de produto 

intangível que é largamente consumido é a mídia, um instrumento de disseminação cultural, 

sendo, assim, um objeto de estudo para os Estudos Culturais. Katz (2004) afirma que a mídia 

acaba por desempenhar um papel importante em nossa vida, ela ajuda a satisfazer duas 

necessidades: o entretenimento e a informação.  

Quando precisamos nos informar, recorremos a jornais impressos ou on-line, à 

televisão ou ao rádio; quando estamos entediados, procuramos algo que prenda a nossa 

atenção e nos distraia, na TV, no rádio, na internet. Para Katz (2004, p. 20), “o universo da 

mídia pode ser divido de maneira muito genérica em dois tipos: impressa e eletrônica. A 

mídia impressa inclui revistas e jornais, ao passo que a mídia eletrônica abrange o rádio, a 

televisão e a Internet”. Com a chegada das novas mídias, declarou-se que as antigas vão 

morrer; por exemplo, se dizia que com a chegada da TV, não se escutaria mais rádio, e que 

depois da Internet os jornais não seriam mais lidos, e assim por diante. Mas antes é preciso 

entender o que é mídia. Para Katz (2004, p.22), “o termo genérico mídia (no singular, 

médium, meio ou meio de comunicação de massa) significa coisas diferentes para pessoas 

diferentes.” Cada pessoa acaba construindo seu próprio conceito, vai depender de sua história 

de vida, formação profissional, conhecimento no assunto.  

As mídias são as mais diversas, cada uma com características diferentes, mas a 

finalidade é a mesma, comunicar.  Esta comunicação se faz a partir de dois pontos: produtor e 

espectador 
6
. A audiência, segundo Canclini (2004), não nasce, mas se forma e das mais 

diversas maneiras, e não há mais como saber o quanto a família, a escola, a mídia, os 

empreendimentos culturais comerciais e não comerciais, influem nesta formação. Para que a 

comunicação seja estabelecida é necessário conhecer seu espectador. Cada mídia tem 

características distintas e seus consumidores perfis diferentes. Cada espectador age e reage de 

forma diferente ao conteúdo que está sendo consumido. Canclini (2004, p.17) afirma que, 

 

                                                 
6
 Aplica-se a quem assiste um espetáculo público ou o “olha com atenção”, diz a Enciclopédia Salvat na edição 

de 2003. (CANCLINI, 2004,  p.47) 
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condicionamentos parecidos não geram gostos nem comportamentos semelhantes 

em pessoas que se socializaram na leitura durante a época da televisão ou na da 

Internet. O velho reconhecimento de que os mesmos contextos socioeconômicos e 

educacionais não permitem prever os comportamentos individuais fica mais 

complexo com a aceleração na mudança das cenas formadoras originárias de 

membros de uma mesma família. 
 

Cada pessoa receberá a mensagem a sua maneira, pois cada um tem sua carga cultural, 

e, segundo Martín-Barbero (2004, p. 33), “a televisão é a mídia que mais radicalmente irá 

desordenar a ideia e os limites do campo da cultura: suas cortantes separações entre realidade 

e ficção, entre vanguarda e kitsch, entre espaços de ócio e de trabalho.” A televisão dissemina 

a cultura, quebrando barreiras, ultrapassando fronteiras, tanto físicas quando culturais. Há 

uma mistura, novas culturas se criam a partir da sua inião. Já não existe uma cultura ocidental 

engessada que não possa acrescentar elementos, uma vez que  

 

os meios de comunicação em massa ajudam a quebrar a identidade cultural na 

medida em que recolhem os produtos de seus lugares de origem e os multiplicam em 

grande quantidade, vendendo-os ou transmitindo-os a milhares de pessoas em 

territórios e regiões diferentes. (FILHO, 1998, p. 31).  

 

 A presença dos meios de comunicação em nossas vidas nos permite um intercâmbio de 

culturas, e o meio mais abrangente é a televisão, que deixou de ser apenas um aparelho 

eletrônico que está presente em nossas casas. Para Jacks (2008), a TV acaba por ser a 

companhia, a informação e a distração. É uma maneira de nos conectarmos com o universo lá 

fora, mesmo estando dentro de casa, transportamo-nos para um mundo novo, sem ao menos 

sairmos do sofá. Entrando em nossas vidas e em nosso cotidiano transformando-se parte 

deles, segundo Martín-Barbero (2003, p.305), “não se pode entender o modo específico que a 

televisão emprega para interpelar a família sem interrogar a cotidianidade familiar enquanto 

lugar social de uma interpelação fundamental para os setores populares.”  

A televisão se tornou tão comum e importante na vida da família contemporânea, que é 

difícil defini-la apenas como um objeto. Segundo Jacks (2008, p. 175), “a onipresença da 

televisão, tão naturalizada no cotidiano, chega a organizar a vida das famílias, administrando 

a hora do almoço, por exemplo.” Esta onipresença pode ser vista de duas maneiras diferentes: 

positiva, quando mostra que os espectadores estão mais conectados ao mundo em algum 

momento do seu dia. E de uma forma negativa, pois a TV pode atrapalhar as relações 

interpessoais com pessoas reais, e levar quem assiste a organizar vidas a partir de sua 

programação. Mas, a televisão não pode ser vista como vilã, pois para vilanizá-la, teríamos 
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que colocar os telespectadores como seres não pensantes, mas como a teoria hipodérmica
7
 os 

colocava. Machado (2009, p. 18) afirma que “as suas condições de produção pressupõem 

processos fragmentários abertos e, ao mesmo tempo, uma recepção intensa e participante, por 

razões dessa espécie, a televisão nos proporciona uma experiência profunda, que em nenhum 

outro meio se pode obter da mesma maneira”.  

 

Assistir TV aumenta a amplitude de nossa experiência e nos expõe a imagens que 

nos ajudam a formar impressões sobre o mundo. Pelo menos de acordo com os 

dados de pesquisa do antropólogo Conrad Kottak, que se aventurou numa cidade 

pequena do Brasil e descobriu que a TV pode “1) estimular a curiosidade a sede pelo 

conhecimento, 2) aumentar as habilidades para se comunicar com estranhos, 3) 

estimular a participação em sistemas culturais e socioeconômicos de maior escala, e 

4) mudar a lealdade dos acontecimentos locais e nacionais” (MACHADO, 2009, 

p.14) 

 

Assim, refletindo uma realidade a ser desejada, os telespectadores anseiam viver nesta 

cultura, e ter o status que é vendido junto com o produto. Como afirma Machado (2009, p. 

14), “nossa linguagem ecoa a linguagem da TV; o modo como nos vestimos reflete as 

imagens da TV”, queremos viver dentro do aparelho de televisão, como este desejo se torna 

impossível, refletimos a aparência, trejeito e tudo mais de nosso personagem favorito daquela 

série ou novela que está na moda, que todo mundo assiste. Jacks (2008, p. 107), afirma que “a 

televisão também é apontada como responsável por alterações nas formas de usufruir o dia-a-

dia, pela insaturação de novas sociabilidades e por mascarar e negar conflitos, em uma 

tentativa de unificar os estilos de vida, conteúdos sociais, culturais e religiosos.”  

Para Martín-Barbero (2004), a experiência audiovisual pode modificar nossa 

percepção do espaço e do tempo e até mesmo a nossa relação com a realidade, então, a 

televisão acaba por ser uma válvula de escape da sociedade contemporânea, que a procura 

para sonhar, idealizar e projetar uma realidade; “ou seja, é uma instituição social legitimadora 

de significação e criadora de representações sobre diversos âmbitos e da vida social.” 

(JACKS, 2008, p. 175).  

A televisão deixou de ser um aparelho que apenas fica ligado com pessoas na sua 

frente, assistindo aos programas que ali passam. Ela passou a ser uma significadora de 

conteúdo. Martín-Barbero (2003, p. 308) afirma que “cada texto televisivo remete seu sentido 

ao cruzamento de gêneros e tempos”, o conteúdo que ali é transmitido está carregado de 

sentido. Para Jacks e Escosteguy (2005), interpretando Orozco, a TV também é uma 

                                                 
7
 Conforme Wright (1975,97 apud Wolf, 2002, p.22), “a posição defendida por este modelo pode sintetizar-se na 

afirmação segundo a qual «cada elementodo público é pessoal e directamente 'atingido' pela mensagem” 
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mediação, produtora de significados que podem ganhar ou não legitimidade com sua 

audiência, e também é um meio tecnológico que reproduz a realidade, assim provocando 

reações emocionais e racionais nos receptores.  

Então, a televisão não é apenas um aparelho de transmissão, mas também é uma 

produtora de significados, que pode se diferenciar de acordo com o seu contexto, e também 

uma espécie de espelho que reflete a realidade e a sociedade da cultura em que ela está 

inserida. Mas pode haver uma distorção no momento de recepção como comenta Jacks (2008, 

p.107) “como ocorre com qualquer forma de representação, acontece uma distorção”.  Cada 

indivíduo já vem carregado de significados que obteve ao longo da sua vida, que irão servir 

como mediação entre o receptor e o meio.   

 

As mediações, presentes na recepção televisiva, são reveladas por vários estudos, 

destacando-se, entre elas, a importância da identidade cultural. Embora os modos e 

os hábitos de ver televisão, e seus gêneros, sejam tributários, de fatores 

socioeconômicos, etários e sexuais, outros aspectos identitários podem ultrapassar 

essas condições e articular audiência televisiva e identidade cultural. É graças a esse 

conjunto de mediações, que intervêm nesse processo, que a recepção não constitui 

uma reposta mecânica às mensagens, o que também não significa que sempre haja 

negociações por parte do receptor. (JACKS, 2008, p. 112) 

 

Estas mediações são de grande importância, pois é a partir delas que cada espectador 

constrói sua bagagem cultural, sua história, “contudo, a mediação que a cotidianidade familiar 

cumpre na configuração da televisão não se limita ao que pode ser examinado no âmbito da 

recepção, pois inscreve suas marcas no próprio discurso televisivo.” (MARTÍN-BARBERO, 

2003, p. 305).  

Então, se há uma mensagem sendo transmitida e uma mediação que ajuda a lhe dar 

sentido, há alguém para recebê-la, ou então, receptá-la. Os receptores, segundo Jacks (2008, 

p. 143), “são concebidos como produtores de sentido, que negociam, reinterpretam e 

reelaboram as mensagens dos meios, segundo características como idade, sexo, etnia, grupo 

social, personalidade, caráter e valores”, ou seja, cada receptor vai decodificar a mensagem de 

acordo com sua vida, cada indivíduo de uma maneira diferente. Hall (2003) identifica três 

maneiras de ocorrer essa decodificação, são elas: hegemônico-dominante, código negociado e 

a globalmente contrária. Ou seja, o receptor pode concordar com a mensagem e recebê-la tal 

qual foi transmitida. Ele pode concordar com parte da mensagem, mas mesmo assim não a 

rejeita, ou, então, discordar plenamente e rejeitá-la. Jacks (2008, p. 243), ainda afirma que “a 

recepção não se restringe ao momento de assistir à televisão, começando bem antes e 

terminando bem depois deste ato, e variadas mediações intervêm no processo”. A afirmação 



22 

 

de Jacks mostra como as mediações têm importância no processo de recepção, pois não estão 

só no momento que antecede o ato de assistir à televisão. Após a mensagem ainda permanece; 

o receptor comenta em seu meio o que viu, recomenda ou abomina e assim torna-se uma 

mediação a outro receptor. Martín-Barbero (2003, p. 314) afirma que “qualquer telespectador 

sabe quando um texto/relato foi interrompido, conhece as formas possíveis de interpretá-lo, é 

capaz de resumi-lo, dar-lhe um título, comparar e classificar narrativas”. Então, a mensagem 

não tem seu ciclo de vida curto, durando somente enquanto é transmitida. Ela continua “viva” 

depois também, muitas vezes sendo acrescentada e até modificada, de acordo com a maneira 

que foi decodificada pelo receptor. 

