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Resumo 
 
Este artigo propõe o estudo e análise da maneira como o conteúdo jornalístico é              
utilizado para compor uma narrativa de ficção e qual a mensagem por trás dessa junção               
de formatos distintos. O objeto de pesquisa escolhido foi a série Narcos, uma produção              
da Netflix, que retrata a vida de Pablo Escobar e a rede de narcotráfico na Colômbia. A                 
presença de elementos da realidade e as cenas de jornais aplicados durante os episódios              
serão os focos deste estudo.  
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1. Introdução 

 

Em 2015, a Netflix disponibilizou para os seus usuários a série Narcos, baseada na              

história real da luta das forças armadas e da política contra o tráfico na Colômbia e sua                 

ascensão também em terras norte-americanas. O nome mais procurado nessa rede de            

narcotraficantes era o de Pablo Escobar, ou Don Pablo, como era conhecido no país de               
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origem, que liderava o Cartel de Medellín.  

A história de Pablo Escobar na série se inicia quando o personagem ainda está  

no auge do poder e ao decorrer dos episódios acompanhamos seu declínio. Seu império              

o colocou, em 1980. na lista dos dez homens mais ricos do mundo feita pela revista                

Forbes. A série é narrada por um dos policiais da DEA (Drug Enforcement             

Administration), instituição norte americana que atua no combate às drogas. Entretanto,           

mesmo a história pertencendo a uma narrativa de um dos lados, as formas como os               

diretores da produção trabalharam é parcial, não privilegiando determinados         

personagens como vilões ou mocinhos, sendo Pablo Escobar o maior exemplo dessa            

execução. Sua vida familiar, política e também dentro do Cartel de Medellín são             

vertentes mostradas de formas distintas, apresentando ao público faces diferentes de um            

mesmo personagem.  

A ideia de trazer o lado documental para a ficção é uma ferramenta que ganha               

peso dentro desta narrativa. Os momentos em que são utilizados podem gerar várias             

interpretações e despertar sentimentos diversos nos telespectadores. Marcondes Filho         

(1988) em suas pesquisas em telejornalismo percebeu que os telespectadores, ao           

assistirem os noticiários, pouco assimilam das informações descarregadas, sendo um          

assunto colocado atrás do outro, em uma sequência de imagens que pouco cativa o              

espectador, mesmo contendo um conteúdo de relevância e utilidade pública. Ao           

contrário do que a ficção provoca. Sendo dessa a forma, a ficção promove uma extensão               

e um debate maior a respeito do acontecimento. Como Detoni (2010) analisou, o             

jornalista, nesse caso, deve atuar não apenas como tradutor de informações, mas            

aproveitar de todo seu conhecimento estético e técnico de tratar os fatos para agir como               

um “autor-narrador” ou “autor-mediador”. Para Detoni este profissional é: 

Capaz de mergulhar nas histórias humanas do cotidiano, de interagir com o            
sujeito da reportagem numa relação horizontal, de solidariedade e confiança, de           
trazer para as páginas de jornal, ondas do rádio ou telas de TV as experiências               
de vida, os conflitos e contradições do dia-a-dia, as demandas sociais.           
(DETONI, 2010. p.19) 
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Mas além da mensagem, o formato também é um dos pontos mais fortes da  

análise. As plataformas de streaming ganham força no cotidiano dos consumidores de            

conteúdo e estudá-lo como potencial de comunicação e informação também contribui           

para entender o sucesso das séries. E também a popularização de histórias como a de               

Pablo Escobar e o combate às drogas na Colômbia de 1980. Durante a metodologia e o                

desenvolvimento desta pesquisa será utilizada uma análise qualitativa do conteúdo          

jornalístico contido na série, percebendo em que momentos do contexto ficcional a            

presença de inserts documentais foram colocados.  

