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Resumo 

 

O presente trabalho analisa como o grotesco se manifesta nas séries de TV 

contemporâneas, se fundamentando em Eco (2007) e Sodré e Paiva (2002). Por meio de 

uma análise fílmica como proposta por Vanoye e Goliot-Lété (2006), concentrando-se 

nas narrativas das séries de TV Black Mirror, Santa Clarita Diet e American Horror 

Story, nas quais há uma nítida recorrência ao grotesco, procuramos saber como o 

mesmo se apresenta nos diferentes gêneros. Como provocador de riso e nojo, o grotesco 

leva comicidade ao suspense e ao drama e exagero à comédia, elevando a tensão 

narrativa por meio de uma quebra nos gêneros, o que intensifica o conflito. 
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Audiovisual. 

 

1 Introdução 

Nota-se em muitas produções audiovisuais contemporâneas, a recorrência ao 

feio, à deformação, ao bizarro e ao absurdo, ao estranhamento, às “partes baixas do 

corpo”, características apontadas por diversos estudiosos como próprias do grotesco. 

Assim, sua presença na literatura e no cinema é bem conhecida. O próprio Victor Hugo, 

a quem se atribui os primeiros estudos sobre o termo com o prefácio de sua peça 

Cromwell, um ensaio a respeito da presença do grotesco nas artes e que ficaria mais 

conhecido que a peça à qual prefaciava, lançava alguns anos depois O Corcunda de 

Notre-Dame (1831), romance ambientado na famosa catedral de Paris, que lida 

justamente com o grotesco na figura do personagem Quasímodo, apaixonado pela bela 
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cigana Esmeralda. No cinema, nota-se a forte presença do grotesco desde as oposições 

entre claro e escuro e formas distorcidas de obras do expressionismo alemão, como em 

O gabinete do Dr. Caligari (Wiene, 1920) e Metrópolis (Lang, 1927). Recentemente, a 

Disney lançou A Bela e a fera (2017), um clássico infantil dos anos 90 que também lida 

com a presença do grotesco na história, na personagem da fera. 

Nesse sentido, a proposta deste trabalho é verificar como as características acima 

citadas, sob a denominação geral de grotesco, são representadas em séries de TV 

contemporâneas. Dessa forma, buscamos na literatura elementos para uma breve 

construção histórica do grotesco, com base em Umberto Eco (2007), bem como nos 

estudos de Sodré e Paiva (2002), no qual o grotesco é apresentado como presente em 

diversas situações cotidianas, como na programação televisiva, corroborando assim, 

para uma estética heterogênea dessa categoria. 

Para tanto, realizaremos uma análise fílmica tal qual proposta por Vanoye e 

Goliot-Lété (2006), centrada nas narrativas de três séries de TV, a saber, Black Mirror 

(Channel 4, 2011), American Horror Story (FX, 2011) e Santa Clarita Diet (Netflix, 

2017), de modo a observar como se dá nestas a manifestação do grotesco, justificando o 

presente trabalho por notarmos a presença deste nestas produções e, tendo a noção, 

fundamentada nos teóricos acima relatados, de que o grotesco opera de modo a provocar 

sensações de nojo e riso, interessa-nos saber se este intuito da estética é modificado 

diante dos diferentes gêneros. 

2 Para uma construção histórica do grotesco 

A feiúra encontra sua história transcrita em obra de Eco (2007), que se indaga 

qual seria o lugar do feio, desde a Antiguidade clássica, questionando-se se esse mundo 

era de fato dominado pelo belo, até os dias atuais. Para o autor, o feio se constituiu, na 

maioria das vezes, em oposição ao belo, tendo este encontrado ao longo dos séculos, em 

filósofos e artistas, definições e extensas obras que dele se ocupavam.  

