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Resumo 

 

Em um cenário competitivo de séries disponíveis para fruição, são necessários estudos 

sobre as estratégias utilizadas na elaboração de narrativas das ficções seriadas 

contemporâneas. Nesse artigo, desdobraremos os aspectos de fábula e dramédia 

utilizados na série animada Bojack Horseman (2014-presente), distribuída 

internacionalmente pela rede de streaming Netflix. Nossa hipótese é que a produção se 

utiliza dessas características para construir laços emotivos mais profundos com a 

audiência, possibilitando, assim, um engajamento para aumentar a credibilidade de seus 

personagens e arcos. 
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Introdução 

 

A televisão passa por um momento inédito em sua história: a produção de séries 

nunca foi tão massiva. Segundo a pesquisa anual da FX Networks Research
8
, só em 

2016, foram exibidas 455 séries nos Estados Unidos – e a projeção para 2017 é de que 
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sejam lançadas mais de 500. A popularização de sites de streaming internacionalmente 

atua como fator significativo para que esses produtos sejam consumidos, fazendo-se 

necessário um estudo mais dedicado sobre suas produções. 

BoJack Horseman é uma série de animação para adultos original Netflix no 

formato dramédia, criada por Raphael Bob-Waskberg, que, além roteirizar alguns 

episódios, é produtor executivo, designer e também dublador de personagens não-

recorrentes. BoJack estreou em 22 de agosto de 2014 e atualmente tem três temporadas; 

a última foi lançada em julho de 2016. A série foi renovada para uma quarta temporada, 

que será lançada em setembro de 2017.  

A produção chama atenção por sua peculiaridade em retratar o relacionamento 

entre humanos e animaisBoJack Horseman possui uma gama de personagens que vão 

de humanos a animais antropomorfizados, ou seja, que possuem agência como se 

fossem humanos. Parte do humor da série se dá, inclusive, a partir de situações em que 

esses personagens agem como suas contrapartes animais agiriam.  

Neste artigo, procuramos elaborar uma discussão acerca de dois aspectos que se 

destacam em uma das primeiras produções da Netflix – aspectos de dramédia e fábula. 

Argumentamos que a série se apropria dessas características para construir seus arcos 

narrativos e elaborar seus personagens de forma que é possível criar uma ligação afetiva 

com a audiência. 

 

A primeira animação adulta da Netflix 

 

Por se passar em uma versão fictícia de Hollywood – aqui chamada de Hollywoo 

–, a série possui diversas referências a atores e situações reais. Sua premissa é 

justamente sobre a vida de uma celebridade em decadência, BoJack, que 

acompanhamos 20 anos depois de seu sitcom de sucesso, Horsin’ Around, ter ido ao ar 

na ABC (1987 a 1996). A produção narrava a história de um cavalo, interpretado por 

BoJack, que adota três órfãos humanos.  

BoJack Horseman conta com cinco personagens principais (como pode ser visto 

na figura 01), que estão presentes em todas as três temporadas e que constantemente 

interagem e se relacionam com BoJack, possuindo grande força na narrativa. Além de 

BoJack, interpretado por Will Arnet, os outros protagonistas são Todd, interpretado por 

Aaron Paul, seu melhor amigo humano,que mora de favor em sua casa; Princess 
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Carolyn, a gata ex-namorada e agente de BoJack, interpretada por Amy Sedaris; Diane, 

interpretada por Alison Brie, é a humana ghostwriter do livro de BoJack que, 

posteriormente, vira sua amiga; e, por fim, Mr. Peanutbutter, interpretado por Paul F. 

Tompkins, o labrador que se considera amigo do protagonista  e o venera a ponto de 

estrelar um sitcom com as mesmas premissas de Horsin’ Around. 

 

 

Figura 1: Personagens principais de BoJack Horseman (da esquerda para a direita): Diane, Mr. 

Peanutbutter, BoJack Horseman, Princess Carolyn e Todd. 

