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Resumo 
 
O presente artigo investiga alguns aspectos do gênero televisivo sitcom e suas novas 
configurações no cenário contemporâneo de produções televisivas. A série Girls (2012-
2017), produzida e exibida pelo canal a cabo HBO, surge como objeto focal capaz de 
ancorar elementos ressonantes de uma nova configuração de ficção seriada televisiva  
partindo das definições de Mittell (2012) acerca de narrativas complexas e das novas 
configurações de gêneros e formatos na contemporaneidade. Dentro deste contexto, 
faremos apontamentos acerca da cringe comedy e do constrangimento como construção 
de humor, sua aproximação com a temática do cotidiano e a construção de um subgênero 
narrativo híbrido: a dramédia.  
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Introdução 

 

Uma família americana típica, constituída por pai, mãe e filha jantam em um 

restaurante nova iorquino. A filha, uma jovem de 23 anos recém-formada na faculdade, 

come o almoço pago pelos pais e reclama sobre o fato de estar desempregada. Pouco 

impressionados, pai e mãe avisam a filha que cortarão o suporte financeiro que oferecem 

a ela, pois ela já é adulta, formada e deve se sustentar. Após o momento inicial de 

choque, a jovem busca conforto no namorado, um rapaz inconsequente e que não 

demonstra ter sentimentos profundos por ela. Inconsolada, a moça procura as amigas, 

sem sucesso: todas também estão com problemas financeiros e emocionais. Em um 

momento de desespero, tal jovem procura os pais e desabafa, afirmando que almeja ser 

escritora porque acredita ser a voz de sua geração. Eles a ignoram.   

Apresentando simultaneamente o ridículo e o verossímil, este é o episódio piloto 

de Girls (2012-2017), ao ar pela primeira vez em 2012 pelo canal a cabo HBO, 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada, DT 4 Comunicação Audiovisual, XVII Encontro dos Grupos de 
Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Autora. Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás 
(PPGCOM/GO), linha de pesquisa Mídia e Cultura. E-mail: dayanecosta91@gmail.com  
3 Co-autora. Mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Goiás 
(PPGCOM/GO), linha de pesquisa Mídia e Cultura. E-mail: danielaveronezi@gmail.com  
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mesclando o aspecto narrativo contínuo de uma série a elementos do gênero sitcom, 

inseridos em uma narrativa que mescla realismo, absurdo, comicidade e drama. 

Elementos temáticos centrais de Girls consistem nos fracassos e deslizes morais de suas 

personagens, quatro garotas que moram em Nova York em 2012 e encaram o cotidiano 

de infortúnios da vida adulta.  

A partir de uma pesquisa exploratória e bibliográfica, nos propomos a 

contextualizar alguns elementos da construção narrativa de Girls dentro do universo 

cultural contemporâneo de produções seriadas em audiovisual. Neste recorte, “a 

complexidade narrativa já está suficientemente difundida e popularizada a ponto de 

podermos considerar o período que abrange dos anos 1990 até hoje como a era da 

complexidade televisiva.” (MITTELL, 2012, p. 31). Desta forma, buscaremos no 

diálogo entre alguns conceitos elaborados por autores como Mittell (2012) e Furquim 

(1999) e na análise de elementos pontuais da série escolhida, aparo teórico para 

organizar o trabalho.  

Nosso objetivo consiste em tatear alguns elementos desta complexidade e como 

ela se dá na construção narrativa em Girls a partir de elementos pontuais, como arcos 

narrativos, quebra de alguns elementos tradicionais da sitcom, rejeição ao melodrama e 

hibridismo de gênero. A partir dessas categorizações ilustradas em sequências 

escolhidas, encontramos temáticas intrigantes que recheiam a narrativa. Dentre elas, 

temos o cotidiano das personagens como fonte para a ironia e para o humor mesclado 

ao drama, o que é característica de um subgênero ficcional: a dramédia.  

 

Girls e seu papel no contexto contemporâneo de ficção televisiva 

 

Criada, escrita, dirigida e estrelada por Lena Dunham, 31 anos, Girls é produzida 

distribuída pelo canal a cabo HBO que “(...) construiu sua reputação e garantiu um 

número de assinantes com base em programas narrativamente complexos, como The 

Sopranos, Six Feet Under, Curb Your Enthusiasm e The Wire” (MITTELL, 2012, p. 