Se há uma mensagem, uma mediação e um receptor, há também um intermediário, 

como afirma Martín-Barbero (2003, p. 306), quando diz que “a televisão recorre a dois 

intermediários fundamentais: um personagem retirado do espetáculo popular, o animador ou 

apresentador, e um certo tom  que fornece o clima exigido, coloquial”. Então, percebemos que 

é necessário que haja elementos para que exista um atrativo e uma proximidade com quem 

assiste ao programa. Para Martín-Barbero (2003) a televisão possui a “magia do ver”, que 

aproxima quem a assiste com os personagens e os acontecimentos que ali são transmitidos, 

“um discurso que familiariza tudo”, que aproxima o que está mais distante. Um enredo que 

conte histórias mais próximas da realidade dos espectadores irá chamar mais atenção, uma 

vez que o receptor se familiariza com o que está acontecendo e pode também se identificar 

com as personagens e se ver nelas. Mas para não cair na repetição e, por conseqüência, no 

esquecimento, é necessário contar a mesma história de diferentes maneiras, como afirma 

Martín-Barbero (2003), renovar as narrativas gastas pela composição repetitiva da série, 

usando a vida e os rituais do cotidiano. Então, as “velhas” histórias ganham uma nova 

roupagem, quando colocada uma pitada de realidade e do cotidiano dos espectadores. 

Outro fator relevante sobre a televisão é o seu uso. Para Martín-Barbero (2004), cada 

classe faz um uso diferente da TV. Enquanto uma procura somente informação, outra busca 

também entretenimento e cultura. Cada indivíduo possui uma necessidade, e usa a televisão 

de acordo com ela. Classes menos favorecidas encontram na TV uma maneira de ter cultura, 

ou então informação. Ao mesmo tempo classes que possuem um nível sócio-econômico mais 

elevado, podem usar a televisão como fonte de cultura por uma questão de preferência. Mas 

há também outros fatores importantes, um deles é o gênero da produção. É a partir deles que 

podemos traçar um perfil dos espectadores. Mas primeiro é importante entender o que ele 

significa. Para Martín-Barbero (2003, p. 314),  
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um gênero não é algo que ocorra no texto, pois é menos questão de estrutura e 

combinatórias do que de competência. Assumimos então a proposta de uma equipe 

de investigadores italianos segundo a qual um gênero é, antes de tudo, uma 

estratégia de comunicabilidade.  

 

O gênero é o que aproxima o telespectador do programa que assiste. De acordo com 

seu humor ele procura um programa com o gênero que lhe agradará. Sua definição pode 

diferir por vários motivos, como na grade de horário em que o programa se encontra e na sua 

trama, ou seja, sua estrutura interna, como coloca Martín-Barbero (2003). Então os gêneros 

classificam os programas, mas mesmo assim não estão presos a definições, são adaptáveis, de 

acordo com o horário em que o programa é transmitido e também a que cultura se dirige e a 

qual é exibida. 

A televisão é um modo de reconhecimento cultural, para Martín-Barbero (2004), 

constitui um ambiente onde as identidades, tanto de grupo quando de povo, se refazem e 

desfazem. A TV é o estopim que ajuda grupos a se reestruturarem, ao ter contato com outras 

culturas, a sua própria começa a ser repensada, balanceada, então se desfazem do que não 

gosta e se apropriam do que gostam.  

Cada país tem suas características televisivas, seus produtos culturais, segundo afirma 

Martín-Barbero (2003, p.319), “a telenovela é o outro produto cultural que a América Latina 

conseguiu exportar para Europa e Estados Unido”, mas para Cashmore (1998, p. 14), “as 

empresas norte-americanas de TV dominam a produção e a distribuição de programas e 

anúncios”, o que pode ser um reflexo do american dream, o sonho americano que mostra que 

nos Estados Unidos tudo é possível, que acaba resultando em um grande consumo de 

produtos midiáticos americanos. 

A TV americana é uma fabricante de produtos culturais. Segundo Martín-Barbero 

(2004, p. 171), “até meados dos anos 1970, os seriados norte-americanos dominaram de forma 

esmagadora e programação de ficção nos canais latino-americanos de televisão”.  Mas, para 

alguns, ver a cultura americana disseminada pela TV é como viver um sonho, imaginar-se 

dentro daquele cotidiano tão diferente do seu. Cashmore (1998) cita „a afirmação de Jay 

Rosen (1991: 22) quando diz que: “A CNN representa uma nova dimensão de uma cultura 

global emergente que já está fortemente americanizada”‟.   

Com o passar dos anos, assim como em outros setores, os Estados Unidos se tornaram 

modelo em programas de televisão. Conforme Cashmore (1998, p.15), “o modelo de 

transmissão refinado pelos EUA desde a guerra tornou-se quase universal. Isto afirma a 
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proeminência não apenas da cultura norte-americana, mas também do consumismo que ela 

ostenta e transmite”. A TV acaba por transmitir não apenas seu produto cultural, mas a 

própria cultura e seu “life style”, o chamado american way of life, seu modo de vestir, de 

comer, de portar-se, acaba se disseminando do aparelho de televisão para o resto do mundo. 

Cashmore (1998) continua: a TV acabou por se tornar o aparato central da sociedade de 

consumo, promovendo não apenas produtos, mas a cultura na qual esses produtos tenham 

valor. Uns dos produtos da TV americana de mais sucesso foram e são as séries produzidas 

para a televisão. Martín-Barbero (2004), afirma que a maioria dos programas importados dos 

Estados Unidos nos anos 1970, eram séries e comédias e ocupavam cerca de 40% da 

programação na América Latina. Muitos dos programas norte-americanos foram reproduzidos 

em outros países, mas foram suas séries que foram vendidas para todos os cantos do mundo.  

As informações a seguir foram todas retiradas do site da revista Superinteresante
8
, da 

editora abril. Este fez uma linha do tempo das séries americanas. Nos anos 1950 “no início, 

toda experiência era válida. Destaque para as comédias de situação (sitcoms) e o vaudeville: 

mistura de humor, música e circo”. Foi nessa década que estreou a feminista “I Love Lucy”, a 

série de ficção “As aventuras do Superman”, entre outras. A década de 1960 teve muitos 

acontecimentos, como a morte de John Kennedy e o homem na lua. A partir desta década, a 

TV começou a ser usada para quebrar tabus. “A Feiticeira” foi uma delas, pois foi a primeira 

série a mostrar um casal dormindo em cama de casal. “Mod Squad” veio mostrar a 

delinqüência juvenil e Jornada nas Estrelas leva a ficção para “onde nenhum homem jamais 

esteve”.  

As séries setentistas, e contextualiza a década. Nos anos 70 de Nixon, Vietnã e 

inflação para os Estados Unidos “temas como corrupção e criminalidade passam a ser os 

principais na TV”. A comédia “Tudo em Família” louvava um patriarca machista e sem 

escrúpulos, e como contra-ponto teve “Mary Tyler Moore” que defendia o feminismo e 

“M*A*S*H*” que criticava  Guerra do Vietnã. No gênero drama, “„Waltons‟ inaugura o 

estilo novela (com dramas ao longo dos episódios) e tenta resgatar os valores familiares. Seu 

sucesso dá origem a „Os Pioneiros‟” e nesta década a ficção continuava com tudo, com as 

série “Capitão Marvel”, "O Incrível Hulk”, “Galáctica”, “Kojak”.  

Foi na década de 1980 que a TV a cabo chegou aos Estados Unidos. Para acompanhar 

a televisão por assinatura, as redes de televisão com o sinal aberto começaram a adaptar 

novelas matutinas para o horário nobre. “„Cosby Show‟ inova ao mostrar negros de classe 

                                                 
8
 http://super.abril.com.br/cultura/50-anos-ar-446101.shtml 
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média como protagonistas. Já „As Supergatas‟ traz o cotidiano de um grupo de mulheres na 

menopausa.” No gênero drama, a série em  destaque foi “Barrados no Baile”, pois a partir 

dela a televisão começou a perceber o público adolescente, até então esquecido. E “Anos 

Incríveis” mostra a vida da classe média americana nos anos 60. “Miami Vice”, uma série 

policial, chegou em ritmo de videoclipe, “Anjos da Lei” mostra mais uma vez o crime juvenil 

e “O Homem da Máfia”, um anti-herói. Enquanto em 1950, havia 31 séries de faroeste, na 

década de 1980 já não havia um. A ficção continua e agora com abordagens novas, como 

“Supermáquina”, uma série de perseguição, além de trazer “Jornada nas Estrelas - Nova 

Geração”.  

Com a chegada da década de 1990 as redes de TV a cabo começaram a produzir suas 

próprias séries, assim conseguindo uma liberdade maior em termos de assuntos abordados e 

linguagem. As séries que mostravam a homossexualidade como “Ellen” e “Will & Grace” 

foram exibidas, assim como o sucesso “Friends” que ficou 10 anos no ar e a polêmica “Sex 

and the City”, que explorou a sexualidade feminina. Em drama veio a série “Twin Peaks”, 

que mostrou, com narrativa não-linear, a vida bizarra de uma cidadezinha nos EUA. Em ritmo 

de noticiário, “Plantão Médico”, reergue as séries médicas. Foi nesta década também que 

iniciou “Lei e Ordem”, uma mistura de investigação policial e ação jurídica. “Arquivo-X” e 

histórias de heróis mitológicos, como “Xena”, foram os destaques em ficção. Na primeira 

metade dos anos 2000 a grande novidade foram os reality shows. Nenhum sitcom foi lançado 

nos primeiros cinco anos, sexo e relações familiares são o centro de “8 Simple Rules” e 

“According to Jim”. Já o drama teve quatro vertentes, a familiar “Gilmore Girls”, as novelas 

“Summerland”, as séries de mistério “Lost” e as que mesclam drama com comédia 

“Desperate Housewifes”. No caso das séries policiais “„C.S.I’. não é a primeira a tratar de 

médicos legistas e peritos forenses (“Quincy – Corpo de Delito” já fazia isso), mas aprofunda 

o tema com competência”, depois de uma década sem uma série do gênero, “Deadwood” 

ressurgiu com o faroeste, repetindo a velha fórmula das séries criadas há mais de 50 anos. E a 

ficção teve mistura de drama em Zona Morta, e “os super-heróis seguem com sucesso em 

„Mutant X‟ e „Smallville‟”. Os gêneros das séries americanas vem se modificando e se 

adaptando de acordo com o seu público.  

 

Nela se combinam os textos criados pela indústria transnacional, especialmente a 

norte-americana, com os melodramas nacionais e as transmissões locais, com efeitos 

de hibridação nos quais confluem diferentes tipos de relatos, se conectam desejos, 

aspirações e interesses muito diferentes, circulam conhecimentos antes inacessíveis 

e se produzem processos de socialização mais aberto que há alguns anos. MARTÍN-

BABERO (2004, p.70) 
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Antes é necessário compreender a estrutura do seriado para entendermos porque ele 

faz tanto sucesso no mundo televisivo. As séries televisivas são divididas por episódios
9
, que 

constituem as temporadas. A temporada para que, segundo Cerqueira (2008 p. 13), “possam 

ser apreciadas tanto separadamente, quanto em relação ao conjunto mais amplo em que estão 

inseridas.” Esta estrutura dá liberdade ao telespectador, que pode consumir a séries de acordo 

com a sua vontade e disponibilidade. Indo mais além, as séries são compostas de uma 

temática principal, de acordo com seu gênero, uma estrutura narrativa e seus personagens. 

Para Cerqueira (2008) os episódios são “construídos a partir de situações e focos específicos”, 

mas tomando cuidado para não interferir na unidade e o que foi “estabelecido pela equipe de 

criação da narrativa.” Unindo a história contada em cada episódio com a história maior que é 

o enredo da temporada. Nos primeiros episódios da temporada se tem uma ideia da história a 

ser contada, que se desenvolve no decorrer da trama, com histórias menores em paralelo. 