Eco (2007) lembra que até mesmo atualmente é de difícil precisão o 

estabelecimento do belo no mundo antigo. Se por um lado, a Guerra de Tróia foi de 

certa forma motivada pela beleza de Helena, por outro, a mesma talvez não poderia ser 

considerada como um modelo de virtude, tendo em vista que ela era a esposa infiel de 

Menelau e que, para os gregos, o ideal de perfeição era representado pela 

Kallokagathia, união de kállos, o belo, com agathós, termo que designa uma série de 

valores positivos (ECO, 2007, p. 23-24).   
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O autor ressalta que, em Platão e seu mundo das ideias, se infere que o feio 

deveria ser identificado como o não-ser, pois em Parmênides, Platão negaria a 

existência das ideias de coisas imundas e desprezíveis, logo, “o feio existiria, portanto, 

exclusivamente na ordem do sensível, como aspecto da imperfeição do universo físico 

em relação ao mundo ideal” (ECO, 2007, p. 24-25). Na Poética de Aristóteles, para Eco 

(2007), o princípio de que se poderiam imitar belamente as coisas feias, percorreria os 

séculos como aceito universalmente, o que sustenta a tese inicial do autor de que o 

mundo grego foi sustentado por contradições quanto ao belo e ao feio. A própria 

mitologia clássica é atravessada por muitos tipos de crueldades. Nela, configuram-se 

monstros e castigos divinos dos mais diversos, de que se vale o mundo cristão, como 

ressalta Eco (2007), para revelar o quanto a mitologia pagã era danosa. 

O mundo cristão apresentou a beleza como obra divina e até mesmo nele, o feio 

encontraria redenção. Santo Agostinho explicaria, por Eco (2007), a aparente 

contradição da existência do Mal em um mundo criado por Deus, ao justificá-lo como 

uma corrupção, um dano e como tal, haveria nele anteriormente, um valor positivo, um 

bem precedente. O Mal encontraria na figura do diabo, ainda que o mesmo não tenha 

sido uma invenção do cristianismo, as características que seriam levadas adiante como 

próprias do feio, algumas vezes descrito como monstro e na forma de vários animais. 

Na Idade Média, houve uma comicidade associada aos monstros, devido à 

sátiras e festas carnavalescas, “triunfo de tudo aquilo que era considerado feio ou 

proibido” (ECO, 2007, p. 140). Mas no restante do ano, predominava, de acordo com 

Eco (2007), o calendário religioso oficial, sendo observada uma mudança no período 

renascentista, sob a escrita de Rabelais, que apresenta a deformidade como gloriosa.  

No entanto, é somente com as reflexões sobre o Sublime que as considerações 

sobre o feio sofrem profundas alterações. Para Boileau, o Sublime seria uma “reflexão 

retórica sobre a forma de exprimir poeticamente grandes e avassaladoras paixões”, 

como aponta Eco (2007, p. 272), que também salienta que se experimenta o Sublime 

diante de “impressões que podem resultar deleitosas quando se sente horror de algo que 

não nos pode possuir nem fazer mal” (Idem, Idem). Kant, Schiller, Hegel e Nietzsche 

também tiveram o Sublime como objeto de alguma forma, demonstrando que o belo não 

mais se configurava como único domínio estético. 

Eco (2007) observa que “a mais apaixonada exaltação romântica do feio” (2007, 

p. 280) se dá com Victor Hugo, no prefácio a Cromwell, uma peça de 1827. Para o 



 

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

 

 4 

autor, o feio de Hugo “é o grotesco (‘uma coisa disforme, horrível, repelente, 

transportada com verdade e poesia para o domínio da arte’), a mais rica das fontes que a 

natureza poderia oferecer à criação artística” (2007, p. 280).  

Sodré e Paiva (2002) também ressaltam que foi Victor Hugo, antes de mais 

ninguém, quem pensou o fenômeno grotesco. Para os autores, Hugo vai além de seus 

predecessores, pois critica as idealizações artísticas de modo a chamar a atenção para as 

mudanças estéticas que estavam em andamento. Assim, “grotesco é o cômico, o feio, o 

monstruoso, a palhaçada, mas, sobretudo, um modo novo e geral de conceber o fato 

estético” (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 44). 