 

2. Revisão de Literatura 

 

Outro importante ponto desse estudo é a própria plataforma da Netflix. Seu  

formato representa uma tendência de distribuição de conteúdo audiovisual com mais           

liberdade de escolha e de tempo para os espectadores. Ao contrário da tradicional             

televisão, onde existe uma programação estabelecida, com horários definidos, com o           

serviço streaming da plataforma, quem decide o que ver e quando ver é o consumidor               

daquele produto.  

A possibilidade de ver conteúdos sob demanda, sem obedecer ao          
pré-determinado fluxo televisivo, tem se mostrado uma das pontas promissoras          
no mercado. Essa nova forma de consumo pela internet favorece o acesso a             
conteúdos audiovisuais de múltiplos lugares e em múltiplas plataformas.         
(VIEIRA, 2016, P. 33-34) 

Para o produtor da série, José Padilha, a lógica da indústria streaming tem um               

papel importante não só na parte de distribuição, mas também para quem produz             

conteúdo, por maior liberdade narrativa e para poder tratar temas polêmicas e tabus.             

Padilha acredita que a lógica das novelas e filmes de estúdios são ainda diferentes e que                
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há muito conservadorismo ainda nesse meio, já na plataforma 

A lógica é outra. A Netflix tem assinantes que pagam um valor mensal,             
independentemente do que escolherem assistir. A finalidade do serviço não é fazer com             
que um filme específico tenha resultado. O objetivo é macro: é fazer com que a               
totalidade dos filmes seja interessante para o assinante. Isso dá mais liberdade criativa².             
(VIEIRA apud PADILHA,2016, p.35) 

Concluindo sua pesquisa a respeito da representação identitárias de Narcos, ao           

retratar os Estados Unidos e a Colômbia, Vieira também comenta a forma como as              

personalidades dos personagens da política são construídos, para ajudar a compreender           

essas identidades nacionais, por exemplo: 

Reagan se mostra tradicional, conservador, severo. Gaviria, ao interromper a leitura do            
discurso e passar a improvisar a fala, se mostra espontâneo, sensível, emocional. A             
nação estadunidense imaginada pelo pronunciamento de Reagan e Nancy é          
conservadora e encara o problema do tráfico de drogas como um desvio dos valores              
tradicionais. A nação imaginada por Gaviria é romantizada e enfatiza novamente a            
dualidade da Colômbia como bela e problemática ao mesmo tempo. (VIEIRA, 2016, p.             
71) 

Abordando uma perspectiva diferente sob os seriados, RÉGIS e TIMPONI           

(2009), fizeram uma análise comparativa entre os seriados Hulk (1977) e Heroes (2006),             

tendo como princípio a ideia de um formato novo e um mais antigo de um mesmo                

segmento. O objetivo principal de seus estudos foi descobrir se há mudanças nas             

habilidades cognitivas requeridas diante do consumo de produtos de entretenimento nas           

últimas três décadas, sendo uma produção parte da fase inicial da cibercultura e outra              

depois do boom das mídias digitais. A pesquisa utiliza uma metodologia de            

investigação, no qual cinco categorias de competências cognitivas são apontadas:          

cibertextualidade; sensorialidade; logicidade; criatividade e sociabilidade. Narcos é uma         

produção da Netflix em parceria com Gaumont Internacional Television, criada por           

Chris Brancato, Carlo Bernard e Doug Miro, junto à produção executiva de Eric             

Newman, Chris Brancato e José Padilha. Podemos destacar que a série popularizou a             

história. Um dos pontos que confirmam essa reflexão são os dados disponibilizadas pelo             
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Google Trends, onde um gráfico aponta um aumento significativo de buscas por Pablo             

Escobar após o lançamento da série. A ideia de utilizar imagens reais de arquivos              

jornalísticos, de acordo com Brancato, foi do diretor José Padilha, que também já             

trabalhou como documentarista.  

Zizek (2003) fala sobre a capacidade e a necessidade de discernir naquilo que              

entendemos como ficção, a necessidade que temos de transformar algo difícil e            

doloroso, da realidade, em ficção. Como filmes de serial killers, que representam de             

forma fictícia casos que existem em noticiários.  