30). A série escolhida emerge como um novo expoente na ficção seriada televisiva  

 

contemporânea, produzida por jovens autores e capaz de apresentar novas possibilidades 

narrativas para os espectadores. 
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Girls acompanha a vida de quatro amigas que moram em Nova York e estão 

repletas de problemas: Hannah (Lena Dunham) sonha em ser escritora, vive um 

relacionamento disfuncional com Adam (Adam Driver), sofre de transtorno obsessivo 

compulso e não consegue arrumar um emprego; Jessa (Jemima Kirke) abandonou os 

estudos, é viciada em drogas e constantemente manipula as amigas em benefício 

próprio; Marnie (Alisson Williams) se esforça para ser uma mulher bem sucedida, mas 

não consegue estabilidade financeira e amorosa devido a incontáveis bloqueios 

emocionais; Shoshanna (Zosia Mamet) é uma moça ingênua que deseja terminar a 

faculdade e perder a virgindade, mas não consegue sucesso em nenhuma das atividades 

devido à timidez. 

Ao longo de seis temporadas, a audiência é exposta aos infortúnios na vida das 

quatro amigas, que começam a caminhar no mundo adulto. Temas como drogas, 

relacionamentos fracassados, falta de dinheiro e doenças sexualmente transmissíveis são 

apresentados nos episódios de forma realista e atual, dando verossimilitude à narrativa. 

Tratando-se de uma sitcom em série, com narrativas contínuas , os episódios transitam 

entre realismo e absurdo, cômico e dramático, dialogando com o estado de espírito das 

personagens e, mais significativamente, com as expectativas da audiência.  

Originalmente um produto de nicho com raízes no subgênero de cinema de arte 

mumblecore4 no qual Lena Dunham começou sua carreira como roteirista e cineasta, 

Girls trouxe uma abordagem diferente a temas como o cinismo e o humor 

autodepreciativo. Tal  abordagem garantiu notoriedade à série, colocando-a no grupo de 

grandes produções da HBO.  

Apesar de obter relativo sucesso de audiência e ganhar dois prêmios Globo de 

Ouro em 2013 (Melhor Série de Comédia e Melhor Atriz de Comédia)5, o programa foi 

sujeito a críticas da mídia especializada e do público, definido como um guilty pleasure6: 

questionável em alguns aspectos, humana e instigante em outros7. Esse comportamento 

contraditório com relação ao produto cultural não é exclusivo de Girls; trata-se de uma 

                                                
4 Também chamado  de “geração do resmungo”, o mumblecore é um subgênero cinematográfico alternativo que preza 
por naturalismo nas filmagens, atores amadores, e representação cínica da classe-média jovem americana.  
5 Site oficial do prêmio Globo de Ouro com a lista de vencedores por categorias do ano de 2013. Disponível em: 
<http://www.goldenglobes.com/winners-nominees/2013>. Acesso em: 30 de jun. de 2017. 
6 Expressão da língua inglesa referente a um prazer recheado de culpa, definido pelo Urban Dictionary como “algo que 
você não deveria gostar, mas gosta mesmo assim” (tradução nossa). Disponível em: 
<http://www.urbandictionary.com/define.php?term=guilty%20pleasure>. Acesso em: 30 de jun. de 2017. 
7 “The most shameful thing a 30-something woman can say? I watch Girls”. The New York Observer, 10 de fev. de 
2017. Disponível em: <http://observer.com/2017/02/the-most-shameful-thing-a-30-something-woman-can-say-i-
watch-girls/>. Acesso em: 30 de jun. de 2017. 
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característica do consumo contemporâneo de ficção seriada, pois “o que temos visto nas 

últimas décadas é que essa atitude espectadora irônica tornou-se um modo cada vez mais 

prevalente de se relacionar com a televisão popular, especialmente entre o público mais 

jovem.” (ANG, 2010, p. 88) 

Muito além de um mero comportamento do espectador, também “podemos 

observar que essa difusão da ironia pós-moderna no espaço cultural refletiu nas 

estratégias nas narrativas de algumas das mais memoráveis ficções televisivas (...)” 

(ANG, 2010, p. 89). Em seu universo diegético, Girls tenta estabelecer essa  ironia pós-

moderna, tanto a partir de um ponto de vista estrutural (narrativa autoconsciente que 

transita entre o drama e a comédia em questão de segundos) quanto de um ponto de vista 

temático (personagens que, dentro da diegese, comentam sobre o ridículo das situações 

em que se encontram). Mais do que reproduzir convenções do gênero, Girls subverte 

expectativas e se apresenta como um produto cultural inserido na complexidade 

narrativa dentro de ficção seriada. 

