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Resumo 

  

No presente artigo iremos nos debruçar sobre a análise de recepção da série 13 reasons 

why no Brasil utilizando como ferramentas as abordagens teórico-metodológicas da 

Escola Sociológica de Chicago e de conceitos advindos da teoria de Herbert Mead do 

Interacionismo simbólico. Por meio de nosso esforço de coleta de dados, organização de 

informações, análises textuais e categorização de comentários, foi possível observar na 

prática a forma como o público participa ativamente do processo de construção de 

significado de uma narrativa ficcional.  

 

Palavras-chave: Interacionismo simbólico; estudos de recepção; 13 reasons why. 

 

 

Introdução 

 

13 Reasons Why é uma série de televisão norte americana baseada no 

livro Thirteen Reasons Why de Jay Asher (2007), e adaptado por Brian Yorkey para 

a Netflix3. A primeira temporada, e o especial 13 Reasons Why: Beyond the Reasons, 

foram lançados na Netflix em 31 de março de 2017 para mais de 190 países 4que têm 

acesso a plataforma, e por conta da sua repercussão já possui a segunda temporada 

confirmada pelos produtores5. 

O enredo da série trata da história de Hannah Baker, uma adolescente 

secundarista que comete suicídio e deixa 13 fitas gravadas destinadas às pessoas que ela 

diz serem os motivos do seu suicídio. Para cada fita, um episódio, sendo então a primeira 

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Estudos Interdisciplinares, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 
Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação - 
Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017. 
2 Graduanda no curso de Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade Federal do Maranhão 
(MA). Realizado sob a orientação da Professora Doutora Flávia de Almeida Moura, Professora adjunta do 
Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão 
3 Provedora global de filmes e séries de televisão via streaming que atualmente conta com mais de 90 milhões de 
assinantes. 
4 Alguns desses países são: Estados Unidos (lugar onde e originou), Canadá, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia, 
Países Baixos, Alemanha, França, Bélgica, Luxemburgo, Austrália, Japão, Portugal e Espanha. Em outubro de 2016, a 
Netflix tinha versões em 18 idiomas: árabe, chinês (simplificado e tradicional), dinamarquês, neerlandês, inglês, 

finlandês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, português (brasileiro e europeu), espanhol 
(europeu e padrão), sueco e turco. 
5 Informação veiculada na plataforma virtual do jornal O Globo em 8 de junho de 2017.  
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temporada composta por 13 episódios. No desenrolar da trama ficcional temas como 

bullying, homofobia, misoginia, e estupro são abordados e associados aos dramas 

pessoais da personagem. As fitas são entregues a personagem Tony Padilla que fica 

responsável por distribuí-las aos destinatários. O objetivo é que todas as fitas sejam 

ouvidas por todos os responsáveis, um por vez. O desenrolar dos episódios se dá enquanto 

Clay Jensen, um estudante tímido do ensino médio que era colega de escola e de trabalho 

de Hannah escuta as fitas e tenta descobrir porque ela o considerou um dos motivos. Em 

paralelo a isso ele também vai descobrindo quem são as outras pessoas e quais delas já 

tiveram acesso as fitas. Em termo de cronologia, a série se passa no presente e faz 

digressões ao passado conforme a narrativa de Hannah das situações.  

A série já estava sendo divulgada há bastante tempo e poucos dias após sua 

estreia teve grande repercussão, com destaque para o público brasileiro. Depois de sua 

estreia subiu em 445% no Brasil o número de e-mails com pedidos de ajuda recebidos 

pelo Centro de Valorização da Vida (CVV)6. Houve alta ainda de 170% na média diária 

de visitantes únicos no site. Segundo o centro, a maioria das pessoas em busca de 

atendimento nos canais do CVV nos últimos dias são jovens que se identificam com a dor 

da personagem principal.7 

De temática social atual, relevante e polêmica, a série suscitou diversos 

posicionamentos vindos do público. Alguns de aprovação 8outros de preocupação e 

alerta9. Por isso nos debruçamos na análise do impacto social causado pela série no Brasil. 