Segundo Gancho (2006, apud Cerqueira, 2008, p. 20), “a narrativa é estruturada sobre cinco 

elementos principais: enredo, personagens, tempo, espaço e narrador.” Os protagonistas são 

os personagens principais, e é em torno deles que gira os principais conflitos da trama. Para 

Cerqueira (2008), é através da relação protagonista e antagonista que se cria o vínculo entre a 

série e o público. Cada personagem tem um perfil diferente, podendo juntar duas 

características diferentes. Pegamos como exemplo os personagens da famosa de comédia 

“Friends”, cada personagem tem seu lado cômico sempre aparente e outras características 

visíveis ao longo da trama, por exemplo, o personagem “Joey Tribbiani” que é ao mesmo 

tempo o galã e o pateta. Segundo Gancho (2006, p.23, apud Cerqueira, 200. p. 22), “um 

personagem pode ser caracterizado segundo diferentes aspectos: físicos, psicológicos, sociais, 

ideológicos e morais”. São essas possibilidades, de histórias, de personagens, de enredos que 

podem encantar os espectadores, assim tornando as séries um fenômeno na televisão 

americana. A partir deste sucesso, outros países começaram a importar as séries americanas, e 

também os canais especializados neste tipo de produção, para suas TVs por assinatura.  

A maior oferta de canais e programas de televisão criou a necessidade de uma maior 

qualidade, tanto na produção, quanto nos programas. Segundo Martín-Barbero (2008, p. 71), 

“as televisões a cabo permitiram o surgimento de audiência especializada, enquanto cadeias 

musicais como a MTV produzem sugestivas identificações de geração, vinculações muito 

fortes entre estéticas emergentes e estilos de vida”. Esta maior liberdade que os canais de 

                                                 
9
 Diferente das telenovelas e minisséries, as unidades do seriado, que apresentam relativa independência, 

são chamadas de „episódios‟ por Pallottini (apud Cerqueira, 2008 p. 13) 
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televisão paga têm, percebe-se na forma como cada canal se dedica a um determinado 

assunto, dando mais opção ao espectador, que acaba ganhando no quesito conteúdo. Porém, 

esta maior possibilidade de canais pode ter um efeito negativo, as ofertas são tantas que o 

espectador não sabe em qual canal parar,  

 
se os espectadores de televisão recebem atualmente mais mensagens televisivas, 

também vieram as formas pelas quais se relacionam com elas, desde as maneiras como 

as selecionam até os modos como compõem autonomamente suas próprias fichas de 

programação ou desenham seus ritmos pessoais de recepção televisiva, agora muito 

mais impactados pela possibilidade do zapping. (MARTÍN-BARBERO, 2008, p,67) 

 

 Canais com conteúdo diferenciado necessitam de uma transmissão diferenciada, sem 

problemas que possam prejudicar sua recepção
10

. Com a TV a cabo os canais não precisaram 

mais preocupar-se com este problema. A qualidade de imagem e recepção melhoraram, assim 

diminuindo interferências corriqueiras nos televisores que captam sinal através de antenas, 

internas ou externas. Segundo Ramos (2000), a TV por assinatura, na forma de TV a cabo, 

apareceu no final da década de 1940, para melhorar a qualidade técnica da recepção dos sinais 

radioelétricos, em regiões montanhosas. Na época, recebeu o nome de “Community Antenna 

Television”, ou CATV. Uma simples ideia para melhorar a recepção de sinal em lugares 

cercados por montanhas, acabou sendo uma invenção que mudaria o modo de assistir 

televisão. O que começou sendo uma maneira de retransmitir sinais de canais aberto acabou 

por ser o meio mais usado para retransmissão de sinal televiso. 

A TV por assinatura não se limita apenas à televisão cabo. As outras maneiras de 

serem transmitidos os sinais são: O MMDS e o DTH. Com a tecnologia cada vez melhor nas 

transmissões de sinais, começou ser necessário melhorar e diversificar o conteúdo transmitido 

Ramos (2000) aponta dois acontecimentos que iniciaram a transformação da TV a cabo: o 

lançamento, em 1972, do primeiro programa do “Home Box Office” (HBO) distribuído via 

satélite, pelo grupo Time-Life Warner; e a transformação de uma pequena estação 

independente de televisão, em 1980, em um canal com 24 horas de notícias, com o programa 

“Cable News Network” (CNN), distribuído por satélite, em tempo real, a milhares de 

operadores de TV a Cabo. Assim, formando nichos de consumidores que se identificam por 

seus perfis Martín-Barbero (2008, p. 71), afirma que “canais e programas criaram audiências-

modelo que são muito mais do que espectadores fortuitos. Tratam-se de tribos, grupos 

identificáveis tanto por suas preferências midiáticas como por suas decisões vitais.” Cada país 
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 Relativo ao sinal de televisão 



28 

 

terá sua seleção de canais nos seus pacotes de acordo com sua população, o perfil de 

consumo, suas necessidades.   

No Brasil, há cerca de 60 canais principais
11

. Entre eles estão canais de 

entretenimento, infantil, esportes, filmes, mundo animal, saúde, musical, de séries, entre 

outros. Um destes canais é o Warner Channel, canal do grupo Warner Bros. Segundo o site do 

Mídiafatos (2009), a Warner Channel, teve seu lançamento em 1995 e a partir daí mostrou-se 

um dos canais mais vistos entre espectadores de 18 a 49 anos, além de oferecer uma 

programação variada com séries de drama, comédia, suspense romance e ação. Com a vida 

americana cada vez mais presente em nossa televisão é quase que inevitável que um 

fenômeno, a americanização, aconteça. 

 

2.3 A MUNDIALIZAÇÃO 

 

A americanização não ocorre apenas por causa da televisão e dos programas que estão 

disponíveis na nossa programação. Canclini já afirmava que “os processos de globalização 

cultural e integração econômica regional mostram a necessidade de as economias e culturas 

nacionais enfraquecerem as fronteiras que as separam” (1999, p. 173). Ou seja, é necessário 

quebrar barreiras para que haja uma troca cultural, mas muitas vezes nos  acostumamos com 

esta globalização que nem percebemos que o que estamos consumindo é um produto nacional 

ou vindo de outro país. 

Por exemplo, estamos acostumados a consumir produtos americanos e eles estão cada 

vez mais presentes no nosso cotidiano, são tantos Mcdonalds, hot-dogs, notebooks, 

hamburgers, Coca-Cola, Blockbusters, Mickey Mouse, que podemos nos confundir. São 

tantos termos e produtos que estão no nosso cotidiano que não nos damos conta que vêm de 

outro país. Os Estados Unidos são mais desenvolvidos e estão na frente do Brasil na questão 

sócio-econômica. As diferenças são tantas, podemos começar pelas diferenças históricas. 

Enquanto os Estados Unidos fora colônia de povoamento, o Brasil foi colônia de 

exploração. As diferenças não ficam apenas nestes pontos. Segundo Moura (1984), os Estados 

Unidos entraram na corrida imperialista após a guerra com a Espanha, em 1898, ocupando 

território do Pacífico, assim como a intervenção em Cuba e a incitação em relação à separação 

do Panamá e Colômbia. Nesta mesma época, o Brasil tinha apenas 300 e poucos anos de 

“existência”, ou seja, engatinhando como república.  
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Moura (1984, p.27) afirma que “quando Franklin Roosevelt chegou à presidência dos 

Estados Unidos, o Brasil ainda vivia o rescaldo político resultante da revolução de 30, que 

levara Getulio Vargas ao poder”. As diferenças políticas, culturais e históricas, acabam 

levando a uma “americanização”, não só do Brasil, mas do mundo. Pelo fato de os Estado 

Unidos serem um país precursor em muitas áreas, política, espacial, econômica, acabam 

sendo vistos como um modelo a ser seguido. Canclini (1999, p. 189), afirma que “depois do 

desmoronamento do bloco soviético, o american way expande jurassicamente seus 

espetáculos pelo universo inteiro”. A cultura americana transpõe barreiras, o estilo de vida 

americano parece encantar a todos e os produtos culturais parecem chegar a todos cantos do 

mundo. 

Com esse deslumbramento com a cultura importada, há uma perda da identidade 

nacional, não completa, como afirma Canclini (1999, p. 166) “hoje a identidade, mesmo em 

amplos setores populares, é poliglota, multiétnica, migrante, feita com elementos mesclados 

de várias culturas”. Não há mais uma maneira de desterritorializar uma cultura mantendo-a 

isolada e sem receber algum fator externo, principalmente em um mundo onde as notícias 

percorrem na velocidade da luz o mundo inteiro e o acesso a qualquer informação está ao 

alcance de um click. Não tem como não “considerar os membros de uma sociedade como 

pertencendo a uma só cultura homogênea, tendo, portanto única identidade distintiva e 

coerente.” (CANCLINI, 1999, p. 165). Canclini percebe que o enfraquecimento das 

identidades nacionais e regionais é maior no terceiro circuito,  

 

o da computação, dos satélites, das redes ópticas e das demais tecnologias da 

informação, vinculadas às tomadas de decisão, bem como aos entretenimentos de 

maior expansão e lucratividade (vídeo, videogames, etc.) os efeitos da globalização 

tecnológicas e econômicas sobre a reformulação das identidades do trabalho e no 

consumo estão apenas começando a ser estudados. (1999, p. 174) 

 

Com este enfraquecimento da identidade há culturas que predominam. Canclini (1999) 

afirma que o que se vê de tendência e estilo em arte, nos países periféricos vem a partir das 

cadeias de TV, agências de notícias e galerias de arte americanas e européias. Um exemplo 

são os estilistas. O americano Marc Jacobs
12

 criou tendências na moda que foram usadas e 

seguidas em muitos países. Segundo Canclini (1999, p. 170), “simultaneamente à 

desterritorialização das artes, há fortes movimentos de reterretorialização, representados por 

movimentos sociais que afirmam o local e também por processos de comunicação de massa.” 
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 Estilista americano, em evidência no mundo da moda contemporânea. 
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Os produtos culturais acabam sendo do mundo e deixando de pertencer apenas àquele país 

que o produziu. Então, uma calça Calvin Klein não será vista como um jeans americano, pois 

ela passará a fazer parte da cultura de outros países, assim saindo do seu território americano e 

se estabelecendo em outros, criando outra cultura. Canclini (1999) ainda adiciona que a 

“desmassificação” e a “mestissagem” do consumo produz diferentes formas locais de 

enraizamento, através de rádios e televisões regionais, criação de micromercados de músicas e 

bens folclóricos.  

A influência americana pode ser vista também no campo audiovisual, “para os EUA, 

os entretenimentos devem ser tratados como um negócio: não só porque o são de fato, mas 

porque constituem para esse país a segunda fonte de rendimentos entre todas as suas 

exportações, depois da indústria aeroespacial.” (CANCLINI, 1999, p. 180). Este fator 

importante ajuda muito para que as produções de entretenimento tenham sempre um 

diferencial, tanto tecnológico quando cultural, um exemplo de programa de entretenimento 

que influencia outras culturas são os reality shows, originalmente americanos. Muito foram 

produzidos no Brasil, a partir da compra dos direitos, por exemplo, quadro, “A dança dos 

famosos”, do programa “Domingão do Faustão”, da Rede Globo, é uma reprodução de 

“Dance with de stars” transmitido no EUA, pelo canal ABC, e no Brasil, pelo People+Arts. 

Há vários outros exemplos, quem sabe o mais conhecido seja “Survivor”, que inspirou o 

primeiro reality show produzido no Brasil. “No limite”, iniciou a moda deste gênero no país. 

Outros formatos são os shows de talento, programas de reformas e talk shows. 

A explicação para este fato para Canclini (1999), é que as empresas americanas 

adaptam mais rapidamente, do que as de outros países, as mudanças tecnológicas e de hábitos 

culturais, chegando a controlar, em grande parte do mundo, tanto a TV quanto o vídeo. Para o 

autor, outro fator importante foi que “Os Estados Unidos exigiram livre circulação para os 

produtos audiovisuais.” (CANCLINI, 1999, p. 179).  

Os produtos audiovisuais americanos circulam por todo o mundo, assim extravasando 

seus ícones e ídolos e, claro, a sua maneira de agir, falar, comportar-se. Como não olhar para 

os adolescentes de agora, com suas roupas coloridas, com tênis tipo sneaker e golas V e não 

lembrar dos filmes high school americanos dos anos 80?  