 

 As narrativas complexas  

 

Enquanto mídia, a televisão fundamenta diversos debates no universo da 

Comunicação. Emergente da era cultural das massas (SANTAELLA, 2003) e dentro de 

um contexto de produção, a televisão é um dos maiores expoentes “no que concerne às 

indústrias culturais, digamos, para começar, que elas constituem hoje a mais complexa 

reorganização da hegemonia” (MARTÍN-BARBERO; REY, 2004, p. 111). Ao mesmo 

tempo em que pode ser considerada como veículo de comunicação de massa (ampla 

distribuição, conteúdo acessível a uma enorme quantidade numérica de indivíduos, 

amparada por uma indústria que lucra em cima da produção cultural), a televisão na 

contemporaneidade apresenta potencial para conteúdos diversificados e criativos, tanto 

em estrutura quanto em temática. 

 
Já houve um tempo em que se podia distinguir com total clareza entre uma cultura 
elevada, densa, secular e sublimada e, de outro lado, uma subcultura dita ‘de 
massa’, banalizada, efêmera e rebaixada ao nível da compreensão e da 
sensibilidade do mais rude dos mortais. (...) O universo da cultura se mostra agora 
muito mais complexo e muito mais turbulento do que o foi em qualquer outra 
época. (...) (MACHADO, 2009, p. 207) 
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A televisão está inserida em um universo cultural complexo, o que gera 

movimentações em sua própria configuração enquanto mídia. Nas últimas décadas, é 

visível uma sofisticação das técnicas narrativas e uma experimentação maior no 

contexto da ficção seriada televisiva. Assim, a complexidade cultural desdobra-se em 

uma complexidade narrativa, descrita de forma abrangente como:  

 

Em seu nível mais básico, é uma redefinição de formas episódicas sob a influência 
da narração em série – não é necessariamente uma fusão completa dos formatos 
episódios e seriados, mas um equilíbrio volátil. Recusando a necessidade de 
fechamento da trama em cada episódio, que caracteriza o formato episódico 
convencional, a complexidade narrativa privilegia estórias com continuidade e 
passando por diversos gêneros. (MITTELL, 2012, p. 36)   

 

Nas narrativas complexas, vamos além de histórias com início, meio e fim. Há 

uma multiplicidade de enredos, gêneros e tons na mesma narrativa, organizados 

temporalmente e estruturalmente de forma intrincada, o que demanda maior atenção do 

espectador e gera uma serialização.  

A construção de arcos narrativos é perceptível ao longo de todas as temporadas 

de Girls. Do episódio piloto ao episódio final, acompanhamos as personagens e suas 

jornadas sendo interligadas e gerando repercussões futuras. Dentro do universo 

diegético da série, tramas múltiplas são compostas. Por girar em torno de um ensemble 

cast (elenco de conjunto), não há uma protagonista exclusiva; em Girls, Hannah, 

Marnie, Jessa e Shoshanna são protagonistas de suas próprias histórias. Eventualmente, 

essas histórias se cruzam e movimentam todo o universo diegético, promovendo a 

evolução da narrativa. O espectador é convidado a juntar pedaços da história que estão 

espalhados em de diversos episódios para melhor compreender a narrativa. Sobre o 

papel do espectador nas narrativas complexas,  particularmente em sitcoms, vemos que:  

 

Os espectadores dessas comédias complexas (...) não se concentram no mundo 
diegético proporcionado pelas sitcoms, mas descobrem nos mecanismos criativos 
e na habilidade dos produtores em garantir essas estruturas complexas uma maneira 
de acompanhar que Sconce denomina metarreflexiva (...).(MITTELL, 2012, p. 42, 
grifo do autor) 

 

A metarreflexão em Girls pode ser vista com clareza em dois momentos: no 

episódio piloto (2012) e no quinto episódio da sexta temporada, Gummies (2017). No 

episódio piloto, Shoshanna recebe Jessa em seu apartamento. Ao entrar na sala, Jessa 

observa um pôster da famosa série Sex and the City na parede de Shoshanna e analisa-o 
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com olhar de reprovação, dizendo que nunca assistiu ao programa. Ao longo do 

episódio, a câmera coloca o pôster em ênfase diversas vezes e, em determinado 

momento, Shoshanna declara-se uma grande fã da série, comparando-se fisicamente e 

moralmente às personagens. 

Neste episódio, Girls utiliza suas personagens e elementos do cenário como 

forma de referência e comparação indireta a outra série de premissa extremamente 

similar (quatro amigas morando em Nova York) e produzida pela mesma emissora, a 

HBO. A narrativa de Girls demonstra ter consciência de seu status e de seu espaço 

dentro de sitcoms na contemporaneidade, e convida a audiência à mesma reflexão. 