Além de que dentro da interface existente entre “mídia e suicídio” observa-se de forma 

exploratória que grande parte das pesquisas, discussões e materiais produzidos sobre o 

assunto tratam da mídia jornalística, e quase não se demoram no estudo da mídia na 

categoria do entretenimento, como é o caso da série. Por isso percebemos a importância 

de investigar mais o assunto, aproveitando o ensejo da série lançada muito recentemente.  

A temática do suicídio na mídia é ampla e pode ser abordada por diversos vieses, 

até por ser considerado um tema “tabu” há ainda muito a ser discutido a respeito. No 

entanto, neste artigo o nosso esforço será de ponderar - por meio de uma metodologia de 

caráter etnográfico - a recepção da série 13 reasons why. As informações, dados e análises 

                                                
6 O CVV - Centro de Valorização da Vida realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e 
gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail, chat e Skype 24 
horas todos os dias. 
7 Informações e dados retirados da coluna de saúde da plataforma virtual do Jornal Estadão. 
8 Como é possível observar na matéria especial no site da Huffpost Brasil. 
9 Como é possível observar em matéria do Jornal O Diário de Pernambuco, em entrevista com psiquiatra.   
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aqui apresentados foram coletados na página do Facebook oficial da série no Brasil 

utilizando um perfil pessoal. Após a coleta de dados, foi realizada uma análise textual dos 

comentários dispostos ao longo das postagens feitas pelos administradores da página. 

Faz-se importante ressaltar que por mais que o exame aqui realizado vise 

qualificar (e não somente quantificar) os dados coletados, a intenção não é de ao final 

deste artigo apontar conclusões de valor moral a respeito da peça midiática estudada ou 

julgá-la “boa” ou “ruim”, mas sim compreender: de que modo se deu a interação entre 

público e série? Quais os impactos sociais da série no seu público? E ainda obervar o grau 

de influência do público nos processos de significação de peças midiáticas. E para obter 

essa compreensão, investigar processos de significação e negociações de sentido que se 

estabeleceram no momento em que o público assistiu aos episódios e posteriormente 

transmitiram suas ideias, impressões, sentimentos e reflexões em um lugar de discussões 

públicas – que é a página no Facebook.  

Para compreender e investigar o objeto sob essa perspectiva, nos foi muito caro 

o uso de conceitos relacionados a teoria do Interacionismo Simbólico – de Herbert Mead, 

Herbert Blummer, e observáveis também nos estudos de Peter Hall e Ien Ang – e das 

abordagens teórico-metodológicas da Escola Sociológica de Chicago para realizar a 

análise de situação de uso e consumo midiáticos.  

Este artigo foi escrito sob orientação de docente do departamento de 

Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão, como trabalho para a 

disciplina de Metodologia de Pesquisa em Comunicação. 

 

Definição da situação de análise e apresentação do método escolhido 

Desde o início de nossa pesquisa, deliberamos que a metodologia de análise do 

tema proposto seria realizada de forma empírica, por meio da adoção de uma postura de 

observação participativa de um grupo determinado e coleta de dados primários in loco, 

ou seja, o caminho construído para exame do objeto possui forte viés etnográfico. Tal 

decisão é primordial para os nossos estudos, bem como para outros estudos de recepção 

que possuem influência das elaborações teórico-metodológicas da Escola de Sociologia 

de Chicago, que tem como traços mais distintivos, nesse sentido, “a ênfase metodológica 

na pesquisa empírica – etnográfica em particular -, o foco na análise de situações sociais 

(também chamada de “microssociologia”) e a exploração do fenômeno urbano como 
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campo de pesquisa preferencial” (BRAGA. GASTALDO, 2009). Decisão também que 

foi tomada em concordância com Ien Ang, que em seu livro “Living room wars” (1996): 

Focaliza na importância da utilização de um método etnográfico 
para as pesquisas relacionadas a audiência, já que ele acaba por 

comprovar a ineficácia do Determinismo Textual e da sua 

generalização sobre a possibilidade de prever os efeitos 
ideológicos das mensagens midiáticas (...) Assim, os encontros 

entre o texto e os receptores são muito mais complexos e 

envolvem uma multiplicidade de forças históricas e culturais que 

vão além do que é considerado pelos estudos mais conservadores 
(SOTTANI, 2014).   