É necessário ter a capacidade de distinguir qual parte da realidade é            
“transfuncionalizada” pela fantasia de forma que, apesar de ser parte da           
realidade, seja percebida num modo ficcional. Muito mais difícil do que           
denunciar ou desmascarar como ficção (o que parece ser) a realidade é            
reconhecer a parte da ficção na realidade “real” (ZIZEK, 2003: 34).  

Fontana e Webb (2006) escreveram sobre a relação da ficção e da realidade no              

jornalismo literário e discutiram qual os seus limites. Embora o formato de análise se              

distancie do estudado neste artigo, as observações foram pertinentes em relação a ética             

em que essas representações devem ser trabalhadas. Sendo o profissional de jornalismo            

testemunha de cada evento interferido pelo aparelho psíquico e a formação sociocultural            

de cada pessoa ao retratar um determinado acontecimento. Existe para Fontana e Webb             

(2006) uma hierarquização do observador em selecionar, ordenar e expor as           

informações durante a narração, sendo assim  

A interrelação entre fato e ficção apresenta-se como um mecanismo essencial na            
produção e reprodução da realidade social e na administração das mudanças           
sociais na sociedade pós-industrial, fortemente regida pelos meios de         
comunicação. Estabelecer um diálogo é também estabelecer um pacto, que deve,           
ou deveria sinalizar o terreno em que se atua. Isto levanta várias considerações             
éticas, pois tanto o mito quanto o fato, e a mescla de ambos, podem ser usados                
para construir ou a barbárie ou a civilização.(FONTANA, WEBB, 2006, p. 8) 

Vieira (2016) escreveu sobre o que denomina audiovisual transnacional. A          
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transnacionalização é um processo presente no ambiente cinematográfico, que tem          

como característica ajudar a interpretar relações entre o que é global ou local, nacional              

ou internacional. Esse conceito é discutido diante do estudo da identidade cultural da             

série Narcos, que para a autora é uma forma de colocar países da região em cena, de                 

forma correspondente ao que são.  

Chama atenção o modo como os países da região raramente aparecem em            
matérias jornalísticas ou produtos de ficção, ou, mesmo quando aparecem, são           
representados de maneira negativa ou exótica. (VIEIRA, 2016, p.70). 

Fecé (1998) entendia essa relação como uma possível forma de subverter            

formas distintas, no qual o cinema moderno já havia se aventurado, mencionando como             

exemplo o trabalho de Kiarostami em “E a vida continua”. Para o autor 

Já não se trata, como pretendem as modernas ficções do visível, de            
"surpreender" a vida, e sim de produzir imagens conectadas com a realidade,            
mas com um ligeiro décalage que favoreça a reflexão. Trata-se, em suma, de             
subverter o reconhecimento, de conseguir que o espectador duvide das imagens           
plenas, evidentes. Cada época tem seus realismos, melhor dito, seus efeitos de            
realidade. A nossa já não trata de conseguir imagens e sons realistas, mas de              
injetar nas imagens efeitos de realismo, decididamente, de simular o realismo.           
(FECÉ, 1998. p.9) 

Podemos entender então que a série Narcos ao utilizar da realidade coloca            

também em prova o ceticismo do espectador e provoca um questionamento a respeito             

das inserts documentais, contrapondo com a credibilidade do jornalismo.  

3. Metodologia 

 

Durante a metodologia deste artigo duas pesquisas foram realizadas. A primeira  

consiste em abordar o conteúdo da série de forma quantitativa. Assistindo a todo o              

material produzido e minutando o quanto é ficção e o quanto é jornalismo. Dessa forma,               

foi possível extrair dados que colaboraram para a conclusão do trabalho. 
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Esse tempo de produção aconteceu da seguinte forma: a) ao surgirem os inserts 

documentais uma pausa foi feita na reprodução do vídeo para tomar nota do tempo até               

o fim do episódio; b) após esse registro, a cena seguia em sequência até o fim do insert,                  

após o término é registrado novamente o tempo para fim do episódio; c) por último, a                

subtração do tempo inicial e final, para ter precisamente a quantidade em minutos ou              

segundos do objeto de estudo.  