Já em Gummies, vemos um comentário de Girls em relação a si mesma enquanto 

narrativa fictícia.  Após o turbulento término do relacionamento central da série, o 

namoro de Hannah e Adam, o rapaz decide homenagear a ex-namorada gravando um 

filme sobre a vida que dividiram juntos. Ao longo da temporada, o filme de Adam é uma 

nova versão de eventos das temporadas prévias de Girls, oferecendo uma perspectiva 

diferente sobre o namoro. Nos minutos finais do episódio em questão, Hannah encontra 

a atriz (Daisy Reagan) que está interpretando-a no filme de Adam e entra em um debate 

filosófico com ela sobre todos os dilemas que enfrentou ao longo da série. Em um nível 

metatextual, Hannah (personagem fictícia) conversa com uma atriz que a interpreta em 

um filme fictício (sendo, assim, a personagem de uma personagem) sobre a própria 

narrativa em que está inserida. 

Um elemento derivado da metarreflexão se manifesta na narrativa através da 

ironia. A partir da crítica sobre os próprios gêneros televisivos, autorreferências e 

referências a outras produções, o roteiro da narrativa complexa pode deliberadamente 

rejeitar elementos clássicos de seu formato; um destes elementos é o tom 

melodramático.  

 
(...) a complexidade narrativa desvincula o formato seriado das concepções 
genéricas identificadas nas novelas – muitos programas complexos (embora 
certamente não sejam todos) contam histórias de maneira seriada ao mesmo tempo 
em que rejeitam ou desconsideram o estilo melodramático. (MITTELL, 2012, p. 
36-37) 

 

Em Girls, esse aspecto é visualizado quando observamos as personagens e suas 

interações; a série opta por descartar elementos moralizantes em prol de um cinismo 

dentro da diegese.  As quatro protagonistas são deliberadamente construídas como seres 
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humanos de moralidade turva, desagradáveis, que fazem escolhas erradas e não 

aprendem com seus erros.  As personagens vivem no limiar entre vilãs e anti-heroínas, 

e seus percursos narrativos não correspondem ao aspecto épico e didático do 

melodrama; Hannah, Jessa, Marnie e Shoshanna são garotas comuns que cometem erros 

e não aprendem com eles. Propositalmente, seus comportamentos são colocados no 

holofote e ironizados, questionados e transformados em fonte contínua tanto para o 

drama quanto para a comédia, o que estrutura o gênero no qual a série é inserida: a 

sitcom contemporânea.  

 

A sitcom serializada 

 
Muito além de programas de auditório com risadas pré-gravadas de fundo que 

emergiram nos Estados Unidos na década de 1950, a sitcom encontrou espaço dentro da 

complexidade narrativa e tornou-se um dos gêneros mais populares na televisão 

contemporânea através de narrativas intrigantes e contínuas, como pode ser observado 

em programas como Arrested Development (2003-atualmente), Parks & Recreation 

(2009-2015) e Community (2009-2015). 

Abreviação do termo situation comedy (comédia de situação), a sitcom é definida 

como um gênero que, “de forma satírica (...) diz a verdade sobre questões sociais, 

políticas e familiares de uma determinada cultura” (FURQUIM, 1999, p. 5). 

 Para melhor compreensão da sitcom enquanto gênero utilizado em conjunto com 

serialização narrativa em Girls, escolhemos mais dois programas de impacto cultural 

dentro do universo das sitcoms para compararmos suas temáticas e estruturas com o que 

nos é apresentado em Girls. O intuito dessa comparação é observar alguns aspectos da 

sitcom que se mantêm fixos e pontuar os elementos que divergem, particularmente 

quando observamos o contexto e a década em que os programas são produzidos. 

A primeira sitcom escolhida é Seinfeld (1989-1998), produzida pela NBC e 

criada pelos comediantes Jerry Seinfeld e Larry David. Em Seinfeld somos apresentados 

a quatro colegas nova iorquinos que protagonizam estórias de pequenos desastres do 

cotidiano. Em episódios com uma média de 25 minutos, Jerry (Jerry Seinfeld), George 

(Jason Alexander), Elaine (Julia Louis-Dreyfus) e Kramer (Michael Richards) são 

colocados em cenários improváveis que demonstram o quão absurda, estagnante e vazia 

a vida adulta pode ser. Seus episódios são autônomos entre si e não existem arcos 

narrativos longos. Impactante na insurgência de narrativas complexas  a partir dos anos 
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1990, “o programa revela na mecânica de sua trama histórias costuradas para cada 

personagem apresentadas num determinado episódio através de uma coincidência 

improvável, referências paródicas com a mídia e uma estrutura circular” (MITTELL, 

2012, p. 41). 