(Fonte: TV Tropes) 

 

O grande arco narrativo da primeira temporada retrata BoJack no reerguer de sua 

carreira. No começo da temporada, o personagem tenta afastar Diane, a escritora do seu 

livro, o máximo que pode – mentindo sobre sua vida e sua infância –, porém, ao longo 

do arco, vemos a primeira relação saudável do protagonista sendo construída com a 

mesma. A primeira temporada, então, chega ao fim com o lançamento da biografia do 

protagonista, que revela ao mundo como ele realmente é por trás de todo o dinheiro e 

fama. 

Na segunda temporada, o principal arco narrativo é BoJack na consolidação de 

seu novo sucesso. Com a carreira em alta novamente, ele é convidado a estrelar um 

filme sobre seu grande ídolo de infância: o cavalo de corrida Secretariat. BoJack 

começa a temporada tentando adotar uma nova atitude para sua vida – o personagem 

começa a se exercitar, para de beber e usar drogas e, comicamente, passa a ouvir um 

audiobook de autoajuda. No entanto, ao longo da temporada, BoJack passa por altos e 

baixos com seus problemas psicológicos e de autoestima, que fazem o cavalo 

humanoide constantemente se auto sabotar. Apesar de ter desistido do filme biográfico 
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sobre Secretariat, o mesmo é feito utilizando apenas o rosto de BoJack digitalmente 

inserido – assim, por meio de grande crítica aos filmes blockbuster, a temporada acaba 

com BoJack sendo aclamado por um filme em que não participou de verdade. 

Por fim, o grande arco narrativo da terceira temporada discorre sobre BoJack no 

topo de sua carreira, tendo que viajar pelos Estados Unidos para divulgar o filme que 

não fez. O personagem tem um colapso mental quando descobre que sua indicação ao 

Oscar foi forjada, desencadeando um dos momentos mais dramáticos de toda a série. O 

fim da temporada consiste em BoJack tentando dar um novo rumo à sua vida, porém 

agora não vemos um desfecho que se relacione a um engrandecimento de sua carreira – 

vemos BoJack fugindo do que foi conquistado anteriormente.   

 

Dramédia em BoJack Horseman 

 

O gênero dramédia pode ser pensado como “algo intimamente ligado ao seu 

papel na sociedade moderna, por meio das representações sociais e também por meio do 

duplo reflexo: o da projeção e o da identificação criada nos espectadores” (CANTON, 

2005 apud DA SILVA & JOHN 2015). A partir da combinação de elementos 

semânticos
9

 e sintáticos
10

 dos gêneros comédia e drama, ficções como BoJack 

Horseman podem se utilizar de diversas estratégias para gerar comoção em sua 

audiência. 

Em seu artigo sobre complexidade narrativa em sitcoms, Jéssica Neri (2015) 

trabalha em cima do conceito das novas sitcoms, que possuem complexidade superior às 

sitcoms clássicas. Neri argumenta que existem duas características principais que 

diferenciam as novas sitcoms das demais – uma no âmbito da elaboração de arcos 

narrativos (levando em consideração a duração dos mesmos) e outra no âmbito da 

evolução dos protagonistas. Argumentamos que as características cômicas da dramédia 

provêm das novas sitcoms. 

Sobre a elaboração dos arcos narrativos, Neri se utiliza dos pensamentos de 

Daniele Barbieri (1992), que sugere quatro modelos de alongamento narrativo, levando 

                                                 
9
 Segundo o dicionário Aurélio, semântica é o ramo da linguística que estuda o significado das palavras.  

Neste artigo, diz respeito ao sentido das  narrativas abordadas. 
10

 Também segundo o dicionário Aurélio, sintaxe é o ramo da linguística que se dedica ao estudo das 

regras e dos princípios que regem a organização dos constituintes das frases. Pensando em ficção seriada 

televisiva, pode-se dizer que os elementos sintáticos são o que organizam as respectivas narrativas. 
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em conta seus tipos de arcos  que, em uma escala, vão do modelo iterativo ao modelo 

saga. Apesar de seu trabalho versar  sobre quadrinhos, é possível relacionar seus 

conceitos com a ficção seriada televisiva. O modelo iterativo é aquele em que os arcos 

narrativos se concluem em um mesmo episódio, e os episódios se organizam 

independentemente de uma linha temporal; enquanto o modelo saga é aquele em que a 

série é completamente seriada, possuindo arcos que perpassam um episódio e podem 

durar temporadas. 