 

Outro aspecto é que o “lugar” da análise não é um lugar segundo os conceitos 

mais tradicionais, isto é, um lugar físico em que os interlocutores interagem 

presencialmente, mas é um lugar virtual, possibilitando assim a interação entre pessoas 

de diferentes estados (ou até mesmo brasileiros residentes no exterior), faixas etárias, 

gêneros, e classes sociais. Essa característica peculiar dos “lugares virtuais” confere a eles 

o atributo de possuírem um público mais diversos em termos de cultura, idiossincrasias, 

experiências pessoais, etc. o que faz com que eles evidenciem a influência dessa 

diversidade nos modos de recepção – leia-se: interpretação e significação – do produto 

midiático, uma vez que  

Os estudos de recepção, já há longas décadas, demonstraram o 
papel ativo exercido pelas audiências na interpretação dos 

conteúdos midiáticos. O que a noção de definição da situação 

possibilita interpretar é justamente o modo pelo qual, na situação 

de recepção, uso ou consumo das mídias, diferentes definições 
são negociadas pelos/as participantes da situação (BRAGA. 

GASTALDO, 2009). 

 

De forma prática, o caminho metodológico percorrido foi: 1) Curtir a página 

oficial da série 13 reasons why no Facebook; 2) Foi feito o levantamento da quantidade 

de pessoas que também curtiram a página e que seguem as publicações; 3) Em seguida, 

foi feito um recorte temporal a fim de delimitar a quantidade de postagens a serem 

examinadas; 4) Foi contabilizada a quantidade de compartilhamentos e comentários das 

publicações dentro do recorte temporal; 5) Separamos os dois comentários mais curtidos 

de cada publicação; 6) Por fim, realizamos a análise textual desses comentários traçando 

assim categorias de atitudes em relação ao conteúdo explicitado. 
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Resultados e desdobramentos da utilização do método empírico-etnográfico 

 

Tendo compreendido a importância do método etnográfico para os nossos 

estudos “curtimos”10 a página oficial da série 13 reasons why no Facebook utilizando para 

isso um perfil pessoal. Após esse ato simbólico de curtir – que representa uma imersão 

no ambiente e certa associação com aquele público – fizemos o levantamento da 

quantidade de pessoas que também curtiram a página e que seguem as publicações feitas 

por ela a fim de ter uma noção do seu alcance e do público analisado (em termos 

quantitativos), como é possível observar: 

Figura 1 – Quantidade de curtidas da página. 

 

Fonte: https://www.facebook.com/pg/13ReasonsWhyBR/likes/?ref=page_internal 

 

O público associado a página era de 3.339.310 em 12 de junho de 2017, mas o 

alcance das publicações é bem maior, já que alguns dos usuários as compartilhavam em 

suas páginas pessoais, tornando disponível para os amigos conectados as suas redes, o 

que contribuiu de forma significativa para o aumento das visualizações das postagens. 

Ainda pensando sobre essa disposição dos usuários de se associarem a uma FanPage11 

conjectura-se que essa disposição advenha da “necessidade de estabelecer definições 

comuns para dada situação, o que é a base da ação conjunta (joint action). É desse 

                                                
10 Na linguagem das novas mídias e redes – ênfase na rede social Facebook, nosso objeto de pesquisa – “curtir” uma 
página significa dizer que o usuário terá acesso aos conteúdos veiculados pela página direto na sua time line, ou seja, 

as informações virão até ele sem que ele precise busca-las. Curtir uma página também simboliza demonstração de 
interesse pela causa, projeto, produto ou ideia defendido e veiculados por meio dela, é um sinal de interesse.  
11 FanPage em uma tradução livre significa “Página dos fãs”. 
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processo temporal permeado por incertezas que vai se dar a dinâmica da sociedade” 

(SOTTANI, 2014).  

Em seguida, foi feito um recorte temporal a fim de delimitar a quantidade de 

postagens a serem examinadas. Foram observadas as postagens feitas pelos 

administradores da página entre 31 de março – data de estreia da série na Netflix – e 31 

de maio, um espaço de dois meses, o que somou um total de 55 publicações12. Após esse 

período a frequência das publicações decresceu e a atividade dos usuários naquele 

ambiente também. Depois de selecionado o material de investigação, fizemos um 

levantamento da quantidade de reações de cada postagem, e levando em consideração que 

o Facebook disponibiliza diferentes “botões” de reações, (entre elas: “curti”, “amei”, 

“uau”, “haha”, “triste”, “Grr”, cada uma representada por um ícone) fizemos a contagem 

da quantidade existente de cada uma delas, o que nos permitiu uma visão mais clara de 

como a série e os conteúdos produzidos a partir dela foram recebidos por esse público13. 