A segunda sitcom escolhida para a comparação é a já mencionada Sex and the 

City (1998-2004), produzida pela HBO, criada por Darren Star e baseada no best-seller 

homônimo de Candace Bushnell. Em Sex and the City, a audiência é inserida no mundo 

otimista e sofisticado da escritora Carrie Bradhsaw (Sarah Jessica Parker) e de suas 

amigas Miranda (Cynthia Nixon), Samantha (Kim Cattrall) e Charlotte (Kristin Davis), 

que circulam por Nova York ao longo de episódios de 30 minutos, experimentando o 

glamour de uma cidade cosmopolita recheada de romances, desfiles de moda, 

exposições de arte e cenas de sexo apimentado. Elementos da sitcom encontram-se 

presentes em Sex and the City, porém com um grau considerável de serialização: embora 

existam episódios autônomos, há um arco central na narrativa que liga as personagens e 

evolui suas histórias.  

Similares em premissa e tema, observamos elementos que unem 

superficialmente Seinfeld, Sex and the City e Girls. O primeiro  aparece na construção 

nuclear do grupo de personagens: amigos ou amigas lidando com os dilemas da vida 

adulta e residindo em Nova York. A solidificação destes núcleos enquanto centrais dá-

se pela interação dos personagens e construção de arcos narrativos na história central.  

 
Outra característica das sitcoms é a família; é necessário que o(s) personagem(ens) 
esteja(m), de alguma forma, envolvido(s) com uma família a qual poderá ser 
composta por seus pais, irmãos e/ou avós e tios, como podem também ser 
compostas por seus colegas de trabalho ou melhores amigos. (FURQUIM, 1999, p. 
13) 

 

O segundo elemento surge na representação do cotidiano como tema e matéria-

prima tanto para o cômico quanto para o dramático. Considerando a constituição do 

gênero,  “as sitcoms não visam, basicamente, fazer o público rir. São mais uma forma 

do escritor passar a um grande público suas ideias e opiniões sobre a sociedade em que 

está inserido” (FURQUIM, 1999, p. 5).  Dessa forma, a sitcom encontra-se atrelada ao 

espírito de seu tempo, e o cotidiano surge como um veículo temático para a 

materialização deste espírito na tela, no qual os costumes e os dilemas diários das 

personagens são atrelados ao contexto sócio-histórico em que o programa foi produzido.  
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Em Seinfeld, conhecemos adultos da classe média americana lidando com a vida 

contemporânea no fim dos anos 1980 e meados dos anos 1990. Em Sex and the City, 

nos deparamos com mulheres profissionais da classe média-alta americana em meio ao 

término dos anos 1990 e início dos anos 2000. Em Girls, observamos um grupo de 

moças também da classe média americana desbravando os anos 2010. Cada programa 

apresenta situações cotidianas ressonantes dentro das décadas em que foram veiculadas, 

sendo exploradas em diferentes graus dentro da narrativa.  

Porém, mesmo em meio às semelhanças, existem diferenças pontuais entre os três 

programas, um sinal de que o processo de construção narrativa sofreu mudanças sutis ao 

longo dos tempos. Para melhor visualização, construímos uma tabela comparativa entre 

Seinfeld, Girls e Sex and the City (Tabela 1), alinhando alguns elementos temáticos.  

 
Tabela 1: Comparação de alguns elementos temáticos de Seinfeld, Sex and the City e Girls. 

 
Seinfeld 

(NBC, 1989-1998) 
Sex and the City 

(HBO, 1998-2004) 
Girls 

(HBO, 2012-2017) 
Episódios de 25 minutos 

autônomos entre si 
Episódios de 30 minutos 
interdependentes entre si 

Episódios de 20 minutos 
interdependentes entre si 

Nova York como plano de 
fundo  

Nova York como plano de 
fundo  

Nova York como plano de 
fundo  

Quatro amigos na faixa dos 30 
anos lidando com a vida adulta 

Quatro amigas na faixa dos 30 
anos lidando com a vida adulta 

Quatro amigas  na faixa dos 20 
anos lidando com a vida adulta 

Dos quatro protagonistas, um é 
escritor (Jerry) e bem sucedido 

Das quatro protagonistas, uma é 
escritora (Carrie) e bem sucedida 

Das quatro protagonistas, uma é 
escritora (Hannah) e fracassada 

Problemas cotidianos como 
tema; moralidade cínica 

Problemas cotidianos como tema; 
moralidade otimista 

Problemas cotidianos como 
tema; moralidade cínica 

Amizade entre as personagens 
não sofre modificações 

significativas nos episódios 

Amizade entre as personagens 
centrais é gradativamente 
solidificada nos episódios 