O modelo iterativo pode caracterizar sitcoms clássicas, na mesma medida em 

que o modelo de saga pode caracterizar séries totalmente seriadas. No entanto, as novas 

sitcoms – e, consequentemente, as dramédias – alternam entre os dois modelos que 

figuram o meio da escala modelo iterativo-modelo saga: o modelo série em espiral e o 

modelo quase saga.  

O modelo série em espiral é aquele em que, apesar dos episódios serem quase 

sempre totalmente independentes, eles estão em uma linha do tempo – é possível 

identificar arcos narrativos mais longos, como na série Friends. Já no modelo de quase 

saga, temos séries em que, apesar de possuírem claramente arcos narrativos de diversas 

extensões e episódios temporalmente conectados, não possui episódios inconclusivos – 

ou seja, o entendimento individual não é comprometido caso a audiência não tenha 

assistido ao episódio anterior –; um exemplo deste modelo é a série How I Met Your 

Mother.  

É preciso ressaltar que as dramédias não são estáticas, então séries desse gênero 

podem alterar entre os modelos de série em espiral e quase saga conforme for 

necessário para a sua narrativa. Pode ser notado, por exemplo, que em momentos mais 

dramáticos, as séries se aproximam mais de um modelo mais seriado, ou seja, da quase 

saga, que apelam para mais recursos de longa duração e que perpassam o espaço de um 

episódio. 

Já no âmbito da evolução dos protagonistas, Neri utiliza as diferentes 

classificações de herói cômico, que variam de acordo com sua tipificação
11

 

(BERGSON, 1983). De acordo com Jauss (2008), há quatro tipos de herói cômico – em 

                                                 
11

 Seguindo os pensamentos de Bergson, a tipificação de um personagem pode ser pensada como no quão 

caricato é o mesmo. 
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uma escala de personagem mais tipificado para mais complexo: o não-herói, o herói 

cômico, o herói grotesco e o herói humorístico. 

O tipo de personagem cômico mais tipificado é o não-herói, que é aquele que 

mais se afasta de um modelo ideal. O não-herói é o tipo de personagem que causa efeito 

de humor pelo viés da degradação, a partir de seus defeitos e desvios morais e sua 

incapacidade de superação dos mesmos – esses personagens não têm a consciência de 

que possuem essas características. O herói cômico é aquele que, ainda incapaz de 

evoluir como personagem, possui certa consciência de suas características degradantes. 

Já o herói grotesco é aquele que gera uma reação mais positivada da audiência, ele “faz 

com que a verdade não oficial do riso prevaleça, tendendo a uma positividade 

universalizante” (JAUSS, 2008 apud NERI, 2015, p.11). 

O herói humorístico tem ciência de seus desvios e tenta superá-los; o efeito de 

humor convocado pela dramédia se dá pelo desenrolar de seus personagens enquanto 

eles lidam com suas características degradantes. Por ser menos tipificado, mais 

“humano”, o herói humorístico é o mais frequente em dramédias: ele é passível de 

causar maiores laços com a audiência – um engajamento que é necessário para que o 

viés dramático absorvido pelo gênero tenha o impacto desejado. Segundo Jauss, quanto 

mais tipificado um personagem, mais há um afastamento emocional que leva a 

audiência a rir dele; enquanto quanto mais complexo um personagem for, mais ele é 

capaz de evoluir e a audiência pode rir com ele. 