Ao todo, somando todas as reações dos 55 posts, foram: 

Figura 2 – Total de reações das publicações 

 

Fonte: https://www.facebook.com/13ReasonsWhyBR/ 

 

Sendo as reações “curti” as mais expressivas numericamente, seguidas das 

“amei” e em terceira posição as de “triste”. Essa dinâmica das reações nos revela a 

multiplicidade de formas como um mesmo produto, depois que é publicizado, adquire 

novos significados quando entra em contato com o público que não é um consumidor 

passivo, mas sim ativo nos processos interpretativos: 

                                                
12 Um fato importante de se salientar é que a primeira publicação da página data de 16 de fevereiro de 2017, mais de 
um mês antes da data de estreia da série. Atentamos também para o fato de que logo na primeira postagem da FanPage, 
houveram vários comentários e alguns usuários demonstraram estranhamento em relação ao conteúdo veiculado. O que 
nos leva a cogitar a possibilidade de que essa página fosse antes destinada a conteúdos de outra natureza, e foi 
posteriormente “redirecionada” para produzir materiais relacionados a série. Desse modo, é possível que algumas das 
curtidas da página sejam anteriores a esse “redirecionamento”.  
13 A variedade de reações disponibilizadas pelo Facebook foi muito pertinente para os nossos estudos, já que cada 
reação é representativa de uma emoção. Dessa forma, foi possível observar os sentimentos expressos pelos usuários 
em cada postagem, e qual foi a reação ou o “sentimento” predominante.  
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Símbolos são os meios através dos quais as pessoas orientam a si 

mesmas para o mundo, para os outros e para si. […] Significados 
também não são algo fixo por todo o tempo, mas variam de 

acordo com o tempo, a cultura, a situação e as pessoas agindo em 

relação a eles.  [...] Alguns significados emergem e são 

transformados no contexto da comunicação com outros, à medida 
que um aprende a partir dos outros o significado dos objetos que 

são vistos e à medida que cada um toma parte na oferta da sua 

própria visão rica em significados.  [...] Simbolizações, portanto, 
representam conhecimento, comunicação e ação.  (HALL, 1975, 

p.37-38). 

 

Também foi contabilizada a quantidade de compartilhamentos e comentários a 

fim de se obter um panorama das atividades do público em relação ao conteúdo 

disponibilizado, como mostra o gráfico: 

Figura 3 – Gráfico de atividades da página 

 
Fonte: https://www.facebook.com/13ReasonsWhyBR/ 

Seguindo as etapas do processo de coleta e exame de dados e informações, 

separamos os dois comentários mais curtidos de cada publicação, entendendo que o fato 

de serem muito curtidos revela que outros usuários se identificaram ou concordaram com 

aquilo que foi exposto, o que confere a esses comentários certo grau de relevância social 

dentro daquele grupo. Feito isso, partimos para a fase final de nosso processo em que 

realizamos a análise textual desses comentários traçando assim categorias de atitudes em 

relação ao conteúdo explicitado. 14 

 

Análise textual e categorização dos comentários 

 

                                                
14 A fase de coleta e perícia dos dados e informações presentes na página do Facebook foi realizada entre 12 a 24 de 

junho de 2017. Durante essa etapa, nossa participação foi meramente observadora, isso quer dizer que não curtimos, 
comentámos ou compartilhamos qualquer conteúdo postado pelos administradores da página, ou pelo público que 
interagia nesse espaço. 
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Após o levantamento dos dados numéricos e dos dois comentários mais curtidos 

nos posts analisados, nos debruçamos na tarefa de analisar textualmente comentário a 

comentário a fim de encontrar semelhanças entre eles para traçar categorias de resposta, 