Nesse sentido, para Victor Hugo fazia-se necessária uma estética que 

representasse as formas artísticas e literárias inovadoras que mostravam no feio, no 

extravagante, a verdadeira ruptura das formas simbólicas apreciadas nos “tempos 

antigos”. Para tanto, a significação do grotesco satisfaz a caracterização dessa evolução 

estética, trazendo uma amplitude de conceitos e liberdade aos modelos pré-

estabelecidos da realidade, pois, “[…] nem tudo na criação é humanamente belo, que o 

feio existe ao lado do belo, o disforme perto do gracioso, o grotesco no reverso do 

sublime, o mal com o bem, a sombra com a luz” (HUGO, 2007, p. 26, grifo nosso). 

É nessa perspectiva, de uma nova categoria estética que o grotesco ganhou 

várias formas de representação não só nas artes e na literatura, mas também no 

cotidiano, na mídia e telejornalismo, no cinema e na televisão. 

3 O grotesco no cotidiano da televisão 

Como se observa por Eco (2007), o conceito de grotesco ultrapassa os juízos de 

belo ou feio. Apesar de ser compreendido muitas vezes como em oposição ao belo, 

como sinônimo de feio, o grotesco também se caracteriza pelo rebaixamento, por 

situações absurdas, por referências às “partes baixas do corpo”, por aberrações 

cotidianas, que, em muitos casos, possuem a intenção de provocar o riso ou incitar uma 

situação cômica, como ressaltam Sodré e Paiva (2002, p. 17), ao analisarem o grotesco 

em diferentes situações do cotidiano: 

O comum nesses casos é a figura do rebaixamento […], operado por 

uma combinação insólita e exasperada de elementos heterogêneos, 

com referência frequente a deslocamentos escandalosos de sentido, 

situações absurdas, animalidade, partes baixas do corpo, fezes e 

dejetos – por isso, tida como fenômeno de desarmonia do gusto […] – 

que atravessa épocas e as diversas conformações culturais, suscitando 

um mesmo padrão de reações: riso, horror, espanto, repulsa. 
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 O grotesco manifesta-se de forma diversa desde tempos remotos até a 

contemporaneidade, fazendo parte do cotidiano através da literatura, do cinema, da arte 

em geral, da mídia e da TV. Sua interpretação se confunde, muitas vezes, com o 

imaginário, mas na realidade é a própria representação de uma sociedade grotesca, 

midiatizada por acontecimentos bizarros, teratológicos, que chocam e causam espanto, 

como entendem Temer e Tuzzo (2016), ao observarem o grotesco na transmissão de 

notícias. Para as autoras,  

a notícia carrega um alto potencial para o grotesco: os acidentes com 

os corpos destroçados, os atos terroristas e os danos que trazem 

consigo são, de muitas formas, manifestações grotescas de um tipo de 

barbárie que afeta a civilização [...] (TEMER e TUZZO, 2016, p. 21). 

Embora reconheçam que o telejornalismo trabalha com o que foge à 

normalidade, as autoras apontam que o mesmo auxilia também na construção da 

normalidade, além de obras ficcionais, como as telenovelas. E como concluem em seu 

estudo,  

a representação do grotesco na televisão não ocorre por acaso, é uma 

resposta direta da presença do grotesco na sociedade e nas cidades: o 

grotesco da TV é espetacularizado, mas não criado, ele é fruto de uma 

sociedade grotesca, que se habitua a cenas diárias de exageros de dor, 

sofrimentos, caos, insegurança, medo e morte. (TEMER e TUZZO, 

2016, p. 23). 