A cultura americana está presente em mais lugares que podemos imaginar, pelo menos 

uma vez ao dia nos deparamos com algum produto de origem americana, seja ele cultural ou 

não. Para Canclini (1999, p. 232), “como o cinema, a televisão – e, em menor escala, o rádio – 

prioriza a informação e os entretenimentos dos Estados Unidos”. A cultura está ao nosso 
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alcance nos principais meios de comunicação, e o motivo é a que “carência de políticas 

nacionais para estas indústrias as reduz a simples importadoras e distribuidoras desse folclore-

mundo, cujos exemplos proeminentes são os seriados americanos e o cinema de Spielbeg e 

Lucas.” (CANCLINI, 1999, p.186) 

Há então uma hegemonia norte-americana, uma americanização juntamente com a 

globalização. Embora muitas vezes haja uma espécie de rejeição, este fenômeno não pára. 

Conforme Cashmore (1998), podemos não gostar, mas a produção e a difusão de material 

americano produziram o império da mídia e também podemos nos preparar para “um processo 

de americanização em vez de globalização”. Canclini também aponta essa tendência,  

 

Brasil e México dispõem de recursos tecnológicos e humanos para continuar 

gerando com certa autonomia sua produção nacional e ainda expandir-se 

internacionalmente. Contudo, na maioria das sociedades latino-americanas a 

dependência se acentua. Não tanto em relação à produção global, mas à produção 

norte-americana. (CANCLINI, 1999, p. 174) 
 

Ainda que esta autonomia tenha crescido muito nestes 11 anos, a produção americana 

ainda está presente na grade de programação dos sistemas de televisão por assinatura, e até 

mesmo nas redes brasileiras de televisão. E se os meio são os maiores difusores da 

americanização, quem está sendo mais impactado com este fenômeno são os que mais as 

utilizam, e esses são os adolescentes. 

 

2.4 A GERAÇÃO Y   

 

Cada geração tem suas próprias características, tanto comportamentais quanto 

culturais. Segundo Cara (2008, p.7), “a terceira geração, que representa o período atual, é 

denominada Geração Y ou Generation Y, termo que apareceu pela primeira vez em um artigo 

do periódico Advertising Age de agosto de 1993.” O nome „Geração Y‟ foi dado pois a 

geração anterior foi denominada „Geração X‟. Cara (2008, p.7) afirma que “o escopo dos 

nascidos nesta geração é representado pelo intervalo de 1982 até o início do século XXI, 

porém as datas específicas ainda são imprecisas.” Nascida no auge do boom tecnológico, esta 

geração foi criada entre televisão, computador e celular. Segundo Martin-Barbero (2002, apud 

Cara, 2008, p. 75), “o jovem do século XXI como sendo um ator de ritmo acelerado, que 

convive nos não-lugares midiáticos, habitante de uma nova territorialização espacial.” Como 

o jovem desta nova geração vive em um “lugar não-lugar”, fica mais difícil defini-lo e criar 

um perfil de seu relacionamento tanto com a mídia, quanto o mundo.  
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É cada vez mais comum ver nas ruas os jovens com seus fones de ouvidos, plugados 

em seus celulares ou aparelhos de MP3, seus notebooks nas mochilas e mais muitos outros 

aparatos tecnológicos que estão presentes em sua vida. Este é um fator que diferencia muito a 

chamada “Geração Y”, de suas antecessoras, a facilidade de comunicação com o mundo. 

Enquanto os jovens de agora se comunicam através da Internet, mensagens de texto, 

vídeochamadas, as gerações anteriores escutavam LPs, se comunicavam através de cartas e 

assistiam vídeos em VHS. 

Mesmo com essas diferenças tecnológicas, a adolescência de agora ainda é aquela fase 

em que não se é mais criança, mas ainda não se chegou à idade adulta. Segundo Clotaire 

(2007, p. 34), “é um período de confusão e contradições. Novas descobertas prometem algo 

num dia e nos decepcionam no dia seguinte [...] as certezas se tornam incertezas num piscar 

de olhos. Isto é tão verdadeiro nos adolescentes quanto nas culturas adolescentes”.  Esta época 

da vida é cheia de emoções e dúvidas, é no meio deste turbilhão de acontecimentos que o 

adolescente procura o seu lugar, assim formando uma cultura própria. Esta cultura 

adolescente está em constante mudança, pois cada geração que surge é diferente da anterior. 

Pode até trazer aspectos semelhantes, como uma certa rebeldia, achar-se incompreendido pela 

sociedade, ter seus ícones e ídolos, mas a cultura que está sempre me movimento, mudando. 

O Dossiê Universo Jovem MTV 4
13

, realizado no ano de 2008, fez um panorama dos jovens 

de agora.  Segundo o dossiê (2008, p.14), “vaidade, consumismo e acomodação continuam 

sendo os principais atributos que os jovens usam para descrever sua geração, assim como há 

três anos”. Descrever sua geração com características tão fortes mostra como os adolescentes 

de hoje estão conscientes sobre a sua realidade.  

Cada geração tem seus valores, ídolos, heróis, ícones. Enquanto os dos anos 1990 

estavam no meio de um turbilhão de novidades, surgimento da MTV, da Internet, explosão do 

Grunge (na primeira metade da década) e do Pop e suas boybands no final da década, a 

mudança de moeda no Brasil, impeachment de um presidente, inflação, retomada do cinema 

nacional; os adolescentes dos anos 2000 já cresceram com todas essas novidades instauradas 

em seu cotidiano. A MTV deixou de ser novidade, ser internauta, “um agente multi-mídia que 

lê, ouve e, combina materiais diversos, procedentes da leitura e dos espetáculos” 

(CANCLINI, p.22, 2008), é comum. Os movimentos musicais já não existem mais. O que 

vale é ser eclético, estar na moda é ter seu próprio estilo, ser um ser singular no meio de um 

grupo não é tarefa fácil, criar seu próprio estilo a partir do que ouve e vê na internet e 

                                                 
13

 Pesquisa realizada pelo canal de TV, MTV, para conhecer o jovem brasileiro. 
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televisão. O jovem de hoje tem o mundo inteiro ao seu alcance, basta conectar-se à Internet, já 

os jovens provenientes de outras gerações não possuíam esta facilidade na hora da construção 

da sua própria identidade. 

As diferenças entre as gerações são muitas, mas o jovem continua querendo ser visto 

como uma pessoa que deixou de ser criança e pode tomar suas próprias decisões. Para Elias 

(apud Jacks, 2008, p.178), “o adolescente, por fim, já apresenta uma grande elaboração da 

realidade suficiente crítica, bastante próxima ao comportamento dos adultos”. Esta liberdade 

de decisão mostra que os adolescentes estão se tornando casa vez mais responsáveis. O Dossiê 

MTV (2008) mostra que os assuntos que preocupam o jovem brasileiro são: violência (43%); 

desemprego (39%); drogas (32%); fome (26%); aquecimento global (24%); desigualdade 

social (23%) e poluição (20%). Estas constatações mostram que os jovens estão sim 

preocupados com o seu futuro e conscientes do que está acontecendo no mundo em que 

vivem. Esta consciência pode ser atribuída ao avanço tecnológico e a Internet que, segundo o 

Dossiê MTV (2008, p. 18), se consolidou. Prova disso foi o fato de que, de 2005 para 2008, o 

índice de jovens com acesso a internet cresceu de 66% para 86%.  Este acesso à Internet 

transporta o jovem para um novo mundo, de novidades, conteúdo e cultura, que o ajuda a 

construir seus próprio universo e identidade. Com isso, segundo Alves (1993 apud Jacks, 

2008, pp. 181-182), 

 

Os adolescentes criam seus espaços, ora como indivíduos sujeitados, ora como 

indivíduos singulares, expressando comportamento e visões de mundo particulares; 

eles se apropriam de bens culturais que estão em circulação na sociedade, em um 

jogo de recriação e resignificação, como consumidores e produtores.  

 

Cada grupo de jovens tem sua identidade, sua cultura, sua própria maneira de se 

expressar. Às vezes chamadas de tribos, esses grupos criam seus próprios produtos culturais, 

mesmo que momentos apropriando-se de produtos de outras tribos, assim sendo produtores e 

consumidores ao mesmo tempo. De acordo com Pereira (2003), a partir de uma matéria, que 

tinha como título “A geração da onda”, publicada na revista Veja, em setembro de 1997, o 

jovem brasileiro daquela época poderia pertencer a “sete tribos mais em voga”. De acordo 

com a matéria citada pela autora, essas sete tribos são classificadas como: “internautas”, 

“lutadores”, “clubbers”, “patricinhas”, “metaleiros”, “skatistas” e “novos hippies”. Pereira 

(2003), ainda cita outra pesquisa, realizada em 2000, publicada em A Revista da Folha. Esta 

mostrou que “ainda existe uma minoria de adolescentes que preserva suas referências 

familiares como modelos a serem seguidos”, ao contrário do que se pensa quando se fala em 
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comportamento jovem,  a autora definiu o perfil deste adolescente,  como bem comportados, 

bons alunos, românticos e emotivos; não fumam, adoram a companhia da família. Já se 

passaram mais de dez anos desde que a pesquisa da revista Veja foi realizada, mas é possível 

perceber que a mudança não foi grande, ainda é possível detectar essas tribos nessa nova 

geração. As tribos são formadas a partir de afinidades e ideias, o que pode distinguir as tribos 

entre si são a música, ídolos, ideologia, esportes e a linguagem, todos produtos culturais 

relevantes da sua época. 

Além desse jogo de apropriação há também “as lutas de gerações a respeito do 

necessário e do desejável mostram outro modo de estabelecer as identidades e construir a 

nossa diferença.” (CANCLINI, 1999, p. 39). Um grande agente na construção da identidade é 

a facilidade de conexão com o mundo inteiro, o que também aumenta a necessidade de 

renovação, mas também há pontos positivos. Segundo Canclini (1999), com a circulação cada 

vez mais livre de mensagens, pessoas e capitais, entramos em contato com outras culturas, 

portanto a identidade não pode ser definida pela agregação exclusiva a uma comunidade 

nacional.  

Esta livre circulação de mensagens é uma característica do novo milênio, cheio de 

novas tecnologias, de um mundo paralelo, chamado ciberespaço, que, para Cara (2008, p. 76), 

é onde “muitos deles vivem enfurnados no som de seus i-Pods e resguardados em seus 

quartos, para conversarem pelo MSN e espalharem para seus amigos as fotos mais 

produzidas”. Neste mundo virtual os jovens podem ser o que desejam, exporem-se com maior 

facilidade, idealizando imagem e identidade. Para Cara,   

 

o self do adolescente muitas vezes é inicialmente lapidado pela imagem ideal e 

ilusória mantida no universo virtual para a seguir ser constituído na vida material. 

[…] somente depois da formação de um simulacro perfeito via web e games que a 

imagem material vai aos poucos se estabelecendo, ao ponto em que as 

representações virtuais da realidade tornam-se o real. (CARA, 2008, p. 77) 

 

Outra maneira destas representações fazerem parte da vida do jovem, de ocorrer uma 

apropriação de bens culturais para a construção de sua identidade, é a TV, que, segundo Jacks 

(2008), tornou-se indispensável na vida dos jovens. O que reforça esta constatação é o gráfico 

presente no Dossiê MTV (2008, p. 20).  
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Figura 1: Consumo de Mídia 

 

Fonte: Dossiê MTV (2008, p. 20) 

 

Os adolescentes vêem a TV como uma companheira, uma maneira de se conectar com 

outras culturas, além de uma fonte de informação e diversão. Segundo o Dossiê MTV (2008, 

p. 20), a maioria dos jovens prefere assistir a filmes, novelas, clipes e programas musicais, e 

41% preferem programas de esportes e seriados. 