Amizade entre as personagens 
centrais é gradativamente 
destruída nos episódios 

Ênfase na estagnação 
profissional, sexual e amorosa 

Ênfase no sucesso profissional, 
sexual e amoroso 

Ênfase no fracasso profissional, 
sexual e amoroso 

Ausência de conteúdo sexual 
visual apesar da temática 

sexual ser constante fonte de 
humor 

Presença constante de nudez, 
temática e conteúdo visual sexual 

quase explícito, com cenas 
erotizadas e sanitizadas 

Presença constante de nudez, 
temática e conteúdo visual 

sexual de cunho quase explícito, 
com cenas incômodas e realistas 

Fonte: Elaborada pela autora 

Para além das já mencionadas semelhanças, as séries apresentam diferenças 

pontuais. Seinfeld, a partir de episódios autônomos, ilustra uma visão cínica do 

cotidiano, onde a estagnação e o vazio existencial dos personagens são elementos 

centrais; Sex and the City por sua vez, a partir da serialização narrativa, traz uma visão 

otimista do cotidiano e traz o sucesso e o glamour como temas. 
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Tematicamente, Girls desenvolve o cinismo cotidiano de Seinfeld e o aplica 

dentro de um grupo de garotas que anseiam por sucesso em suas vidas profissionais, 

sexuais e amorosas, como Sex and the City fez na década anterior. O diferencial surge 

na forma pela qual a narrativa de Girls lida com todos esses elementos díspares; ao ligar 

comédia ao drama de forma criativa, a série se torna expoente de uma nova possibilidade 

narrativa dentro das novas configurações de gênero televisivo: a dramédia. 

 

A dramédia enquanto subgênero híbrido e a cringe comedy 

 

Considerada como “(...) a consciente e agridoce mistura de drama e comédia” 

(ANG, 2010, p. 90), a dramédia surge como um subgênero híbrido de ficção televisiva 

e cinematográfica com fundamentos na tragicomédia clássica. Em essência, a dramédia 

encontra-se em uma zona limítrofe: elementos cômicos e dramáticos são mesclados de 

forma contínua ao longo da narrativa, quase sempre de forma amplificada e extrema.   

Dentro do subgênero, um dos fenômenos recorrentes é a exploração do 

desconforto das personagens com o objetivo de extrair o máximo potencial 

dramático/cômico das situações em que elas estão inseridas. Humilhar personagens e 

constrangê-las na narrativa são recursos utilizados por diretores e roteiristas que 

escrevem comédia para a televisão, especialmente os que têm predileção por 

verossimilhança e cinismo em suas narrativas.  

 
O constrangimento é um princípio definidor de comédias televisivas populares como 
The Office, Curb Your Enthusiasm, 30 Rock, e Parks and Recreation; do trabalho de 
criadores influentes de comédia como o cineasta Judd Apatow e escritores-atores 
como Sarah Silverman, Louis C.K., e Lena Dunham (...). (MIDDLETON, 2014, p. 
2, tradução nossa)8 

Em Girls, tanto Lena Dunham (criadora, diretora e atriz) quanto Judd Apatow 

(roteirista secundário convidado para alguns episódios) aplicam o constrangimento 

como elemento temático para a narrativa, o que é perceptível em diversos momentos ao 

longo das temporadas. A título de ilustração, escolhemos um dos momentos 

                                                
8 “Awkwardness is a defining principle of popular television comedies like The Office, Curb Your Enthusiasm, 30 Rock, 
and Parks and Recreation; the work of influential comedic tastemakers such as the filmmaker Judd Apatow and writer-
performers Sarah Silverman, Louis C.K., and Lena Dunham; (…).” 



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

	

 11 

deliberadamente vergonhosos mais proeminentes e populares da série9, que ocorre no 

nono episódio da segunda temporada, On All Fours (2013). 

Na sequência, a personagem Marnie, sem ser convidada, vai à festa do escritório 

do ex-namorado Charlie (Christopher Abbott). Trata-se de uma festa formal e repleta de 

profissionais. Marnie pausa a música de fundo da festa e decide homenagear Charlie por 

ser um excelente ex-namorado e ter sido promovido na firma, fazendo um cover acústico 

da música Stronger, do rapper Kanye West. Na cena, todos os participantes da festa 

ficam confusos e desconfortáveis, pois a ação de Marnie não faz sentido algum e ela não 

percebe sua completa inadequação. 

Em sintonia com o que se passa no universo diegético, uma das reações possíveis 

da audiência em relação a este constrangimento deliberado é o que pode ser chamado 

de vergonha alheia. Termo aplicado em situações embaraçosas nas quais um indivíduo 

é testemunha de algum acontecimento vergonhoso e sente-se desconfortável mesmo não 

estando diretamente envolvido, a vergonha alheia pode funcionar como elemento 

retórico dentro de universos fictícios, capaz de apresentar simultaneamente o cômico (a 

partir do desconforto) e o dramático (a partir do infortúnio do outro). Na língua inglesa, 

a expressão cringe10 é  usada em contextos análogos à vergonha alheia, e recentemente 

é usada para definir um novo tipo de humor dentro da dramédia: a cringe comedy 

(comédia cringe). 