Eco (2007), ao citar narrativas audiovisuais contemporâneas, ressalta o uso do 

grotesco como sinônimo de feio e que o mesmo suscita terror e é apreciado como 

interessante e excitante: 

a arte contemporânea também pratica e celebra o feio, mas não mais 

no sentido provocativo das vanguardas do início do século XX. [...] E 

são os mesmos usuários que não perderam o sentido tradicional do 

belo, e experimentam emoções estéticas de uma bela paisagem, de 

uma bela criança, de uma tela plana que repropõe os cânones da 

Divina Proporção. (ECO, 2007, p. 423) 

Nesse sentido, se nota a presença do grotesco como parte do cotidiano, algumas 

vezes de forma suavizada, sutil, perceptível apenas por meio de comparação. No 

entanto, não somente através de reportagens, mas também como parte de uma 

espetacularização a ser apreciada pelo telespectador, o grotesco é ainda mais notável em 

programas humorísticos de TV, nos quais é possível notar atrações que mostram 

pessoas em circunstâncias estranhas, escatológicas, com o intuito de “testar os limites de 

audiência” da programação (SODRÉ; PAIVA, 2002, p. 104).  
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O programa norte-americano “Jackass”, por exemplo, um de maiores sucessos 

de humor da MTV, ficou conhecido por seus quadros que submetiam os participantes à 

situações desagradáveis, desde uso de bebidas que envolviam urina humana à atear fogo 

no próprio corpo. Tais episódios, ao mesmo tempo em que provocavam sensações de 

nojo, de estado de alerta e perigo no telespectador, os divertiam, atraindo cada vez mais 

o público e fazendo com que o programa obtivesse recordes de audiência na emissora. 

 Na televisão brasileira, nota-se exemplos de apelo ao humor grotesco em 

programas como “O descontrole”, de Marcos Mion, que expunha os participantes à 

constrangimentos e atos esdrúxulos para gerar riso no público. O programa “Pânico”, da 

emissora Band, também conta com a apresentação de quadros que ridicularizam 

personagens e os próprios membros do programa, colocando-os em situações de dor, 

nojo e perigo, a exemplo de “Jackass”. Outros programas de auditório, como o 

“Programa do Ratinho”, da rede emissora SBT, com conflitos familiares e brigas de 

casais para atrair a atenção tanto da plateia quanto dos telespectadores, o “Domingão do 

Faustão”, da rede Globo, com as pegadinhas exibidas ao final do programa para divertir 

o público e que mostra, na maioria das vezes, personagens em situações inusitadas, 

gerando comicidade, entre outros, são espaços de mediação, conforme apontam Sodré e 

Paiva (2002, p. 115): 

Na televisão, o auditório passou a exercer a mesma função que lhe 

garantia o grande sucesso na rádio: recriar a espontaneidade das festas 

e dos espetáculos públicos – portanto, assumir uma parte da tensão 

presente nas manifestações simbólicas das classes economicamente 

subalternas no espaço urbano – e, ao mesmo tempo, manipular os 

conteúdos “popularescos”, pondo-os a serviço da competição 

televisiva/publicitária pelo mercado de audiência . 

 Assim, percebe-se que a realidade grotesca não é simplesmente criada, mas 

também, ou talvez ainda mais, espetacularizada, de modo a chocar, causar espanto, riso, 

provocar sensações de estranhamento na plateia, mas que, ao mesmo tempo, demandam 

esse tipo de produção. A televisão, desse modo, produz o que o público quer ver ou está 

habituado a ver e assim, espera por tais movimentos, pautando dessa forma, uma 

demanda pelo grotesco. 

4 O grotesco como elemento narrativo nas séries de TV contemporâneas 

Em muitas narrativas audiovisuais e nas séries de TV em particular, a 

representação do grotesco tem se dado como o “monstro” da semana, ao qual configura-

se como obstáculo a ser ultrapassado pelos protagonistas, como ocorre em Arquivo X 
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(FOX, 1993), Supernatural (CW, 2005), Grimm (NBC, 2011), entre outras. No entanto, 

como aponta Eco (2007), tal representação tem mudado com o passar do tempo. Se 

antes os monstros tinham como representantes Godzilla e King Kong, atualmente 

passou-se a contar com personagens como E.T. e Yoda, de Star Wars, extremamente 

carismáticos apesar de suas aparências.  