As telenovelas, seriados e filmes se assemelham por contar histórias, ficcionais ou 

não, o que muda é sua duração. Um filme dura horas, telenovela meses e seriados podem 

durar anos. Os enredos são sobre os mais diversos assuntos, e os adolescentes recebem as 

histórias de acordo com a sua vivência, não são apenas espectadores. Segundo Elias (apud 

Jacks), “a telenovela seria somente um potencializador do caráter, porque adolescentes 

possuem uma história anterior e uma convivência com outras instituições que são 

fundamentais no posicionamento destes frente à novela”. Esta afirmação também cabe aos 

filmes e séries, que, assim como a novela, tem alguns enredos voltados para este público, 

contando histórias que os jovens se identificam. 

É essa necessidade de movimento, de mudança que caracteriza o jovem da “Geração 

Y”. Ele se encontra em uma constante procura pelo novo, esta inquietação pode ser vista 

como fugacidade ou simplesmente como curiosidade, mas na verdade é um efeito da cultura 

em que ele vive. Um produto desta cultura são as séries adolescentes, que reflete toda esta 

dinâmica jovem e a sua cultura 
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2.4.1 De Barrados no Baile à 90210 

 

O mundo adolescente é retrato na TV de várias maneiras: novelas, filmes e 

principalmente, seriados. Há muitos anos é possível ver na televisão o cotidiano do jovem, 

mas não faz muito tempo que começaram serem produzidos programas exclusivamente 

voltados para este enredo. Segundo Cerqueira (2008), pode-se notar a abordagem de temas 

relacionados à juventude desde as décadas de 60 e 70 em séries como Never Too Young 

(1965), Love is a Many Splendored Thing (1967), All my Children (1970) e The Young and 

the Restless (1973). Mostrar como o jovem vive, seu comportamento, seus conflito, suas 

dúvidas, seus erros e acertos, é algo novo na TV. 

Foi, portanto, a partir dos anos 1990 que o público adolescente ganhou programas 

dirigidos para eles, com tramas, que segundo Cerqueira (2008, p. 24), “organizam os 

elementos de suas narrativas em torno de, como se pretende demonstrar, três eixos temáticos: 

„família‟, „amor/sexualidade‟ e „lazer‟”. Assuntos recorrentes na vida dos adolescentes, que se 

assemelham a sua realidade, representando os conflitos existentes em suas vidas e criando 

protagonistas próximos à sua realidade, usando sua a linguagem, roupas, músicas, o que 

aproxima o telespectador da série.  

A série Beverly Hills, 90210
14

, foi a precursora no gênero, relatando a vida de 

adolescentes de classe média e alta, moradores da cidade de Beverly Hills, daí o nome da série 

que remete à cidade e o código postal dos principais personagens. A trama se passa no estado 

da Califórnia, EUA, e conta a estória de dois irmãos gêmeos, Brendon e Brend Walsh, que se 

mudam de Minnesota, norte do país, para agitada Beverly Hills. Nesta brusca mudança de 

ambiente, vários fatores mudam na vida dos irmãos. É no colégio West Beverly High que se 

desenrola a trama, e também onde os irmãos conhecem os outros personagens principais da 

série. Kelly, Donna, Steve e Dylan são os novos amigos que junto com Brendon e Brenda, 

vivem os conflitos adolescentes da série que durou 10 anos, contando também a trajetória da 

fase universitária e a entrada na vida adulta e suas confusões. Segundo o site “Minha Série”
15

, 

“a série já foi vista em mais de 100 países e tem uma estimativa de 200 milhões de fãs em 

todo mundo.” Esse dado mostra como programa deste gênero agrada o telespectador. A partir 

desta série foi possível perceber como era a adolescência americana dos anos 1990, pois ela é 

um reflexo da juventude daquela década, mostrando o seu comportamento, seus costumes, a 

moda, enfim, o estilo de vida daquela geração. 

                                                 
14

 Traduzida para o português como “Barrados no Baile”. 
15

 Disponível no endereço http://www.minhaserie.com.br/serie/56-barrados-no-baile/ 
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Outra série que mostra a cultura adolescente é Dawson´s Creek, que estreou em 1998 e 

teve seu último episódio transmitido no ano de 2003. O enredo trata do cotidiano de quatro 

jovens que vivem na pequena cidade de Capside, no interior. A série conta a vida de 

adolescentes que estão na transição para a vida adulta. A trama principal trata de um triângulo 

amoroso entre os amigos Dawson, Joey (Josephine) e Pacey, que se vê estremecido com a 

chegada de um quarto elemento no enredo, a recém chegada Jen. A estória vai além da época 

escolar, mostrando a vida dos personagens após a adolescência. O grande diferencial desta 

série é o personagem homossexual, Jack, que entra na trama a partir da terceira temporada. 

Apesar se não diferenciar muito de Barrados no Baile, Dawson´s Creek foi “considerada uma 

das melhores séries dramáticas para o público jovem dos anos noventa, Dawson's Creek já foi 

uma das série preferidas dos leitores da consagrada revista People.” 
16

 

A primeira década dos anos 2000 foi marcada com séries que mostram a diferença 

cultural de duas décadas. Primeiro foi lançada a série The OC
17

, que se volta ao cotidiano das 

famílias ricas da Califórnia, bastante influenciada pela cultura pop e com uma montagem
18

 

diferente. Essas mudanças podem ter sido responsáveis pelo fenômeno em que a série se 

tornou, que conta a história de duas famílias ricas que são vizinhas em Orange County. A 

família Cohen, formada pelo defensor público Sandy, a mãe e arquiteta Kirsten e o filho Seth, 

um jovem solitário com um humor bastante sarcástico, fã de gibis é visto como estranho e é 

pouco popular em seu colégio. Ryan Atwood, é o personagem do enredo, é ele quem vai dar o 

desfecho da trama, pobre e problemático, acaba sendo preso como co-autor de um roubo 

frustrado a automóvel, é neste momento que conhece o defensor Sandy. Logo há uma 

identificação entre eles, como Ryan é menor de idade, vive em uma família desestruturada, 

ele passa a viver com a família Cohen na comunidade de Newport Beach. Assim inicia a 

trama, Ryan vivendo entre pessoas ricas, que se preocupam muito com a aparência, e entrando 

em choque com a cultura local. A parte romântica fica encarregada pelo casal Ryan e Marisa 

Cooper, vizinha dos Cohen, uma jovem bonita e popular, mas que esconde uma jovem rebelde 

e revoltada, devido à separação dos pais, e a vida de aparências que a família leva. A série 

trata de assuntos recorrentes na vida dos jovens dos anos 2000, mas seu diferencial é tratar 

com maior verossimilhança. Um dos pontos forte é quando a protagonista Marisa se descobre 

bissexual. Misturando momentos de humor e drama, The OC mostrou a vida de jovens de 

                                                 
16

 Informação retirada do site “Minha Série”, disponível no link http://www.minhaserie.com.br/serie/53-dawson-

s-creek/ 
17

 Sigla para Orange County, a série foi ao ar em 2003 e teve seu último episódio transmitido em 2007 
18

 uma montagem por vezes próxima ao videoclipe CERQUEIRA 2008, p. 
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classe média alta e sua busca pela felicidade, o traço mais marcante da série foi o retrato da 

juventude dos anos 2000, que pertence á uma família não-convencional, que vive uma vida 

“desregrada”, mas mesmo assim ainda têm valores morais e dá valor á família. 

Cada série é um reflexo do que o jovem vivia naquele momento, a diferença de cada 

geração de jovens, que possuem os mesmos medos e anseios, mas que lidam com eles de 

diferentes maneiras. As séries são sobre os jovens norte-americanos de classe média ou de 

classe média alta, que foge um pouco da realidade da maioria dos espectadores, mas mesmo 

assim há semelhança, principalmente com as relações familiares e amorosas. 

A nova geração de jovens pode se ver retratada pelas séries 90210
19

 e Gossip Girl. A 

série 90210 trata da transição de dois irmãos, desta vez um filho biológico e outro adotado, 

que saíram do Kansas para Beverly Hills, badalado bairro de Los Angeles. Com uma família 

bem estruturada, pais preocupados e valores diferentes daqueles que nasceram e foram criados 

no meio da badalação californiana, os irmãos Annie e Dixon sofrem com o choque cultural e 

ao poucos vão se adaptando ao novo universo. Já a série Gossip Girl sai da costa oeste e 

revela o mundo dos ricos de Upper East Side, bairro rico de Manhattan. As duas séries 

mostram como a chamada geração Y, tem se comportado diante dos mesmos problemas desta 

fase da vida, mas em tempos diferentes. 

 

2.4.1.1 Os Upper East Siders 

 

A trama central de Gossip Girl, segundo Andrade (2005, p. 23, apud Coutinho, 2009, 

p. 7), é “a inserção do adolescente no universo adulto”. A série retrata a vida dos jovens do 

bairro Upper East Side, em Manhattan e gira em torno das notícias e fofocas que a misteriosa 

Gossip Girl repassa para todo o colégio em forma de torpedos e no seu blog, sempre 

assinando com “You know you love me. Xoxo Gossip Girl”. A tradução é algo como “Você 

sabe que me ama. Beijos Garota Fofoca”. Mais um mistério que ronda esta desconhecida 

menina é a maneira com que fica sabendo dos acontecimentos. Os site oficial da série no 

Brasil define os personagens como: a linda e loira Serena van der Woodsen, a mimada Blair 

Waldorf, o poderoso Chuck Bass, o bonitão Nate Archibald e os dois estranhos no ninho, os 

irmãos Dan e Jenny Humphrey, moradores do Brooklyn, o que faz que eles sejam vistos de 

maneira diferente pelos moradores da ilha de Manhattan. Para Coutinho (2009, p.6), “os 

diálogos, repletos de gírias, parecem apenas marcar as características das personagens, mas 

                                                 
19

 Baseada na série Barrados no Baile, a trama se passa na mesma escola, com a aparição de alguns personagens 

da versão original. 
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podem representar também que „a função primordial dessa fala fabricada pelos redatores é 

completar os estereótipos de toda ordem‟(PRETI 2001, p. 236)”. Estes estereótipos 

representados pelos personagens afirmam que os jovens ainda são vistos como estereótipos da 

sua geração.  

A “Big Apple” é o cenário para história de amor, drogas, intrigas, dinheiro e muita 

fofoca. A série inicia com a volta de Serena para a cidade, que até então está em um internato 

de meninas. Ninguém sabe a causa da sua internação e muito menos a causa do seu retorno à 

New York.  A melhor amiga de Serena, Blair Waldorf, fica sabendo do retorno da amiga via 

mensagem de texto da misteriosa Gossip Girl, o que ninguém sabe é que Serena resolveu ir 

para o internato após ter dormido com o namorado de Blair, Nate, em uma noite de festa e 

bebedeira. Sua consciência pesou tanto que fez a garota ir para longe da vida dos milionários 

de Upper East Side, mas ela não consegue ficar muito tempo longe pois seu irmão Eric, que 

está passando por problemas, e de sua mãe, Lilly van der Woodsen, passa o tempo caçando 

maridos ricos para manter sua vida e status, Serena volta para ajudar seu irmão.    

Nesta mudança, Serena se encanta por Dan Humphrey, um garoto diferente de todos 

com quem já esteve. Para começar Dan não faz o tipo arrogante, ele é sensível, quieto e muito 

esforçado nos estudos e o que mais o diferencia dos outro ele trabalha e mora no Brooklyn, é 

o menino que ninguém nota e não faz parte da alta sociedade, isto chama atenção de Serena 

que está cansada da futilidade e superficialidade daqueles que a rodeiam. Eles formam um 

casal que ninguém iria imaginar, o que causa um choque para seus amigos, colégio e 

principalmente sua família, já que no passado Lilly teve um relacionamento com o pai de Dan 

e Jenny, o Ruffus Humphrey, ao escutar este sobrenome a matriarca dos van der Woodsen vê 

uma história se repetir. 