categorias essas que denominamos de “atitude”. Inicialmente havíamos pensado em 

caracterizar perfis de usuários, no entanto, no decorrer de nossas pesquisas observamos 

que um mesmo usuário, ao comentar mais de uma vez, ou em mais de uma publicação, 

pode apresentar atitudes diferentes em relação ao conteúdo exposto. Ou um mesmo 

comentário – a depender de sua extensão – pode apresentar variações de atitude. Por isso, 

achamos mais adequado caracterizar essas atitudes, e não traçar perfis de público baseado 

em uma resposta apenas. A escolha do termo “atitude” para nomear as categorias foi 

baseada no entendimento que buscamos reiterar de forma insistente: o público não é 

passivo, não é mero receptor ou “reagente” de um conteúdo midiático, mas ele é ativo, 

participativo e de fundamental importância na significação daquele material. Assim, ao 

entrar em contato com uma série, por exemplo, o indivíduo realiza suas interpretações, e 

em um segundo momento - quando ele se dispõe a expor publicamente suas avaliações, 

impressões e conhecimentos sobre o tema – ele realiza novo processo de significação, 

fazendo uma análise de seu contexto de fala e ajustes no seu discurso, já que previamente 

a qualquer ato de conduta autodeterminado, existe sempre um estágio de exame e 

deliberação que podemos chamar de definição da situação” (Thomas, 1923, p.26), em 

que:  

A noção de definição da situação é relativamente simples, mas 

descreve uma etapa fundamental da vida em sociedade: qualquer 
ação em sociedade é precedida por uma definição por parte de 

cada indivíduo envolvido, a partir da qual será escolhida uma 

linha de ação a ser seguida, entre as possibilidades disponíveis. 
A formulação clássica deste princípio seria conhecida como o 

“Teorema de Thomas”, de 1928: “Se as pessoas definem uma 

situação como real, ela será real nas suas consequências” 

(BRAGA. GASTALDO. 2009).  
 

Desse modo, após identificar alguns padrões de resposta, elaboramos 9 

categorias de atitudes em relação ao produto midiático, são elas: Atitude moralizadora, 

Atitude Redimida, Atitude ácida, Atitude reflexivo-pedagógica, Atitude Opinativa, 

Atitude aleatória, Atitude empática, Atitude rancorosa e Atitude conselheira. O fato de 

existirem categorias tão diversas é justificável porque: 

Qualquer influência que seja exercida pelas apresentações da 

mídia depende do modo pelo qual as pessoas recebem e lidam 

com essas apresentações. Seus interesses, suas formas de 
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receptividade, indiferença ou oposição, sua sofisticação ou 

ingenuidade e seus esquemas de definição já estabelecidos 
condicionam modo pelo qual elas inicialmente recebem as 

apresentações (Blumer, 1969, pp.187-188). 

 

 

Atitude moralizadora 

Característica de comentários em que o indivíduo tem como objetivo moralizar, 

dar “lições de moral” para outros usuários da página. Visa convencer os interlocutores da 

necessidade de mudança de atitude. Possui uma dupla forma de manifestação: pode ser 

incisiva, agressiva e veemente, ou pode ser dotada de certo apelo psicológico. Possui um 

ou mais verbos no imperativo.  

Figura 4 – Exemplo de comentário de atitude moralizadora 

 
Fonte: https://www.facebook.com/13ReasonsWhyBR/videos/1292844350769294/ 

 

Atitude redimida 

É possivelmente o inverso da atitude moralizadora: enquanto a moralizadora tem 

como foco mudar o outro, na atitude redimida o indivíduo avalia a si mesmo e suas ações 

para com os outros e sinaliza para a necessidade de realizar mudanças, mas em si, na sua 

postura.  

Figura 5 – Exemplo de comentário de atitude redimida 

 
Fonte: https://www.facebook.com/13ReasonsWhyBR/videos/1299918970061832/ 

 

Atitude ácida 

De caráter crítico e em desalinho com os comentários de tendência mais 

empática observados na maioria dos posts. É uma atitude menos polida, carregada de 

certa violência para com os personagens em sofrimento na série. Pode conter palavrões, 

termos depreciativos, deboche e sarcasmo. Essa categoria chama atenção porque o 
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ambiente da FanPage é permeado por comentários que demonstram, em geral, 

preocupação com as pessoas, discursos sobre apoio, compreensão mútua, respeito, 

dignidade, entre outros. Mas a atitude ácida vai na “contramão” dessa tendência geral. 