Na cringe comedy, a vergonha alheia aplicada à ficção propicia um engajamento 

específico por parte dos espectadores, aproximando-os das personagens, pois “(...) 

momentos constrangedores que adentram na cultura podem ser entendidos como 

momentos documentais – isto é, encontros com ‘o real’ em formas inesperadas e quase 

sempre fora de controle.” (MIDDLETON, 2014, p. 4, tradução nossa)11. 

Partindo dessas considerações, verificamos elementos cômicos e dramáticos que 

emergem de um ponto em comum: o “real”, o cotidiano. Em Girls, a dualidade inerente 

do gênero dramédia, o aspecto realista da cringe comedy e a crítica cultural da sitcom 

                                                
9 “Watch Marnie Sing a Mortifying Cover of Kanye West’s Stronger from last night’s Girls”. Vulture, 11 de mar. de 
2013. Disponível em: <http://www.vulture.com/2013/03/watch-allison-williams-sing-a-kanye-west-cover.html>. 
Acesso em: 1 de jul. de 2017. 
10 Etimologicamente, a palavra da língua inglesa cringe é derivada do alemão krank (encolher-se, entortar-se) e refere-
se tanto ao ato físico de retorcer o corpo quanto ao desconforto que podemos sentir durante uma situação vergonhosa 
que testemunhamos.  
11 “[…] culturally pervasive awkward moments can be understood as documentary moments – that is, as encounters 
with ‘the real’ in unexpected and often unruly forms.” 
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dialogam com o dia-a-dia de Hannah, Jessa, Marnie e Shoshanna, e encontramos no 

cotidiano contemporâneo a matéria-prima temática da série. 

 

O cotidiano contemporâneo como temática 

 

Em uma sitcom cujo foco é a dramédia, o cotidiano das personagens e suas 

angústias e inquietações dialogam de forma significativa com a audiência. Quando 

consideramos a representação desse desconforto contemporâneo vivido pelas 

personagens no espaço diegético, percebemos que “o imaginário (...) dá uma fisionomia 

não apenas a nossos desejos, nossas aspirações, nossas necessidades, mas também às 

nossas angústias e temores” (MORIN, 2011, p. 72). Sendo a ficção seriada como um 

mecanismo importante na constituição do imaginário, percebemos que “o fundamental 

é que os personagens de ficção o dizem a certos personagens da realidade, que 

experimentam semelhantes inquietações e perguntas similares.” (MARTÍN-

BARBERO; REY, 2004, p. 146) 

Os problemas das personagens de Girls são próximos da realidade da audiência 

em diferentes aspectos; assim como a audiência, elas constantemente precisam se 

preocupar com pagamento de contas, chefes e familiares obtusos, prazos a cumprir e 

desilusões amorosas. No quinto episódio da quarta temporada, Sit-In (2015), somos 

confrontados com uma das sequências mais impactantes da série, considerada como uma 

das mais bem atuadas e emocionalmente ressonantes12: Hannah retorna para casa depois 

de uma viagem e descobre que Adam, seu então namorado, apaixonou-se por Mimi-

Rose (Gillian Jacobs) e não a comunicou do fato. Em negação, Hannah brinca, se 

esconde no quarto e faz greve de fome e tenta a todo custo dissuadir Adam do término. 

No momento em que percebe que o relacionamento de fato acabou e não há mais volta, 

Hannah entra em colapso nervoso e chora descontroladamente na frente de Adam. 

O término de um relacionamento amoroso é um acontecimento comum em nosso 

cotidiano, e Girls apresenta esta situação delicada com realismo e criatividade. Em um 

primeiro momento, Hannah não acredita no que está acontecendo e faz piada com a 

situação enquanto se esconde no quarto e provoca Adam (comédia), para logo em 

seguida ter consciência dos fatos, aceitar que o namoro acabou e não segurar as emoções 

                                                
12 “Girls: ‘Sit-In’ The last of the red-hot lovers”. A.V. Club, 15 de fev. de 2015. Disponível em: 
<http://www.avclub.com/tvclub/girls-sit--215286>. Acesso em: 1 de jul. de 2017. 
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(drama). A partir da dramédia, o término de Hannah e Adam apresenta os sentimentos 

confusos das personagens e os contextualiza dentro de um cotidiano contemporâneo 

acessível a uma parte da audiência.  