Ao realizarem um retrospecto do grotesco na literatura, no cinema e na televisão, 

Sodré e Paiva (2002) lembram que este “irrompe em situações marcadas pelo conflito 

entre as leis da realidade empírica e as figurações excêntricas encenadas pela 

imaginação artística” (2002, p. 74). Para os autores, também se percebe o grotesco pelo 

“rebaixamento engraçado de um tópico elevado ao lugar-comum discursivo” (IDEM, 

ibidem, p. 78). Como os mesmos o fazem e logo, se infere de seus estudos, para cada 

meio e para cada obra, a manifestação dessa categoria estética se revela de uma forma e 

nesse sentido, no que diz respeito às séries de TV, passamos então a analisar sua 

representação em três gêneros específicos, no drama, em Black Mirror, na comédia em 

Santa Clarita Diet e no terror em American Horror Story: Hotel. 

4.1 O grotesco como espetacularização em Black Mirror 

No episódio piloto da série britânica Black Mirror (Channel 4, 2011), lançado 

em 2011, percebe-se o grotesco de modo espetacularizado. Em alguns episódios, a 

própria proposta dessa série de TV, uma antologia que apresenta episódios 

independentes narrativamente, mas que possuem um comum fio temático condutor, se 

trata de espetacularizar o uso da tecnologia na sociedade contemporânea, projetada, no 

entanto, em um tempo futuro, pois o telespectador reconhece que os recursos 

tecnológicos não são próprios à sua realidade cotidiana, mas não se encontram distantes 

de serem obtidos e vivenciados como tal. 

 No episódio em questão, intitulado “The National Anthem”, o primeiro-ministro 

britânico Michael Callow é surpreendido com a ameaça de um sequestrador que faz a 

princesa Susannah, herdeira da Família Real, de refém. A recompensa exigida para 

libertar a princesa pode ser considerada, no mínimo, esdrúxula: o primeiro-ministro 

deverá ter relação sexual com um porco e o ato deverá ser transmitido ao vivo na 

televisão.  

As várias tentativas da equipe do governo de livrar o ministro dessa situação se 

mostram falhas, de modo que ele se vê obrigado a cumprir as exigências do 

sequestrador. A transmissão da cena de sexo com o porco ganha grande repercussão 
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sendo acompanhada pela população nas mais diferentes plataformas midiáticas, que 

assiste a tudo e, enquanto algumas pessoas demonstram mal estar, nojo e repulsa pelo 

ato, outras riem de forma sarcástica do primeiro-ministro, o que afirma o caráter 

grotesco da cena retratada na série, por Sodré e Paiva (2002).  

Figura 01: Frame de “The National Anthem”, episódio piloto de Black Mirror (2011) 

 

Fonte: Netflix 

No desfecho do episódio, descobre-se que a princesa havia sido libertada pouco 

antes do término do prazo dado pelo sequestrador para que se cumprisse sua exigência. 

Este se revela ao final, como um conhecido, desejoso de expor uma crítica à sociedade, 

como é a própria proposta da série, numa espécie de metalinguagem.  

Além da atitude do sequestrador e diante de sua justificativa para a embaraçosa 

exigência feita ao primeiro-ministro, com pretensão de se configurar como crítica ao 

uso das mídias digitais, que conduz a vida em sociedade, ridicularizando a vida do 

personagem Michael Callow, percebe-se também um outro aspecto do grotesco, seu uso 

como metáfora, notável por se tratar de uma figura política, de cujo apoio popular oscila 

na medida que o prazo caminha para o término e pelas diferentes reações do público ao 

assistir à cena.  

A imposição da exigência pelo sequestrador é que se revela como o elemento 

grotesco apresentado no episódio, pois sua possibilidade causa estranheza e comicidade, 

sensações ampliadas pelo fato de se tratar de uma série dramática, em que há a presença 

de uma seriedade narrativa, quebrada assim, pela inserção da relação sexual com o 
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porco, provocando um deslocamento de sentido ao mesmo tempo em que, revelada a 

necessidade de se cumprir o ato, ela tem sua tensão ampliada.  