Foram consideradas inserções de realidade as imagens que apresentavam         

conteúdos jornalísticos como entrevistas em telejornais, âncoras apresentando as         

manchetes verdadeiras, recortes de jornais impressos que circularam na época, fotos           

reais dos personagens, arquivos pessoais de Pablo Escobar e de câmeras de segurança. 

Concluindo a metodologia, a segunda parte exigiu uma análise transdisciplinar. 

A pesquisa qualitativa, portanto, teve um tratamento pontual do conteúdo jornalístico           

inserido na ficção, considerando o contexto histórico, estético e narrativo da construção            

das cenas. 

 

4. Resultados e Discussão 

 

A análise quantitativa se desenvolveu em etapas. Em todos os episódios            

aconteceu o registro do tempo total em minutos. De acordo com o surgimento dos              

inserts documentais o episódio em reprodução foi pausado para minutar o tempo em             

exibição. A forma mais precisa para delimitar o momento exato em que começa e              

termina essas inserts documentais foi ter como base o tempo restante de episódio ao              

pausar, já que ao colocar o mouse sobre a barra de reprodução não é possível ter                

precisão sobre os minutos e segundos, o que resultaria em uma falha na metodologia. 

Subdividido em duas tabelas, o tempo total por episódios e a soma dos             

momentos reais encontrados em cada um deles foi anexado para termos uma noção             

percentual dessa coleta. De todos os episódios, apenas dois não apresentaram imagens            
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de jornais, sendo os dois da primeira temporada.  

 

Tabela 1 – Análise quantitativa da primeira temporada de Narcos 
EPISÓDIO TEMPO TOTAL DO 

EPISÓDIO 
IMAGENS REAIS 

     (Tempo total em minutos) 
  

1: A Chegada 57min14s 2min28s   
2: A Espada de Simón Bolívar 46min30s -   
3: Os Homens de Sempre 46min26s 1min46s   
4: O Palácio em Chamas  43min56s 3min08s   
5: Haverá um Futuro 54min47s 1min39s   
6: Explosivos 49min37s 1min06s   
7: Chorarás Lágrimas de Sangue 50min53s 2min13s   
8: La Grande Mentira 51min15s 30s   
9: La Catedral 51min15s -   
10: Decolando 45min15s 15s   

 

Tabela 2– Análise quantitativa da segunda temporada de Narcos 
EPISÓDIO TEMPO TOTAL DO 

EPISÓDIO 
IMAGENS REAIS 

     (tempo total em minutos) 
  

1: Livre 53min03s 1min14s   
2: Cambalache 46min49s 30s   
3: Parceiro de Madrid 46min27s 57s   
4: Os bons, os maus e os mortos  56min1s 21s   
5: Inimigos do meu Inimigo 52min03s 42s   
6: Los Pepes 54min01s 19s   
7: Deutschland 93 56min21s 22s   
8: Saída de El Patrón 54min19s 1min11s   
9: Nossa Fazenda 56min43s 1min27s   
10: Al Fin Cayó! 52min47s 52s   

 

 

Comparando as tabelas 1 e 2, podemos perceber que a diferença dos recursos             

de realidade despencou durante a segunda temporada. Temos como imagens reais           

recortes de jornais da época, fotos reais dos personagens, discursos políticos, discursos            

de personalidades relevantes para o contexto da história e em maior quantidade as             

imagens de telejornais. Nesses recortes, em suma, alguns temas se destacam, como as             

imagens de violência, drogas, dinheiro, discursos e imagens de Pablo Escobar. 