O site ainda mostra Jenny, como uma garota que se encanta com o mundo de glamour 

e fama das “Upper East Side girls”. Aos poucos ela começa a se enturmar com Blair e suas 

seguidoras, claro que a garota a aceita no grupo com segundas intenções, já que não entende 

como sua melhor amiga foi se apaixonar por um garoto de fora do seu mundo. Blair namora 

Nate, mas seu namoro não vai nada bem, já que seu namorado está apaixonado por sua 

melhor amiga, ao descobrir o que aconteceu entre os dois Blair decide se vingar de Nate, 

perdendo a virgindade com seu amigo de infância Chuck Bass. Em meio à escândalos e 

fofocas,  aparece a amiga de Dan, Vanessa, uma garota independente e rebelde, que decide 

que vai trazer seu amigo de volta para seu mundo, já que ela é contra esse mundo de 

holofotes, moda e dinheiro que Dan está entrando por causa de sua namorada. 
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Este é o mundo de fofocas e intrigas que a série Gossip Girl apresenta aos seus 

telespectadores, além de muita moda, ostentação e a vida de adolescentes estranhos aos olhos 

do público brasileiro. A primeira temporada mostra a introdução dos irmãos Humphrey no 

luxuoso mundo de Manhattan. Na segunda temporada os seus personagens vão para a 

universidade e percebem que já não estão mais na segurança da escola. Nesta temporada a 

história dá muitas reviravoltas, as principais são a separação do casal Serene e Dan e a união 

de um casal improvável, Chuck e Blair. Já na terceira e mais recente temporada, os 

personagens percebem que ser adulto requer maiores responsabilidades, além de trazer o 

casamento de Lilly e Rufus, os namoros de Serena e Nate, e Dan e Vanessa. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho pode ser classificado como pesquisa exploratória. Este tipo de pesquisa 

proporciona ao pesquisador uma visão geral sobre o objeto a ser estudado, no caso a série de 

TV americana “Gossip Girl”. Segundo Bonin (2006), a pesquisa exploratória é a aproximação 

à concretude do objeto a ser estudado, buscando compreender seus contornos, suas 

especificidades, suas singularidades. 

Para a validade deste estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com vista a 

complementar o referencial atual. A pesquisa bibliográfica, conforme Stumpf (2008, p.51), “é 

o planejamento inicial de qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a identificação, 

localização e obtenção bibliografia pertinente ao assunto”. A amostra foi definida por 

conveniência, composta por 4 meninas com idade entre 17 e 22 anos, que assistem 

regularmente à serie “Gossip Girl”. Primeiramente foi aplicado um questionário, com 

perguntas fechadas, para traçar o perfil televisivo e para obter informação da série por parte 

das entrevistadas. Após a aplicação do questionário, foi realizada uma entrevista em 

profundidade, para traçar o perfil do público-alvo, conhecer os seus hábitos de consumo 

televisivo e a situcionalidade de recepção, relacionando estas informações ao referencial 

teórico dos Estudos Culturais. Para Duarte (2008, p.64), “a entrevista em profundidade é uma 

técnica dinâmica e flexível, útil para apreensão de uma realidade tanto para tratar de questões 

relacionadas ao íntimo do entrevistado”. Depois de feitas as entrevistas, as entrevistadas 

foram contatadas por e-mail, para responder outras questões que surgiram de acordo que as 

análises eram feitas. As respostas por e-mail eram quase que imediatas, mostrando a 

eficiência deste meio, com este público. 

Também foi realizada observação participante, com a entrevistada que tinha mais tempo 

disponível para a realização do estudo. Segundo Peruzzo (2008), é a introdução do 

pesquisador no ambiente em que ocorre o fenômeno e a sua interação com a situação 

investigada. Este tipo de pesquisa foi válida para observar como se dá a recepção e 

decodificação da série pelo público-alvo, em seu ambiente e cotidiano. Durante o período das 

entrevistas a pesquisadora acompanhou a série pela internet, já que no decorrer da pesquisa o 

canal que transmitia a série resolveu suspendê-la, assim tirando-a do ar até o mês de julho. 
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4. ESPELHO, ESPELHO MEU... A ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Considerando que esta época do ciclo de vida de um indivíduo é a época das 

descobertas, os jovens possuem uma “sede” por novidades e consequentemente uma 

inquietação, que é o resultado desta busca pelo novo. Esta inquietação é acentuada pelas 

novas tecnologias que facilitam o acesso ao novo e à novos lugares. Segundo Martin-Barbero 

(apud Cara, 2008, p. 75), os jovens do século XXI estão em um ritmo acelerado, convivendo 

em não-lugares midiáticos, habitantes de uma nova territorialização espacial. Para manter a 

identidade das entrevistadas reservada, seus nomes foram trocados. Após analisar os 

questionários aplicados pode-se constatar que cada entrevistada tem um perfil diferente.  

 

4.1 Maria 

Maria está cursando o 7º semestre de Engenharia Química, na Universidade Federal de 

Santa Maria. Tem 22 anos, é natural de São Borja, mas não chegou a viver na cidade. Como 

seu pai é militar, já morou em vários lugares no Brasil. Estudou dois anos do ensino 

fundamental em escola pública, depois para o Colégio Militar do Rio de Janeiro. Após ir 

embora do Rio de Janeiro, Maria só estudou em escolas particulares pelas cidades por onde 

passou. Segundo a entrevistada,  

 

“como meu pai trabalha para o Exército morei em muitas cidades: Amambaí (MS), 

Rio de Janeiro (RJ), Campo Grande (MS), São Paulo (SP), Goiânia (GO) e Belém 

(PA), que é onde meus pais e minha irmã do meio moram. Nós viemos morar em 

Santa Maria em 2006 e no começo do ano passado eles se mudaram para Belém. Eu 

fui morar lá, mas acabei voltando pela faculdade. Ano passado morei sozinha e esse 

ano minha irmã menor veio morar comigo.” 
  

Como já citado anteriormente, Canclini (2004), afirma que não nascemos como 

espectadores, vamos formando de diversas maneiras, além de não ter como medir o quanto a 

família, a escola, a mídia, os empreendimentos culturais comerciais e não comerciais, influem 

nesta formação. Mas podemos notar traços de cada mediador e meio, no momento da 

recepção. Cada entrevistada vai agir de maneira diferente, devido o seu perfil. 

 

4.1.1 Joana 

 

A segunda entrevistada, será chamada de Joana, tem 20 anos e é natural de 

Tupanciretã. Veio para Santa Maria para estudar e está no 7ª semestre de Publicidade e 
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Propaganda na UNIFRA, estudou todo o Ensino Fundamental em escola pública, assim como 

o Ensino Médio, salvo o terceiro ano, que foi quando estudou em escola particular. Desde sua 

vinda para a cidade mora sozinha.   

 

4.1.2 Rita 

 

A terceira entrevistada, que será chamada de Rita, tem 21 anos, está também no 7º 

semestre do curso de Publicidade e Propaganda na UNIFRA. Em sua cidade estudou todo o 

Ensino Fundamental e Médio, no Colégio Franciscano Santíssima Trindade, particular. Mora 

em Santa Maria desde 2007 quando começou a faculdade e dividia apartamento com uma 

amiga de Cruz Alta, desde 2008 está morando sozinha.   

 

4.1.3 Francisca 

 

Francisca tem 17 anos e acabou de entrar no curso de Fisioterapia da UNIFRA, fez o 

início do Ensino Fundamental em escola pública, e o restante no mesmo colégio particular. 

Veio morar em Santa Maria com sua irmã neste ano, após ter passado no vestibular. Sua irmã 

já mora na cidade há um ano.  

 

4.2 Quatro meninas e uma análise 

 

As entrevistadas têm uma história de vida que se diferenciam entre si, assim 

construindo identidades distantes, como citado anteriormente, Hall (2001), afirma que é 

através da identidade que há a estabilidade entre os sujeitos e os mundos culturais que eles 

habitam. Cada menina traz uma bagagem cultural díspar, assim como o que as levou a assistir 

à série. É nesta questão que mais se percebe como as diferenças de identidade e mediações 

interferem na recepção, pois cada uma tem uma razão própria para assistir à série e também 

percebemos as novas identidades que fragmentam o individuo moderno, como citou Hall 

(2001). 

Cada uma das entrevistadas está em um momento distinto de suas vidas. Francisca está 

se adaptando em uma cidade nova, começando um curso universitário, então tem mais tempo 

livre para assistir programas na TV, consumindo 5 horas do seu dia. Já Maria, que está no 

final de seu curso universitário, assiste uma hora de televisão por dia. Como já citado, para 
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Hall (2001), o indivíduo possui identidades diferentes em diferentes momentos. Assim 

podemos perceber como cada pessoa constrói seus hábitos televisivos, a partir de suas rotinas 

e suas identidades. 

 

4.3. Consumo de mídia 

 

O consumo de mídia, apesar das diferenças, assemelha-se. Todas utilizam Internet e 

celular, meios bastante utilizados na série. É assim que as fofocas são feitas, postadas em um 

site na Internet e depois repassadas através do celular. Um ponto importante desta constatação 

é que além de todas utilizarem a Internet com frequência, é através dela que baixam
20

 e 

assistem a série.  Conforme já citado, Katz (2004) afirma que a mídia acaba por desempenhar 

um papel importante em nossa vida, ela ajuda a satisfazer duas necessidades: o entretenimento 

e a informação, o que se confirma através das entrevistas, já que as entrevistas apontaram a 

Internet como a fonte mais usada em busca de informações. Sites de notícias e de variedades 

foram os mais citados pelas entrevistadas, seguidos pelos sites de relacionamentos. Então, 

percebemos como os produtos culturais também perdem os territórios em que são criados e 

partem para o mundo, chegando a qualquer canto do planeta, facilitando o seu acesso. 

Informações sobre qualquer lugar do planeta estão ao alcance de quem deseja possuí-las.  

A busca por informação também está evidente nas repostas das entrevistadas. Quando 

perguntado o que mais assistem na televisão, telejornal foi unanimidade entre as meninas. 

Joana, afirma que “em Santa, olho Jornal do Almoço, Jornal Nacional”. Assim pode-se traçar 

um perfil de espectadoras que procuram estar informadas, mas não abrem mão de histórias em 

seus momentos de lazer. Como já tratado anteriormente, os adolescentes vêem a TV como 

uma companheira, uma maneira de se conectar com outras culturas, além de uma fonte de 

informação e diversão. 

Além de acompanharem a série Gossip Girl, as entrevistadas também acompanham as 

novelas brasileiras, que segundo Elias (apud Jacks, 2008), seria somente um potencializador 

do caráter. Esta afirmação também se encaixa quando se fala em gênero das séries que mais 

assistem. O tipo de série que assistem está relacionado a suas identidades. O gênero comédia é 

unanimidade entre as meninas. Assim como, as séries policiais, por ter suspense e fazer com 

que o espectador interaja com a estória, tentando resolver os casos juntamente com as 

personagens. Como já citado, Canclini (1999), afirma que o consumo é o momento em que os 
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desejos se transformam em ações, ou seja, quando assistem a séries policiais, elas estão 

consumindo a estória ali transmitida, criando uma demanda, mesmo que imaginária. Como 

cada menina tem sua história e sua rotina, cada uma assiste a séries diferentes, tendo somente 

Gossip Girl em comum.  

Todas têm o costume de assistir à série sozinhas, sem a interferência de terceiros, 

assim criando um momento próprio na hora de consumi-la. É neste momento que percebemos 

a importância do momento da recepção, que para Jacks e Escosteguy (2005), é um 

procedimento de interação receptor/televisão/mediações.  Mesmo que nem todas possuam o 

costume de assistir toda a semana, elas possuem um ritual no momento da recepção. Como a 

recepção é feita quando a espectadora quer, essa liberdade modifica a maneira de receber. É 

quando percebemos a importância dos Estudos Culturais, quando focam nos papéis 

representados e na forma com que recebemos e explanamos as mensagens vindas dos meios 

de comunicação, como afirma Cashmore (1998). Esta recepção mudou, pois os meios de 

comunicação estão mais flexíveis, o receptor tem mais liberdade, uma vez, que quando se está 

dependendo do canal de televisão, o espectador acaba assistindo ao programa mesmo não 

estando disponível, muitas vezes fazendo outras coisas ao mesmo tempo.  