4.2 Santa Clarita Diet e o grotesco como recurso cômico 

Em séries de comédia, assim como em filmes, é natural que se recorra a 

situações cotidianas de forma engraçada, com o intuito de provocar risos no 

telespectador. Tais situações, por verossimilhança, fornecem tão forte conexão com a 

realidade dos telespectadores, seja por situações similares que são narradas ou por 

atitudes que poderiam ser tomadas diante destas, que o engajamento ocorre por 

reconhecimento de si próprio nas referidas situações, o que culmina em riso.  

Para Sodré e Paiva (2002, p. 60), “o grotesco pode tornar-se de fato uma 

radiografia inquietante, surpreendente, às vezes risonha, do real”. Dessa forma, os 

autores destacam que resulta daí a frequente desconstrução observada no uso do 

grotesco, como o apelo “ao que é libidinalmente baixo quanto pela exposição do mal-

estar do corpo dentro da linguagem” (IDEM, ibidem, p. 60). Nesse sentido, é 

interessante observar como se manifesta o grotesco em produções audiovisuais que têm 

por intuito provocar o riso. 

Santa Clarita Diet é uma série americana de comédia, estreada no canal de 

streaming Netflix no corrente ano de 2017. A narrativa da série acompanha a vida, de 

início pacata, do casal Sheila e Joel, interpretados pelos atores de comédia Drew 

Barrymore e Timothy Olyphant, já conhecidos do grande público por atuarem em 

papéis predominantemente de comédia. Na série, o casal, que vive na cidade Santa 

Clarita, no subúrbio de Los Angeles, trabalha como corretores de imóveis, têm uma 

filha adolescente e começam a viver uma mudança radical após a personagem Sheila 

passar por algumas transformações, depois de sentir-se mal e vomitar muito.  

A partir da cena em que ocorre o vômito, enquanto mostram uma casa à venda 

para outro casal, o grotesco começa a ser representado, tendo em vista que essa cena é 

muito enfática, pois o telespectador acompanha, não livre de estranhamento, o que é por 

si só muito significativo uma vez que o mesmo não é alheio às comédias, um certo 

exagero na representação desse ato, que se segue em cenas posteriores quanto a outros 

aspectos das mudanças pelas quais a personagem passa. A própria cena do vômito é 

enfocada pela câmera que insiste em mostra-lo até o fim enquanto a personagem jorra 

uma quantidade excessiva de um líquido verde. Esse exagero é apontado por Sodré e 

Paiva (2002) como uma das modalidades expressivas do grotesco, caracterizando-se 
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como uma situação escatológica, com “referência a dejetos humanos, secreções e partes 

baixas do corpo” (SODRÉ e PAIVA, 2002, p. 68). Percebem-se esses aspectos nessa 

sequência, uma vez que recorreu-se à demonstração exagerada de fluídos humanos, 

utilizados de forma asquerosa para causar o nojo. 

Após o vômito, Sheila se alimenta de carne moída crua. No entanto, as tentativas 

da personagem de se alimentar de carnes de animais cruas se revelam falhas na medida 

em que a mesma não a fornece saciedade. É dessa forma que os telespectadores são 

surpreendidos com uma primeira refeição de carne humana da personagem: ela come os 

dedos e devora o corpo de um corretor concorrente, em um momento que o mesmo se 

insinuava para ela. Joel a encontra, momentos depois, devorando o órgão genital do 

corretor concorrente já morto, com os restos de seu intestino para fora.  

Figura 02: Frame do episódio piloto de Santa Clarita Diet (2017) 

 

Fonte: Netflix 

A partir de então, Sheila e seu marido percebem que terão que matar para que 

ela possa se alimentar enquanto tentam descobrir os motivos pelos quais a personagem 

sofreu essa transformação. Dessa maneira, o telespectador acompanha a série, sendo 

incitado às sensações de nojo e riso, em parte pelas situações cômicas que são narradas, 

com os personagens na tentativa de estabelecerem um código de moral que justifique 

matarem para que Sheila se alimente, pelo fato de Joel, ao concordar e auxiliar a esposa 

nessa tarefa, tentar trazer à normalidade os eventos que se sucedem e também grau de 

realismo com que foram produzidas as partes humanas que a personagem devora.  
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Desse ponto de vista, é interessante notar que o grotesco é utilizado na série para 