8 
 



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

 

O episódio que maior contém essas imagens reais durante as duas temporadas é 

o episódio ‘Palácio em Chamas’, com três minutos e oito segundos ao todo. Durante o               

tempo de produção, foi dividido todos os tempos minutados e comparados lado a lado              

as duas temporadas. Essa forma de organizar os dados coletados durante o            

acompanhamento dos episódios permitiu novas consultas nos momentos exatos que as           

imagens apareceram.  

 

4.1 Imagens de Violência 

 

As imagens que remetem a algum tipo de violência são as mais emblemáticas.              

Entre elas têm-se lugares destruídos por bombardeios, aviões caídos, explosões, pessoas           

feridas gravemente pelo narcoterrorismo, policiais mortos, governantes assassinados,        

mortes da população colombiana e narcotraficantes em guerra. Como acontece no           

primeiro episódio da série (A Chegada), no primeiro insert documental (49min56 -            

49:12) já existe conteúdos que mostram violência. Aqui, a série apresenta Augusto            

Pinochet, ditador chileno durante os anos 70, que assume após um golpe militar no país.               

Ele foi responsável pela morte de muitos comunistas durante este período. Após a             

menção ao ditador aparece imagens de pessoas sendo assassinadas ou já mortas. Em             

outros momentos novas figuras públicas também serão apresentadas em inserts, não           

necessariamente fazendo parte do elenco da série na ficção. Como neste caso e de outros               

representantes políticos, como Richard Nixon, George Bush, Ronald Reagan e sua           

esposa Nancy Reagan. Isso ocorre também quando temos menção ao Kiki Camarena,            

ex-agente do DEA, assassinado por traficantes. Ele aparece enquanto o personagem de            

Javier Pena relembra a Murphy o que acontece as pessoas que atacam agentes do DEA.  

A segunda sequência de inserts documentais de violência aparece ainda no           

primeiro episódio (em 3min49s - 3min43s). O personagem de Pablo Escobar está sendo             

apresentado ao público e a trama se encaminha para a ascensão do personagem. As              
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imagens que surgem são explícitas. Nelas, aparecem policiais mortos a mando de            

Escobar e isso se repete em outros episódios.  

Em resumo do que está colocado de recortes de jornais, existem dois            

momentos bem importantes dentro da série que são construídos através desses anexos.            

O primeiro acontece quando Pablo Escobar articula o ataque ao avião Avianca. La             

Quica, seu aliado, insere uma bomba no aeronave. E o segundo momento quando o              

narcotraficante organiza junto ao M-19 um incêndio no Palácio da Justiça. Estes            

momentos pertencem a primeira temporada, nos episódios que somaram maior tempo           

em inserts documentais.  

A queda do avião Avianca acontece ao final do sexto episódio (Explosivos) e             

no começo do sétimo episódio (Chorarás Lágrimas de Sangue) a história retoma desse             

ponto, agora com uma progressão do que aconteceu. No primeiro momento o tempo             

dessas imagens é bem curto, de apenas três segundos. Já no sétimo episódio, temos              

cinquenta e um segundos de inserts do avião destruído e algumas matérias sobre a              

explosão. Outras imagens em relação a atentados com bombas aparecem          

posteriormente, mas sem muitas voltas para resgatar na memória.  

No episódio 7, da segunda temporada (Deutschland 93) acontece uma nova           

menção ao avião Avianca e no último episódio da série (Al Fin Cayó!) também. Neste               

último episódio a imagem aparece para colocar um tom de contradição, até mesmo             

ironia ao que estava sendo dito. As falas que se tem ao fundo também partem de                

imagens reais. Em Al Fin Cayò temos a despedida do personagem de Escobar. Aparece              

na sequência uma entrevista realizada com Hermilda Gaviria, sua mãe. E é essa             

entrevista que dá base para o que foi inserido de imagens de violência. Em sua               

declaração, Hermilda defende o filho e diz que ele não é culpado dos crimes que               

acusados. Para cobrir essa fala aparecem imagens do avião Avianca e de outros             

atentados.  