Conceituadas as formas pelas quais as dramédias organizam seus arcos (série em 

espiral e quase saga) e desenvolvem seus personagens (como heróis humorísticos), 

podemos desdobrar sobre as categorias de séries do gênero dramédia. Pode-se comentar 

sobre três principais “subgêneros” de dramédia: a dramédia humana, a advocate 

dramedy e a dramédia personalista. Taflinger (1996 apud DA SILVA & JOHN, 2015) 

propõe os dois primeiros subgêneros, enquanto Da Silva e John propõem o terceiro. 

A dramédia humana é aquela em que os personagens ficam em evidência a partir 

de suas fraquezas. Os personagens na dramédia humana são "compassivos, humanos e 

tentam acreditar que cada pessoa é um indivíduo digno de respeito e consideração 

pessoal" (DA SILVA & JOHN, 2015, p.13). Já a advocate dramedy é aquela em que o 

foco são os conflitos, a violência. Os personagens da advocate dramedy não pensam, 

eles reagem. Os personagens nesse tipo de dramédia possuem tendências à ironia, ao 
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sarcasmo. Eles recorrem ao humor para lidar com situações-limite. Por último, a 

dramédia personalista é aquela que possui sua história voltada para um protagonista. 

Mesmo que o foco varie, é para o protagonista que a série se voltará no costurar da 

trama. 

As diferenças entre sitcoms tradicionais e a chamada nova sitcom podem ser 

exemplificadas através de uma comparação entre Bojack Horseman e a fictícia Horsin’ 

Around, presente no universo da série como uma espécie de Full House
12

. Horsin’ 

Around possui muitas das características de uma sitcom tradicional: cenário fixo, 

risadas de fundo, caracterização demarcada dos personagens e autonomia episódica - ou 

seja, para o bom entendimento de um episódio não é necessário ter assistido os 

anteriores. Horsin’ Around apresenta personagens extremamente tipificados e caricatos, 

sem espaço para evolução e uma espécie de momento temporal absoluto, além de contar 

com repertório constante e produzir sempre as mesmas situações, se qualificando como 

uma serialização iterativa. 

Bojack Horseman, por sua vez, apresenta personagens mais humanizados em 

comparação às comédias de situação tradicionais e, em especial, Horsin’ Around - as 

diferenças entre o Bojack “real” e sua representação em Horsin’ Around como um ator 

medíocre de uma série genérica de comédia são um assunto recorrente na série. Assim, 

Bojack Horseman se encontra mais perto da serialização em saga na escala modelo 

iterativo-modelo saga, mais especificamente como uma quase saga - os episódios não 

são inconclusivos, embora interdependentes narrativa e temporalmente. Essa 

interdependência narrativa, por consequência, abre a possibilidade de arcos de trajetória 

mais longos, em que os personagens são capazes de evoluir e superar seus desvios 

morais. Ao contrário de uma sitcom com arcos curtos, em BoJack Horseman as ações 

dos personagens causam consequências, possibilitando seu desenvolvimento e o 

desenvolvimento da narrativa. 

Em sua primeira temporada, quando somos apresentados a BoJack como um 

herói humorístico e o acompanhamos em direção ao alcance de seu objetivo (JAUSS, 

2008 apud NERI, 2015) – a fama –, a série pode ser definida como uma dramédia 

                                                 
12

 Full House (1987-1995) é uma sitcom veiculada pelo canal americano ABC. A série contava a história 

de Danny Tanner, que, após a morte de sua esposa, recruta seu cunhado e melhor amigo para ajudarem a 

cuidar de suas três filhas. A série é considerada como uma sitcom clássica. 
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personalista por se desenvolver em torno de seu personagem principal, ainda que os 

arcos dos demais personagens também sejam mostrados em menor proporção. A partir 

da segunda temporada, é possível acompanhar os coadjuvantes mais profundamente, o 

que passa a configurar uma dramédia humana, em que as fraquezas e falhas são 

exploradas e existe um maior investimento na caracterização emocional e dramática dos 