Mesmo assim comentários dessa natureza possuem muitas curtidas (tanto que essa 

categoria só existe porque em alguns dos comentários mais curtidos das publicações 

foram encontrados discursos que a caracterizam), o que nos faz inferir que ela representa 

um número significativo de pessoas desse público.  

Figura 6 – Exemplo de comentário de atitude ácida 

 
Fonte:https://www.facebook.com/13ReasonsWhyBR/photos/a.1272877199432676.1073741828.1241862

042534192/1309175079136221/?type=3 

 

Atitude reflexivo-pedagógica 

Em sua maioria essa atitude provém da parte de pais, mães, tios, tias e 

professores que assistiram a série, refletiram a respeito da temática e demonstraram 

preocupação de conversar com seus familiares e/ou alunos sobre os temas abordados na 

série (suicício, bullying, misoginia, estupro, etc.). Nessa atitude o público demonstra 

desejo de ter mais atenção e cuidado com seus alunos e/ou parentes, adotando uma postura 

educativa e preocupada com a formação do indivíduo. Algo muito marcante nessa atitude 

é a relação de autoridade existente entre o usuário que comentou e os sujeitos com quem 

ele se preocupa, e a quem se refere como exemplo.  

Figura 7 – Exemplo de comentário de atitude reflexivo-pedagógica 

 
Fonte: https://www.facebook.com/13ReasonsWhyBR/videos/1295028327217563/ 
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Atitude opinativa 

É aquela que faz uma análise – ainda que rasa – das personagens, do roteiro, 

trilha sonora da série, dentre outros aspectos “técnicos”. O público que faz esses 

comentários dá também sugestões de adaptações que poderiam ter sido feitas no roteiro, 

e especulam sobre a temporada seguinte.  

Figura 8 – Exemplo de comentário de atitude opinativa 

 

Fonte:https://www.facebook.com/13ReasonsWhyBR/photos/a.1272877199432676.1073741828.1241862

042534192/1295986700455059/?type=3 

 

Essa atitude é também demonstração da coparticipação do público no conteúdo 

da série, o que corrobora com as elaborações teóricas da Escola de Chicago já que: 

O princípio de um agente ativo e reflexivo é central nessas 

correntes em contraponto à visão da cultura de massa como um 

mecanismo absolutamente marcado pela ideia de massificação e 
atomização dos estudos da primeira metade do século XX.  O que 

se vê, atualmente, são construções teóricas capazes de levar a 

cabo estudos sobre a mídia que considerem o receptor como um 

co-produtor dos conteúdos compartilhados em qualquer que seja 
a forma de interação, e que exercita sua criticidade nesses 

contextos (SOTTANI. 2014.) 

 

Atitude aleatória 

É expressa por meio de comentários mais gerais, superficiais, que não possuem 

tanta carga “social” ou emocional. Essa categoria é mais “sortida”. Alguns exemplos são: 

elogios a personagens, comentar em qual episódio está, etc. 

Figura 8 – Exemplo de comentário de atitude aleatória 

 

Fonte: https://www.facebook.com/13ReasonsWhyBR/videos/1291906090863120/ 
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Atitude empática 

Entendendo a empatia como sendo a arte de se colocar no lugar do outro por 

meio da imaginação, compreendendo seus sentimentos e perspectivas e usando essa 

compreensão para guiar as próprias ações (KRZNARIC, 2015) é perceptível que vários 

dos comentários colhidos possuem caráter empático. No entanto, nesta categoria a atitude 

empática vai além deste conceito, ela é caracterizada por uma profunda identificação do 

indivíduo com a personagem principal, principalmente pelo fato desse usuário já ter 

passado por uma ou várias das situações vividas pela personagem Hannah. Essa carga de 

identificação é tão grande que o indivíduo confunde a história da personagem com a sua 

própria, e se sente como um amigo próximo dela. Nesse nível o indivíduo fala como se 

desconsiderasse o teor ficcional da série, tratando-a como realidade inquestionável, 

podendo inclusive compartilhar depoimentos pessoais através da narrativa de histórias de 

vida. Essa categoria de atitude é aquela que demonstra maior grau de envolvimento do 

público com a série. 