No episódio em que acontece o atentado ao Palácio da Justiça, as cenas de              
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violência se repetem. O cenário é de guerra, com explosões e pessoas gravemente             

feridas ou já mortas sendo carregadas. O interessante dessa inserção foi a forma como a               

ficção se apropriou, colocando Pablo Escobar, enquanto personagem de ficção,          

assistindo na TV essas imagens reais. E isso se repete em outros momentos, como no               

último episódio, em que a personagem que representa a esposa de Pablo Escobar, assiste              

a retirado do corpo de Escobar do local de sua morte em imagens reais. A repetição de                 

um padrão de imagens acontece não apenas em relação a violência, mas também aos              

demais tópicos.  

 

4.2 Discursos políticos e outros personagens 

 

Durante o primeiro episódio da primeira temporada o primeiro discurso de um 

representante a aparecer é o de Richard Nixon. O personagem Murphy faz sempre             

algumas observações em relação ao que é o bem e o que é o mal. O primeiro episódio                  

todo se constrói com esse princípio de mocinhos e vilões. A série apresenta as imagens               

de Nixon e cita que 47 milhões de americanos votaram nele pensando que ele fosse um                

dos mocinhos. E em seguida apresenta as imagens de Nixon ao lado de Augusto              

Pinochet, citado no tópico de imagens de violência. A ideia aqui é mostrar que esses               

enganos em relação ao que as pessoas são aconteceu entre eles. Os americanos             

pensaram que Nixon era uns dos mocinhos, Nixon pensou que Pinochet também            

estivesse desse lado. Da mesma forma que por um bom tempo, o povo colombiano teve               

Pablo Escobar como um homem de bem, que pensava nos pobres e se preocupava com a                

cidade de Medellín. A construção do personagem na ficção mostra essa face, mas nos              

momentos pertinentes o espectador é resgatado pela realidade, com as imagens dos            

ataques, dos assassinatos e do tráfico de drogas. Murphy em ficção coloca que o fato de                

Nixon estar apoiando Pinochet contra os comunistas fez com que os americanos            

ficassem ao lado do ditador também. Isso resultou em milhares de mortes, que aparecem              
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na mesma sequência de imagens reais.  

Ainda neste episódio da primeira temporada aparece um segundo discurso 

importante para perceber o tamanho da repercussão das notícias do narcotráfico           

colombiano avançando territórios americanos. A preocupação das autoridades começou         

a aparecer com maior intensidade neste momento. Os inserts documentais mostram uma            

reunião convocado por Ronald Reagan com alguns empresários importantes. Em pauta,           

discutiam o risco da economia estadunidense ser afetada pelo lucro do tráfico. A ficção              

brinca com essas imagens, fazendo comentários irônicos e céticos aos reais interesses            

dos governantes. Em sequência, temos de fato o discurso em que Ronald Reagan             

aparece ao lado de sua esposa. Seu enunciado diz respeito aos cuidados que devem ser               

tomados em relação ao uso de drogas. Como uma campanha de conscientização, em             

tom mais formal. A manifestação de ambos coloca as drogas como ‘o inimigo’,             

referindo-se às crianças que devem ser protegidas e usando do discurso religioso.            

Anteriormente, aparecem imagens de americanos mortos durante os anos de 74 a 85. A              

intenção é mostrar que o incômodo realmente foi causado pela quantidade absurda de             

dinheiro vindo dos EUA para Colômbia por ano. 

No episódio quatro da primeira temporada temos novamente a inserção de  

um discurso de Ronald Reagan. O enunciado do ex-presidente americano aparece           

enquanto a locução de Murphy, em tom de deboche, questiona o público se eles se               

recordam dos comunistas e logo afirma que com Reagan na Casa Branca isso             

dificilmente aconteceria, como já analisado antes. Em seu discurso Reagan diz que            

“eles [os comunistas] são o foco do mal no mundo moderno”. Em sequência desta              

afirmação Murphy relembra a criação da Doutrina Reagan. 