personagens. Exercendo o papel de um herói humorístico, BoJack possui plena 

consciência de seus desvios morais e tenta superá-los em diversos momentos da série, 

em que acompanhamos as mudanças no perfil do personagem - as tentativas de 

construção de relacionamentos saudáveis, amorosos ou não, e seus esforços para se 

reerguer na carreira, por exemplo. A série aborda temas como identidade, autoestima, 

distúrbios psicológicos e vícios, apresentando personagens psicologicamente 

complexos, que constantemente refletem sobre relacionamentos, futuro e questões 

sociais e tentam, a todo momento, melhorar. 

O maior exemplo dessa densidade emocional é o próprio BoJack, que possui 

uma grande obsessão por seu passado de sucesso e muitas vezes se mostra uma pessoa 

narcisista e egocêntrica. Com o decorrer dos episódios, porém, vemos outra faceta do 

protagonista: uma pessoa insegura, de baixa autoestima e grande desprezo por quem se 

tornou com o  passar dos anos e que procura se manter ocupada ou sob o uso de 

entorpecentes para evitar lidar com sua solidão. Esse comportamento é decorrente de 

uma infância traumática: seus pais –casados após uma gravidez acidental em que a mãe, 

Beatrice, se recusou a realizar um aborto – eram negligentes e abusivos. Frustrado pela 

independência financeira de Beatrice e por sua carreira de novelista fracassado, 

Butterscotch Horseman (também dublado por Will Arnet) foi um alcoólatra adúltero, 

com opiniões conservadoras e patriotismo exacerbado, extremamente agressivo com o 

filho. Ambos consideravam BoJack um fracasso, independente de suas conquistas 

pessoais ou profissionais.  

A infância conturbada de BoJack desencadeou traumas que o prejudicam ao 

decorrer da série, como sua insegurança em relação ao seu talento, derivada da falta de 

apoio de seus pais no passado, e sua incapacidade de chorar em público, que dificulta 

sua atuação em cenas dramáticas em sua carreira de ator. Flashbacks com críticas duras 

de sua mãe ao episódio piloto de Horsin’ Around e à performance de BoJack como um 

ator de comédia são usados como artifício para explicar um momento de introspecção e 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017
 _____________________________________________________________________________________ 

9 

autocrítica de seu trabalho no presente, quando BoJack percebe que nunca aprendeu a 

atuar de verdade
13

 (esse momento é, também, uma crítica aos atores de sitcoms 

tradicionais). Nessa cena é possível entender, ademais, o abuso do álcool como válvula 

de escape à realidade; em outro momento, vemos como o relacionamento conturbado 

com sua mãe o levou ao vício em cigarro. 

Os personagens secundários também são compostos por camadas 

emocionalmente complexas. Princess Carolyn, por exemplo, é apresentada como uma 

workaholic que prioriza sua carreira de agente em detrimento de suas realizações 

pessoais mas que, no fundo, ainda sonha em formar uma família e se decepciona com as 

dificuldades de estabelecer um relacionamento sério e saudável aos 40 anos; Diane 

Nguyen, que desde os primeiros episódios é consolidada como a personagem feminista 

da série, passa por um aborto na terceira temporada, trazendo um debate ético e moral 

para a trama; Todd Chavez, que recebe o título de free-loader (aproveitador, em 

tradução literal) por morar de favor com BoJack sem pagar aluguel, mas que 

constantemente se sente desnecessário e um fardo na vida dos que o cercam,  é muito 

grato e leal à amizade de BoJack - aceitando, inclusive, atitudes tóxicas e abusivas do 

amigo.  

Por fim, Mr. Peanutbutter, que muitas vezes se manifesta como uma espécie de 

bobo da corte mas esconde em si grande densidade emocional, principalmente em seu 

relacionamento com Diane, em que prioriza o bem-estar dela em detrimento de suas 

próprias vontades; e em seu relacionamento com BoJack em que, mesmo sendo 

frequente motivo de chacota, ainda o admira e o considera um grande amigo - paralelo 

que pode ser feito com o lugar-comum do cachorro como um amigo leal, o que dialoga 

com seu perfil enérgico e brincalhão, típico estereótipo de um labrador, que 

exploraremos mais a seguir. 