Assistindo em seu computador o indivíduo está totalmente entregue ao programa que 

está se propondo a assistir. Segundo as respostas das entrevistadas, a TV é usada para distrair, 

quando se quer relaxar, sem muito compromisso. Com a chegada da Internet e a possibilidade 

de assistir o programa que se gosta quando tiver vontade, a televisão deixou de ser o único 

meio de entretenimento que transmite séries.  Todas as entrevistadas começaram a assistir de 

outra maneira, DVD ou pela TV, mas com o tempo acabou acompanhando a série pelos seus 

computadores, fazendo sua própria grade de programação, mostrando autonomia no momento 

de recepção, tornando assim, espectadores em receptores. Estes para Jacks (2008) são, 

produtores de sentido, que negociam, reinterpretam e reelaboram as mensagens, a partir de 

idade, sexo, etnia, grupo social, personalidade, caráter e valores, como já citado 

anteriormente. Como todas as entrevistadas moram sozinhas na cidade de Santa Maria, a TV é 

apontada também como uma companhia, pois quando estão em casa o aparelho fica ligado 

“para fazer barulho”, segundo Rita. Ao perguntada com era sua rotina televisiva, Maria 

respondeu; “ligo a TV das 6h às 7h e das 20h às 21h, todos os dias”. Já a rotina de Francisca é 

assistir novelas e telejornal, “depois da novela fico mudando de canal até cansar”, segundo a 

entrevistada.  



46 

 

A televisão deixou de ser o aparelho central e único que une imagem, movimento e 

áudio. Com a chegada da Internet, a TV deixou de ser o único aparato central da sociedade de 

consumo, promovendo não apenas produtos, mas a cultura na qual esses produtos tenham 

valor, como afirma Cashmore (1998). Ela virou o estopim para esta busca pela cultura. 

Podemos perceber esta busca de cultura através da mídia, a partir das entrevistas feitas. Todas 

as meninas acompanham a série e buscam nela produtos culturais, consciente ou 

inconscientemente. E consequentemente produtos culturais americanos, pois como afirma 

Canclini (1999), o cinema e a televisão priorizam informações e entretenimento dos Estados 

Unidos.  

A entrevistada Francisca comentou que assiste à série por causa dos atores que “são 

bonitinhos”
21

. Este motivo não deixa de ser um produto cultural criado pela série, que mostra 

personagens bonitos e bem vestidos. Este personagens são criados propositalmente para atrair 

a atenção das meninas, que poderiam não se interessar pelo enredo, já que para Martín-

Barbero (2003), a televisão possui a “magia do ver”, que aproxima quem a assiste com os 

personagens e os acontecimentos que ali são transmitidos. É neste momento que há o interesse 

de continuar acompanhando o programa. 

 

4.4 Recepção de Gossip Girl  

 

Cada pessoa tem uma recepção distinta da mensagem que está sendo transmitida, já 

que cada indivíduo recebe a mensagem de maneira diferente. Como já citado anteriormente, 

Jacks (2008), afirma que o conjunto de mediações, que intervêm nesse processo de recepção 

não institui uma reposta mecânica às mensagens. Cada entrevistada começou a assistir a série 

em um momento e por motivos diferentes. Maria assiste à série desde o início, já Francisca 

começou a assistir há apenas um ano, após uma amiga ter indicado a série. Já para Joana foi 

por acaso. Como sempre acompanhava a série Two and half man, também transmitida pela 

Warner Channel, assistiu um episódio de Gossip Girl por acaso e teve interesse em continuar 

a acompanhar a trama.  

Foi então que seu ex-namorado começou a baixar os episódios na Internet para que ela 

pudesse acompanhar. Rita não possui a mesma rotina de assistir à série,  

 
vi a primeira completa, alguns episódios da segunda e alguns episódios da terceira 

que está passando agora. Quando consigo assistir pela TV, assisto à terceira 

temporada. Quero muito assistir a segunda completa e aí começar a terceira desde o 

início, mas ando sem muito tempo.  
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Mesmo não acompanhando periodicamente, a série continua instigando à espectadora 

a acompanhar quando pode, mantendo assim um laço com ela. O motivo pelo qual este laço 

ainda existe é a semelhança do seriado que Rita era fã, já citado anteriormente, o The O.C., 

que também trata do universo adolescente, além de ambos possuírem os mesmos produtores. 

Outro motivo apontado pela entrevistada foi a indicação das amigas, que comentavam 

bastante sobre a trama. Isso mostra, citando novamente Jacks (2008), que a recepção começa 

antes e termina depois do ato da recepção e as variadas mediações intervêm neste processo. 

Mesmo após saírem do momento da recepção, as amigas comentaram sobre a série, 

mostrando também suas impressões sobre a mesma, deixando de ser apenas receptoras e 

transformando-se também em mediação. Confirmando, então, um assunto já tratado 

anteriormente, a mensagem não tem seu ciclo de vida curto, durando somente enquanto é 

transmitida, ela continua “viva” depois também, muitas vezes sendo acrescentada e até 

modificada, de acordo com a maneira que foi decodificada pelo receptor.  

O que chamou a atenção de Maria foi a trama, as histórias de disputa de poder, 

ambição, traição e amor. Relembra-se que quando um enredo conta histórias mais próximas 

da realidade dos espectadores, chama mais atenção, uma vez que o receptor se familiariza 

com o que está acontecendo e pode também se identificar com as personagens e se ver nelas. 

Muitas das histórias se assemelham à realidade vivida pelos espectadores, mas o que mais 

acaba atraindo a atenção é o desejo implícito, que acaba sendo refletido nas estórias contadas. 

Maria, por exemplo, gostaria de ser a personagem Blair, por ser uma pessoa que vai atrás do 

que quer, sem se importar muito com as consequências. Outra questão que mostra como a 

diferença de identidade, personalidade e etária, é sobre qual personagem a entrevistada 

gostaria de ser. Francisca também gostaria de ser a Blair, mas por motivos diferentes, por 

causa de seu namorado Chuck.  

Mesmo que por razões diferentes, a personagem que todas gostariam de ser é a Blair, 

talvez por ser a personagem que vai em busca do que deseja, muitas vezes sem se importar 

com as conseqüências. Assim podemos perceber, a afirmação de Martín-Barbero (2003), 

quando disse que a TV recorre a dois intermediários principais: um personagem e uma 

linguagem que fornece o clima exigido. Então vemos a importância de ter personagens e 

linguagem que se aproximem dos receptores, pois podemos perceber que foi a partir deles que 

aconteceu a familiarização com a série. Mas o traço mais forte de sua personalidade (Blair) é 

a coragem, assim como afirma Rita, “acho que gostaria de ter o estilo da Serena e a coragem 

da Blair”.  
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Quando perguntadas com qual personagem se identificam, as respostas se diferem, e 

mais uma vez percebe-se a disparidade entre as entrevistadas. Maria identifica-se com Dan, 

pela sua dedicação aos estudos e ao que almeja. Já Joana reconhece uma identificação com 

Serena, mesmo que muito pouco, assim como Rita, que afirmou “olha, acho que não me 

identifico com nenhum personagem. Mas sempre tem alguma coisinha que a gente se 

identifica. Acho que um pouquinho da Blair e um pouquinho da Serena todo mundo tem”. 

Conforme Hall (2001, p, 13), “à medida em que os sistemas de significação e representação 

cultural se multiplicam, somos confrontados por um uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao 

menos temporariamente”. Francisca também afirma ter pouca identificação com os 

personagens, mas o que mais se assemelha ao seu modo de agir também é Serena, por não ser 

uma personagem “fresca”, “não gosto de frescura e também porque as outras não têm a ver 

comigo”, afirma a entrevistada. 

Outra questão levantada na entrevista é o enredo, o que não gostam na série e também 

se tivessem o poder de mudar alguma situação ou personagem, o que mudariam. Duas 

entrevistadas, Joana e Rita, apontaram o suposto caso que Lilly está tendo com o pai de 

Serena. Neste momento podemos identificar as três maneiras de decodificação descritas por 

Hall (2003), a hegemônico-dominante, código negociado e a globalmente contrária. Neste 

caso podemos perceber a codificação globalmente contrária, pois a receptora não aceita a 

mensagem que está sendo passada. O mesmo podemos constatar com o fato de as meninas 

não gostam de Rufus estar sendo traído. Para Rita, o que Lilly está fazendo com o pai de Dan 

está errado, “ele é o personagem mais fofo do seriado e não merecia! [risos] Amo ele!”.  

As respostas mostraram também que ir atrás do que deseja é bom, mas sem prejudicar 

os outros. É o caso de quando a personagem Jenny é citada, as entrevistadas não gostam de 

seu jeito de conseguir o que almeja, uma vez que ela já tentou ou chegou a prejudicar outras 

personagens. 

Personagens secundárias também não criam muito interesse e simpatia dos 

espectadores. A personagem Vanessa não tem empatia segundo as entrevistadas e nem 

relevância no enredo. Apesar de serem de uma geração contemporânea, dita moderna, as 

entrevistadas ainda mostram valores tradicionais; a fidelidade entre casais, o respeito pelo 

próximo, o respeito pelos pais. Como Maria, quando mencionou que não gostou do episódio 

em que acontece um ménage a trois entre Dan, sua então namorada Olivia e sua amiga 
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Vanessa. 
22

Esta resposta nos mostra como, apesar de serem jovens, as entrevistadas mostram 

uma visão adulta sobre a vida, assim como afirma Elias (1996 apud Jacks, 2008), quando diz 

que o jovem apresenta uma grande noção crítica da realidade, aproximando-se do 

comportamento adulto. 

Ao serem questionadas se a série influencia suas vidas de alguma maneira, todas 

responderam primeiramente que não. Após alguns segundos de reflexão, mudaram sua 

opinião, mostrando que sim, de alguma maneira há influência, seja no modo de agir ou vestir. 

Para Rita, a série serve como referência de moda, das tendências do momento. “Porém, isso 

não significa que eu as sigo, mas gosto de saber o que está em alta” enfatiza a entrevistada. 

Percebemos, assim como citou Hall (2001, p. 13), que “dentro de nós há identidades 

contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações 

estão sendo continuamente deslocadas”. Neste caso há uma vontade de mudar, há conflito de 

identidade, mas a nova acaba perdendo espaço, assim não há uma mudança de identidade de 

fato. 

 Podemos constatar que a TV acaba por transmitir não apenas seu produto cultural, 

mas a própria cultura e seu life style, o chamado american way of life, seu modo de vestir, de 

comer, de portar-se, acaba se disseminando pelo aparelho de televisão para o resto do mundo, 

acontece na realidade dos jovens. Percebemos também a TV como produtora de significados, 

já que a série foi apontada como referência para uma das entrevistadas. A maneira de vestir e 

o comportamento retratado na série assumem significados na vida de cada telespectadora. Por 

mais que não reproduzam o que assistem, elas são impactadas. 

Joana sente vontade de arrumar-se mais, agir com mais classe, manter sempre o cabelo 

arrumado, e “também dá vontade de fazer mil compras! E fazer festa! [risos]”, afirma Joana. 

Percebemos, então, que a afirmação de Machado (2009), que nossa linguagem e o modo como 

nos vestimos reflete as imagens da TV, está realmente presente em nossas vidas de 

espectadores. Como também afirma Canclini (1999), o que se vê de tendência e estilo em arte, 

nos países periféricos vem a partir das cadeias de TV americanas. Francisca, a mais nova, não 

vê influência em sua vida, apenas aponta que a série despertou uma vontade de conhecer a 

cidade de Nova York. Então, percebemos, como já citado anteriormente, a quebra de 

identidade cultural, no momento em que os seus produtos são transmitidos a milhares de 

pessoas em territórios e regiões diferentes, neste caso a própria cidade de Nova York (FILHO, 

1998). Conforme Hall (2001), a partir da globalização uma cultura não fica restrita ao seu 
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que Dan estava apaixonado por Vanessa. 