Figura 9 – Exemplo de comentário de atitude empática 

 

Fonte:https://www.facebook.com/13ReasonsWhyBR/photos/a.1272877199432676.1073741828.1241862

042534192/1292840847436311/?type=3 
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Atitude rancorosa 

É notória por falas que expressam raiva, indignação e até mesmo ódio pelos 

“vilões” da história. Os comentários incluem desejo de punição, xingamentos, 

julgamentos morais e idealização de vingança.  

Figura 10 – Exemplo de comentário de atitude rancorosa 

 

Fonte:https://www.facebook.com/13ReasonsWhyBR/photos/a.1272877199432676.1073741828.1241862

042534192/1297541013632961/?type=3 

 

Atitude conselheira 

Marcada pelo desejo de ajudar, dar conselhos a alguém que esteja enfrentando 

situações parecidas e leia os comentários. O usuário que expressaram essa atitude 

possuem também uma postura de acolhimento.  

Figura 10 – Exemplo de comentário de atitude conselheira A 

 
Fonte:https://www.facebook.com/13ReasonsWhyBR/photos/a.1272877199432676.1073741828.1241862

042534192/1304777276242668/?type=3 

 

Figura 11 – Exemplo de comentário de atitude conselheira B 

 

Fonte: https://www.facebook.com/13ReasonsWhyBR/videos/1333734920013570/ 

 

Considerações finais 

Depois de nosso esforço de coleta de dados, organização de informações, 

análises textuais e categorização de comentários, foi possível observar na prática a forma 

como o público participa ativamente do processo de construção de significado de uma 

narrativa ficcional, e de como essa mesmo sendo entregue ao público com um “pacote” 
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de significações, sofre mudanças semânticas no momento em que entram em contato com 

“o mundo exterior” que é composto dos mais diferentes contextos. Um questionamento 

que sempre nos foi latente foi até que ponto uma peça midiática tem seu sentindo definido 

pelo roteirista ou diretor? A quem essa obra pertence? Com base nos estudos da Escola 

Sociológica de Chicago compreendemos que depois de publicizada uma a obra deixa de 

pertencer aos artistas que a criaram e passam a “pertencer ao público” (falando em termos 

de significação). É claro que entendemos também que existem estudos de audiência, 

consultas ao público antes de produzir conteúdo para as massas, e que a indústria do 

entretenimento molda suas produções fazendo inferências daquilo que vai capturar a 

atenção e os recursos do seu público. Mas esse fato só comprova o quanto essa audiência 

tem relevância, expressividade e criticidade a ponto de precisar ter suas preferências 

consultadas.  

Outra percepção a qual chegamos foi a de que os indivíduos moldam o seu 

discurso de acordo com seu ambiente de fala. Para chegarmos a esse entendimento nos 

foram muito caras as conceituações elaboradas pelo interacionismo simbólico, 

especialmente a noção de Self, em que  

Mead propõe a distinção entre “Eu” (I) e “Mim” (Me), na qual o 

primeiro seria o lado espontâneo, impulsivo e imprevisível do 
indivíduo enquanto o segundo seria o “outro generalizado” 

(Mead, 1974, p.154), consciente dos papéis, comportamentos e 

valores compartilhados pelo grupo e socialmente aceitáveis 
(BRAGA. GASPALDO. 2009).    
 

E nas vezes em que nos comentários houveram tensões e conflitos, esses foram 

decorrentes das interpretações distintas dos signos linguísticos expostos da peça 

midiática.  

Muito ainda existe para ser discutido e analisado quando se fala em estudos de 

recepção midiáticos. A abordagem da temática do suicídio em conteúdos voltados para o 

entretenimento também é um tema que abre espaço para muitos estudos e discussões. 

Desse modo, espera-se que o esforço aqui realizado tenha continuidade analisando a 

recepção da série explicitada de outras formas – possivelmente em outros espaços. Será 

possível até mesmo observar se o discurso dos indivíduos sofre alterações do contexto 

virtual para o presencial, off-line. Que este artigo seja ensejo para investigações 

posteriores.  
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