 

Fábula em BoJack Horseman 

 

A fábula pode ser definida como uma narrativa, usualmente breve, composta em 

prosa ou verso. Frequentemente apresentando animais, criaturas lendárias, plantas ou 

                                                 
13

 BOJACK HORSEMAN, segunda temporada: Brand New Couch. Direção de Amy Winfrey. 

Realização de Netflix. 25 min.  
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objetos inanimados com características humanas, se utiliza de alegorias para lições de 

caráter moralizante. Tal antropomorfia de agentes não-humanos transpõe o simples 

recurso alegórico, sendo também uma maneira de reduzir a ansiedade gerada pela 

incerteza de conseguir prever o comportamento de tais agentes (EPLEY et al, 2007). 

Para Santos (2012), a fábula é frequentemente usada na preparação das crianças 

para a vida em comunidade, transmitindo-lhes as regras de conduta, valores e estruturas 

de dada sociedade. Embora seja o principal papel do gênero, Cavalcanti (2007) defende 

que ele deva ser visto, também, a partir de outro viés. A percepção de que a fábula é 

infantil, superficial e educativa não leva em conta que muitos dos textos canônicos do 

gênero contêm insultos, cinismos, preconceitos e obscenidades, características estas 

muito presentes em BoJack Horseman.  

Baseando-se em atitude (aqui definida como maneira de pensar, sentir e reagir a 

um determinado objeto) e comportamento, a fábula adulta (e o objeto aqui analisado por 

consequência) prossegue, assim como a fábula infantil, tendo um forte caráter 

moralizante. BoJack, por exemplo, se caracteriza fortemente como um personagem que 

vai contra a moral tradicional, pouco se importando com as consequências de suas 

atitudes - tanto para os outros quanto para si mesmo. Os efeitos de tais ações, porém, 

sempre se revertem em situações difíceis para o personagem, a curto e longo prazo. 

Dadas as definições de fábula e moderadas suas aplicações para além da 

literatura infantil, e para além do caráter moralizante mostrado acima, BoJack 

Horseman se utiliza também de outras formas do gênero fantástico aqui analisado. A 

princípio, a presença de animais humanizados tende a se mostrar como um recurso 

estilístico a serviço do humor, tanto visual quanto situacional - seja através de cenas 

como quando BoJack empurra Princess Carolyn para fora de um carro em movimento e 

esta, sendo um gato, cai em pé; ou quando Mr. Peanutbutter tem seu carro parado por 

um guarda de trânsito ao perseguir o furgão de um carteiro (ver figura 2). Além dessas 

exemplificações do uso das figuras animais no seriado, elas possuem também uma 

função de suma importância no campo da recepção e identificação do espectador com a 

narrativa. 

Em níveis mais ou menos profundos, as funções da fábula são executadas nos 

personagens do universo de Hollywoo, sendo estas facilmente exemplificadas nos 

animais que constituem parte do núcleo principal da produção: Mr. Peanutbutter, 
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Princess Carolyn e BoJack. Mr. Peanutbutter é o personagem com caráter fabulesco 

mais evidente – no sentido infantil do termo –, tanto por meio de tiques nervosos quanto 

de questões pertinentes à  construção de sua personalidade. Ser um labrador é refletido 

claramente em sua personalidade gentil, leal, entusiasmada e vivaz. Peanutbutter exerce 

a função de alívio cômico junto a Todd.  