50 

 

território, ela passa a fazer parte de uma cultura global, integrando a cultura do mundo “pós-

moderno” Assim como Francisca, Maria não percebe que sua vida mudou após começar a 

assistir à série.  

Quando perguntado se há semelhança entre as estórias contadas na série e as vividas 

pelas entrevistadas houve divergências. Enquanto Maria e Joana responderam firmemente que 

não, Rita e Francisca ponderaram suas respostas e responderam que sim. Para Rita “Não 

muito [risos]. Acho que o seriado é bem mais denso do que a minha vida real, mas sempre há 

situações com as quais a gente se identifica ou, pelo menos, conhece alguém que já vivenciou 

algo parecido”. Isso aponta que a série mostra histórias reais, a diferença é que intensifica as 

ações e reações, a chamada licença poética que a arte usa para “imitar” a vida. Já para 

Francisca a semelhança é de quando estudava em colégio privado. “Os grupinhos no colégio, 

eram bem separados e a questão do dinheiro também, quem tem menos é excluído.” (Está 

falando da diferença dos irmãos que vieram do Brooklin, como eles são tratados em 

Manhatan) 

A partir das entrevistas foi possível constatar que a série de uma forma ou outra atinge 

os seus telespectadores. Mesmo respondendo que Gossip Girl não influencia suas vidas de 

maneira visível, é possível ver que as entrevistadas “vivem” as estórias contadas na série. As 

entrevistadas são todas estudantes do ensino superior, assim como os protagonistas da atual 

temporada da série. Outra característica comum entre as quatro meninas é que todas vieram a 

Santa Maria para estudar, assim não possuindo as mesmas “mordomias” da casa dos pais, mas 

mesmo assim possuem um bom poder aquisitivo. Três das quatro entrevistadas possuem TV 

por assinatura, mas preferem baixar os episódios na Internet e assisti-los em seus 

computadores. Isso por dois motivos: pelo fácil acesso à série, sem precisar possuir TV por 

assinatura ou esperar pelos episódios que demoram a ir ao ar e o outro motivo é pela liberdade 

de horário, além da Warner Channel ter suspendido a apresentação da série nos meses de abril 

e maio, podendo voltar em junho ou julho na nova grade de programação. Mas este último 

não influenciou a maneira das entrevistadas assistirem à série, pois antes da série sofrer a 

suspensão as mesmas já assistiam no computador. 

 

4.5 O momento de recepção 

 

A observação foi realizada com a entrevistada Francisca, que assim como as outras 

assiste a série pelo computador. Seu momento de recepção é o seguinte: após assistir a novela 
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do horário das 21 horas da Rede Globo, na companhia de sua irmã, Francisca se recolhe para 

o quarto para assistir as séries que acompanha. Geralmente assiste à serie às terças ou quintas-

feiras, que é quando tem menos programas que lhe interessam na grade de programação.  

Gosta de assistir a serie sozinha, sem a perturbação e interrupção de outras pessoas 

que possam lhe tirar a atenção dedicada a este momento. Francisca liga seu computador, e 

enquanto arruma o programa para assistir Gossip Girl, liga a televisão, muda algumas vezes 

de canal e a deixa sem som. Deitada em sua cama, começa a assistir o primeiro episódio 

daquela noite, já que costumeiramente assiste mais de um, por não conseguir conter a 

curiosidade de saber o que vai acontecer no próximo episódio. Esta inquietação também é 

percebida pelo número de vezes que interrompe o programa para levantar, tanto para comer, 

quanto para beber.  

A entrevistada acaba transformando o momento de recepção um momento só seu, 

assim como a mensagem que é recebida acaba tendo o seu entendimento, uma vez que na hora 

em que a recepção está ocorrendo, o receptor está sozinho e não tem com quem compartilhar, 

interpretando à sua maneira.  

Enquanto assiste ao episódio, Francisca discute com seu computador, como se os 

personagens pudessem escutar as reclamações e dicas dela. A entrevistada mostrou interação 

com a série, muitas vezes mostrando interesse em se transportar para dentro da série e mudar 

o que não lhe agrada. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo de verificar como se dá o consumo da série americana Gossip Girl 

entre moças de 17 a 22 anos, na cidade de Santa Maria, o presente trabalho analisou, a partir 

dos Estudos Culturais, o consumo midiático e a situcionalidade no momento de audiência da 

série. Para chegar a estas conclusões foi aplicado um questionário e posteriormente uma 

entrevista com as jovens foi realizada, assim como pesquisa observação com uma das 

meninas.  

A partir das entrevistas foi possível conhecer um pouco mais das espectadoras da 

série. Apesar de terem idades diferentes, seu momento de vida é o mesmo, são estudantes 

universitárias. Todas vieram para Santa Maria para estudar e moram sozinhas. Isto mostra que 

as jovens têm o controle de suas vidas, tomando conta de si mesmas, de suas casas e estudos. 

Percebemos aqui como o sujeito pós-moderno, não tem uma identidade fixa, permanente ou 

essencial, como citou Hall (2001), pois houve mudança no momento em que deixaram de ser 

filhas e passaram a se identificar como adultas, donas de suas próprias vidas. Ao virem para a 

cidade, as meninas tiveram uma mudança a sua vida, fazem a própria comida, as tarefas 

domésticas, administram as finanças, assim mostrando uma maturidade, muitas vezes precoce 

para a idade, assim como afirma Hall (2001), o sujeito assume diferentes identidades em 

momentos diferentes.  Esta maturidade é refletida no momento de recepção da série, já uma 

das entrevistadas mostrou ter vontade de sair comprando, mas não a faz. Outro aspecto 

influenciado por esta maturidade, é que as entrevistadas não aceitam tudo que assistem, pois 

têm sua opinião formada e não abrem mão dela.   

Pelo fato de passarem muito tempo sozinhas em Santa Maria, a televisão deixou de ser 

um aparato tecnológico, uma vez citada como companhia. A TV não é mais aquele aparelho 

que fica na sala e/ou quarto para entretenimento, ela preenche também o vazio físico e 

psicológico sentido pelas entrevistadas. Na falta de companhia real, uma delas recorre para a 

companhia virtual oferecida pela televisão. Os programas que nela são transmitidos também 

começam a fazer parte do cotidiano. Tarefas são programadas a partir da grade de 

programação do canal que mais assiste. E quando não é possível acompanhar pela TV, as 

entrevistadas procuram pelos programas na Internet, que é outra companheira das jovens. 

Nela elas procuram por informação, entretenimento e comunicação. Por terem uma rotina 

atribulada com atividades da faculdade é necessário fazer sua própria rotina de entretenimento 

e informação, tornando assim a Internet um complemento da televisão, pois quando não é 

possível acompanhar pela TV, elas recorrem à Internet, o que é o caso das séries televisivas. 
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Por não possuírem televisão paga, elas passam a baixar as séries que começaram a 

acompanhar na casa dos pais. Outro fator importante para este fenômeno é impaciência e 

inquietação recorrente da sua geração.  

A inquietação é visível no momento de recepção, quando Francisca mostrou incomodo 

ao ficar muito tempo na mesma posição, assim interrompendo algumas vezes a recepção. A 

impaciência é mostrada na ação de baixar o episódio logo que ele é permitido na rede e 

também pelo fato de muitas vezes as espectadoras assistirem dois episódios seguidos (se 

disponíveis) por não conterem a curiosidade de saber o que vai acontecer a seguir. Esta 

“fome” por informação, tanto de cunho cultural, quanto político e social é uma característica 

bem específica desta fase, quando se quer saber e possuir tudo ao mesmo tempo, sem perder 

um detalhe. O que na verdade a faz ter um conhecimento brando sobre vários assuntos, sem 

aprofundar em nenhum específico. Outro aspecto bem interessante constatado na pesquisa de 

observação é a necessidade de ter a televisão ligada, pois a menina observada a mantinha  em 

funcionamento, mesmo assistindo a série pelo computador. Mais uma vez a inquietação foi 

percebida, mas, mesmo assim, a espectadora mantém sua atenção voltada para a série que está 

disposta a assistir. 

A série começa a fazer parte de sua vida, pois as emoções vividas pelos personagens 

são sentidas também pelas espectadoras. As entrevistadas mostram “viver” a série, 

transportando-se para aquele mundo que ali é oferecido. São formadas opiniões e sentimentos 

pelos personagens, assim como simpatia ou aversão a estória contada. É neste momento que 

percebemos, na prática, a decodificação descrita por Hall (2003), a hegemônico-dominante, 

código negociado e a globalmente contrária. Apesar de muitas vezes rejeitarem a mensagem 

transmitida, as jovens “vivem” a série, sentem-se inseridas naquele mundo por alguns minutos 

na semana. 

Por mais diferente que seja a história retratada pela série, há a identificação com 

personagens, assim como simpatia e antipatia. Um fator interessante percebido através da 

pesquisa, é que a protagonista, Serena, não cativou os espectadores como outros personagens 

secundários. O que é o caso do pai de Dan, o Rufus. O personagem ganhou a simpatia das 

entrevistadas, que a partir de certos acontecimentos. As entrevistas começaram percebê-lo 

após começar a ser enganado pela esposa e por consequência sentir pena do personagem. A 

partir deste sentimento de pesar pelo personagem, percebe-se a aproximação da série com seu 

público, que concorda, discorda, vive e sente as estórias ali contadas. Fronteiras são 
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atravessadas a partir do momento que o indivíduo deixa seu posto de espectador e passa a 

sentir-se parte da série.  

Apesar de “viverem” o enredo da série, as telespectadoras não saem na vida real 

repetindo os atos das personagens. Para Hall (2001), quanto mais a vida social se torna 

mediada pelo mercado global de estilos e pelas imagens da mídia mais as identidades se 

tornam desalojadas de tempos, historias e tradições. Mas por mais que a série faça parte do 

seu cotidiano, crie sentimentos e até laços com as jovens, elas não reproduzem o que assistem 

na tela. Há um desejo de viver um pouco como elas, mas não o concretizam.  Neste momento 

entram os fatores externos à recepção, como as mediações e o poder aquisitivo. Ao mesmo 

tempo em que uma sente desejo de sair e fazer compras, ela tem a maturidade de saber que 

não funciona assim na vida real. Quando outra das entrevistadas mostrou vontade de se vestir 

e agir como as meninas da série, ela não agiu por pensar o que o os outros vão pensar dela. A 

família, os colegas, o meio onde vive influencia na sua maneira de agira, por mais que exista 

uma vontade de ser e agir de outra maneira há fatores que impedem este ato. 

Então se pode concluir que a série atinge as espectadoras de várias formas, a mais 

visível é a emocional. Há uma conexão entre série e espectadoras, seu enredo envolve o seu 

público de uma maneira que as jovens criaram sua própria escalação de protagonistas e 

personagens secundários. O modo de vida retratado na série é apreciado, mas nem por isso as 

jovens seguem a risca tudo que assistem. Percebemos aqui um produto cultural fabricado pela 

televisão. A série deixou de ser um produto da indústria televisiva para ser um produto da 

cultura americana. Através das entrevistas foi possível constatar que o mais chama a atenção 

entre as meninas é a moda. Apesar de sentirem vontade de vestirem-se como as personagens, 

as entrevistadas mostraram receio em “copiar” o figurino, uma vez que vivem em realidades e 

culturas diferentes. Assim como afirma Hall (2001) quando descreve que o sujeito pode ser 

formado por várias identidades, não de apenas uma única, e que estas podem ser 

contraditórias ou não-resolvidas.  

 Além de ser um produto da cultura norte americana, a série produz subprodutos, 

como: música, moda, comportamento, decoração e até mesmo gastronomia. Em relação a 

semelhanças entre a vida real e das personagens, e as entrevistadas apontam essas 

semelhanças, mas tem a noção de que a série retrata as estórias em proporções diferentes. A 

série se tornou parte do cotidiano do seu público, criou um vínculo emocional, tornou-se 

referência de moda e uma válvula de escape. Durante 50 minutos as jovens se desligam do seu 
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mundo para embarcarem em um vôo para Manhatan e viver com Serena, Blair, Chuck, Dan e 

todos os outros personagens da série. 
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