 

4.3 Narcotráfico: dinheiro e apreensão 

 

Em muitas imagens, reais ou não, a fortuna de Pablo Escobar aparece. Este fato 
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está presente em vários elementos gráficos e simbólicos, como quando aparece em suas             

mansões, no pagamento de propinas aos policiais e até mesmo quando deveria estar em              

uma situação inferior, sua riqueza transparece. Isto é bem visível no episódio em que              

está preso em La Catedral. Sua ascensão com as vendas de cocaína em Miami, o lucro                

gerado é tamanho que o personagem decide enterrar boa parte.  

E dentro do que temos de imagens reais, as que mostram esse montante de  

dinheiro se destacam. Durante a análise percebe-se a relação de exageros. Quando o             

dinheiro aparece é em grande quantidade. Quando as drogas apreendidas são mostradas            

não é diferente. No episódio três da primeira temporada (Os Homens de Sempre) essas              

imagens se casam para passar uma mensagem de reafirmação. Murphy, neste momento            

declara que o dinheiro de Pablo Escobar, fruto do narcotráfico, seria suficiente para             

encher a sala do Palácio da Justiça. Ainda neste episódio, temos a imagem de uma               

tonelada de cocaína e o seu equivalente em dinheiro.  

 

4.4 Robin Hood Paisa ou Pablo Escobar  

 

Apesar de não termos inserts documentais de Pablo Escobar cometendo ações 

de violência e na ficção pouco se tem dele envolvido em assassinatos e todas as outras                

articulações provocadas pelo narcoterrorismo, sabemos que existem duas faces         

construídas a partir desses inserts e da liberdade de criação, característica de histórias             

fictícias. Uma dessas faces é o Robin Hood Paisa. É durante o episódio três da primeira                

temporada (Os Homens de Sempre) em que esse termo aparece na história.  

Nessas imagens estão manchetes de jornais que se referem a Pablo Escobar            

como Robin Hood paisa.As imagens em que aparece em campanhas também fortalecem            

o personagem essa vertente. Os inserts documentais reais de Pablo Escobar em lazer,             

brincando com seus filhos, em passeios de barco e motocicleta são recorrentes, mas em              

seguida, na maioria das vezes, temos alguma menção ao narcotráfico e ao terrorismo.  
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Considerações finais 

 As análises, qualitativa e quantitativa, ajudaram a compreender que Narcos é  

uma série com uma forma diferente de contar uma história. Esse híbrido entre ficção e               

documentário pode despertar a curiosidade em relação aos temas propostos, como           

procuras biográficas de Pablo Escobar e o narcotráfico na Colômbia e nos EUA. 

A pesquisa também concluiu que os registros factuais do jornalismo foram  

essenciais para o resultado final da série, proporcionando uma experiência imersiva para            

o espectador. Ainda que em tempos curtos, a quantidade de inserts documentais são             

representativos. Demonstram o trabalho realizado pelos produtores, em buscar uma          

proximidade ao que aconteceu, mas sem amarras na criatividade de roteiro. Entende-se,            

após o balanço entre análise qualitativa e quantitativa, que as imagens não foram usadas              

apenas como elemento documental. Elas colocam tons de ironia e questionamento, além            

de proporcionar uma reflexão a respeito da proporção que esses casos tiveram na mídia              

nacional (na Colômbia)  e internacional.  

Este formato é diferente ao que Marcondes Filho (1988) estudou sobre os  

efeitos do telejornalismo, já discutido anteriormente. Enquanto temos durante um          

telejornal várias notícias em sequência, com uma linguagem mais objetiva, o           

documentário permite aprofundar em personagens, entender contextos de uma forma          

mais abrangente. Isso faz com que a mensagem não seja efêmera aos receptores, pois              

permite um debate. Da mesma forma age a ficção. Um filme, uma série ou capítulo de                

novela não acaba com os créditos. As pessoas prorrogam as discussões em seus             

ambientes sociais, familiares e virtuais. Gerar esse debate público é uma ferramenta            

essencial dentro do propósito do jornalismo.  
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