 

 

Figura 2. Exemplo de conduta do Mr. Peanutbutter 

Fonte: Netflix 

 

Princess Carolyn, por sua vez, performatiza menos a infantilidade referenciada 

acima. Em objetos que a rondam, é possível observar certa estética que flerta com o 

universo felino e acaba, assim, causando efeito cômico. Esses aspectos visuais podem 

ser vislumbrados em seu vestido com estampas de peixes, ou no brinquedo acima de sua 

mesa no escritório (ver figura 3). Já em termos mais subjetivos, Carolyn demonstra uma 

agilidade intelectual admirável, sendo reconhecida constantemente pelos demais 

personagens como uma especialista em resolver problemas – sua profissão de agente 

ajuda a reforçar essa característica. E, para além do aspecto profissional, as tentativas 

constantes de renovar sua vida pessoal fazem um paralelo com a ideia de “várias vidas 

de um gato”.  
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Figura 3. Exemplo da representação de Princess Carolyn 

Fonte: Netflix 

 

O nível mais sofisticado da fábula é executado no protagonista. BoJack  pouco 

mostra o porquê de ter sido caracterizado como um cavalo; seus eventuais relinchos de 

frustração não possuem a relevância necessária para serem considerados uma 

característica recorrente no personagem. Ao sermos apresentados ao personagem, e ao 

longo de toda a série, nota-se em BoJack um homem constantemente cercado pelo medo 

do fracasso, que lhe parece sempre iminente. Emocionalmente instável e com um 

comportamento autodestrutivo evidente, este personagem gera menor possibilidade de 

identificação, ou ao menos torna essa projeção desconfortável, não fosse ele parte de 

uma animação e representado na forma de um animal antropomorfizado.  

Esses  personagens acima abordados desempenham uma função metafórica 

sobre as condições humanas, possibilitando que leitor se veja refletido neste contexto e 

ainda permitindo uma distância conveniente deste “espelho” em virtude das diferenças 

fundamentais entre humanos e animais (ROBERTSON, 2013, p 23). Em BoJack, por 

exemplo, temos o nível mais profundo do uso da fábula, menos como recurso estilístico 

em prol do humor e mais na construção das estruturas actanciais (ECO, 2012) da 

narrativa sobre este personagem, o que permite mais complexidade e atravessa, 

também, a construção do drama na série.  

Devido ao teor gráfico que BoJack demonstra em cenas específicas – como a 

primeira vez em que tem contato com um cigarro e quando se relaciona com a filha 

adolescente de uma velha amiga –, o uso de animações de figuras não-humanas torna 

tais cenas mais confortáveis à recepção do espectador, deixando um espaço maior para 

uma aproximação mais cautelosa da psiquê do protagonista, o que permite que traços 

humorísticos estejam também atravessando estes momentos sem uma discrepância 
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temática prejudicial para a narrativa. Assim, BoJack Horseman se configura como um 

exemplo ilustrativo de uma fábula para adultos, desempenhando os papéis deste gênero 

de modos variados e eficientes, servindo sempre à narrativa e à identificação com o 

espectador. 

 

Considerações finais 

 

Graças à forte presença de temas adultos e, frequentemente, tabus, BoJack 

Horseman aciona recursos ligados à dramédia e à fábula para viabilizar e enriquecer a 

sua narrativa. A construção de BoJack como protagonista é fortemente ligada ao uso da 

dramédia, com adição de humor às suas crises existenciais e problemas de forma geral 

para que eles se tornem mais leves e fáceis de lidar. Verificamos através da análise da 

série que os aspectos fabulescos viabilizam muitas das situações-limite, que seriam 

vistas socialmente como muito duras ou até mesmo inaceitáveis caso não houvesse a 

alegoria com animais.  

A partir da pesquisa para esse artigo, podemos chegar à conclusão, também, de 

que esses aspectos da dramédia e da fábula são utilizados para construir laços emotivos 

mais profundos com a audiência, possibilitando, assim, um engajamento para aumentar 

a credibilidade de seus personagens e arcos. O humor proveniente do gênero, aliado às 

situações-limite protagonizadas por seres “não humanos”, distancia BoJack Horseman 

da audiência o suficiente para que esta possa se relacionar com asérie. 
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