Retomando à associação prévia entre Girls e Sex and the City,  há uma diferença 

no método que as duas séries se aproximavam de suas respectivas audiências. De acordo 

com o New York Times,13 Sex and the City apresentava para a audiência o fracasso 

amoroso aliado ao sucesso profissional; Girls, por outro lado, apresenta o fracasso 

amoroso aliado ao também fracasso profissional. Se em Sex and the City as personagens 

encontravam-se rodeadas por glamour, noitadas badaladas por Nova York, sapatos de 

grife e cenas tórridas de sexo com seus interesses amorosos, em Girls vemos 

protagonistas que não conseguem pagar o aluguel, sofrem para superar seus 

relacionamentos amorosos, possuem vícios e problemas mentais como ansiedade e 

depressão, e encenam cenas de sexo que causam constrangimento na audiência graças 

ao seu teor realista e não-sexy.  

Em entrevista para o jornal O Globo14, a criadora e atriz Lena Dunham comenta 

sobre o tom realista e cru de sua série, sobre a falta de glamour presente nas cenas de 

sexo apresentadas e sobre Girls agindo como a representação de uma juventude 

contemporânea. Para Dunham, seu propósito enquanto roteirista e diretora é mostrar às 

pessoas uma faceta da vida a partir dos problemas e infortúnios do cotidiano da vida 

adulta, trazendo temas incomuns no universo televisivo e apresentando-os à audiência 

com sensibilidade e realismo, mesmo dentro de um espaço fictício.   

 

Considerações 

 

Girls surge como um novo expoente dentro da complexidade narrativa em 

ficções seriadas televisivas, particularmente dentro do gênero sitcom. A partir de arcos 

narrativos, elementos metatextuais e hibridização de gêneros, a série apresenta uma 

narrativa que oscila entre o cinismo, o realismo e o absurdo. Hannah, Jessa, Marnie e 

Shoshanna vivem suas vidas em extremos: ora estão eufóricas porque conseguiram um 

                                                
13 “There’s sex, There’s the City, but No Manolos: Lena Dunham’s ‘Girls’ Begins on HBO”. New York Times, 13 de 
abr. 2012. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2012/04/13/arts/television/lena-dunhams-girls-begins-on-
hbo.html?>. Acesso em: 30 de jun. de 2017. 
14 “Fora dos padrões de beleza e com humor ácido, Lena Dunham é a nova menina-prodígio de Hollywood”. O Globo, 
13 de jan. de 2013. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/cultura/revista-da-tv/fora-dos-padroes-de-beleza-com-
humor-acido-lena-dunham-a-nova-menina-prodigio-de-hollywood-7269650>. Acesso em: 30 de jun. de 2017. 
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emprego, ora estão em prantos porque terminaram um namoro. É nessa linha tênue entre 

sentimentos díspares que a dramédia surge como subgênero, oferecendo uma estrutura 

capaz de dialogar com o universo diegético.  

Dentro da dramédia, encontramos a cringe comedy como uma forma particular 

de produção de humor e drama. A partir do desconforto, do constrangimento e da 

sensação de vergonha alheia, somos introduzidos ao cotidiano das personagens e nos 

identificamos com elas. Na tela, encontramos quatro protagonistas que rejeitam 

estereótipos melodramáticos e são conflituosas, cheias de defeitos e de dilemas. O 

universo diegético de Girls torna-se muito próximo à realidade da audiência: 

complicações financeiras, situações de inadequação social e problemas amorosos são 

apresentados sob uma perspectiva objetiva e bem-humorada, e dialogam com o ethos 

dos espectadores.  

A partir do que foi levantado, enxergamos Girls como um produto cultural capaz 

de refletir o espírito do tempo e da sociedade em que foi produzido, trazendo para a 

narrativa comportamentos contemporâneos. Podemos pensar que a temática da série 

associada à complexidade narrativa presente na dramédia funciona como uma alegoria 

televisiva de um momento atual, capaz de desabrochar narrativamente graças à 

complexidade narrativa que floresce na ficção televisiva das últimas décadas.  

O cotidiano fictício da série é verossímil e apresentado com realismo, bom 

humor e doses consideráveis de constrangimento, o que permite que a audiência se 

aproxime e se identifique com aquele universo. Mesmo a contragosto, nos enxergamos 

em Hannah, Jessa, Marnie e Shoshanna, e por 20 minutos nos colocamos em seus 

lugares como indivíduos que ainda estão amadurecendo e aprendendo a lidar com uma 

realidade tão complexa quanto as narrativas que se inspiram nela, transitando na linha 

tênue entre amor e ódio, felicidade e tristeza, satisfação e decepção, comédia e drama.  
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