realçar o cômico, utilizando-se para isso cenas com atitudes e situações em claro 

exagero que levam ao absurdo, característica também evidenciada como própria do 

grotesco, por Sodré e Paiva (2002), nas quais a personagem come um pé, um braço 

humanos, pratica caminhada com as vizinhas carregando um copo com um líquido 

resultante de restos humanos que ela bateu no liquidificador, provenientes de um corpo 

que a mesma guarda em seu freezer e nas vezes em que planeja de modo pitoresco, 

juntamente com seu esposo Joe, formas de matar pessoas para saciar-se. 

Dessa forma, o grotesco manifesta-se na série, a exemplo do ocorrido em Black 

Mirror, de modo a instalar o conflito, pois é através dele que a narrativa se desenvolve, 

no entanto, com o intuito de elevar o estranhamento de uma situação engraçada à 

comicidade, potencializando-a, por meio de situações em claro exagero que oscilam 

entre sensações de nojo e riso. 

4.3 American Horror Story: o grotesco como elemento de suspense 

Em séries de terror e suspense, percebe-se o uso do grotesco de modo a ressaltar 

o sobrenatural, pois, uma vez que o mesmo não é explicado de modo racional, o que se 

nota é uma franca recorrência a essa categoria de modo a expandir as possibilidades 

diante desse gênero. O que resulta desse uso é um aumento substancial no suspense, 

amparado pela expectativa gerada no telespectador de um elemento surpresa que a 

qualquer momento pode aparecer, possível pelo grotesco e essencial em tal gênero. 

Um exemplo dessas ocorrências são as narrativas criadas em American Horror 

Story. A exemplo de Black Mirror, a série também é uma antologia, com episódios de 

cuja narrativa se desenvolve ao longo de uma mesma temporada, sendo que suas 

temporadas não possuem continuidade entre si e o fio condutor entre elas é a temática 

da série, histórias de terror.  

Em sua quinta temporada, estreada em 2015 e com subtítulo de Hotel, diversas 

situações com sexo, violência e excesso de sangue são evidenciadas, bem como cenas 

gráficas de estupro e personagens esquisitos, como crianças fantasmagóricas, para criar 

o clima de terror, gerando espanto e repulsa. A série contou com a participação ao longo 

de toda a temporada e em papel de destaque, da cantora Lady Gaga, que construiu uma 

carreira de apresentações não livre de polêmicas e que por vezes, também fez uso do 

grotesco em suas produções musicais, como videoclipes e apresentações em shows nos 

quais se recorre a figuras monstruosas e deformidades. 
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A história gira em torno do detetive de polícia John Lowe, que tem seu 

casamento abalado após a perda do filho mais novo, desaparecido em um parque de 

diversões. Após dar início a investigação de uma série de assassinatos que possuem 

características entre si, o detetive se vê atraído para o Hotel Cortez, que aparenta estar 

conectado aos assassinatos e às pessoas que nele trabalham e as que nele se hospedam.     

Com uma narrativa própria da complexidade observada em produções 

audiovisuais contemporâneas, que exigem do telespectador um comprometimento com a 

história narrada no sentido de montar um quebra-cabeça no qual as peças são dadas a 

cada episódio, como caracteriza Mittell (2012) ao analisar as produções televisivas dos 

últimos 20 anos, em American Horror Story, os personagens que de início se 

configuram como desconexos entre si vão sendo conectados ao longo da temporada, 

criando-se subtramas com suas histórias pregressas, antecedendo ao tempo da trama 

principal, mas em diálogo direto com ela. 

À medida que as conexões entre os personagens vão sendo estabelecidas, o 

telespectador é envolvido na trama de modo a desvendar, assim como o faz o detetive 

Lowe, os mistérios que cercam o hotel, participando assim, da sensação de estranheza 

que o próprio personagem principal se vê envolvido.  

A estética que se observa na série dialoga com o exposto ressaltado por Sodré e 

Paiva (2002) com relação à ideia de grotesco para Wolfgang Kayser, que se ocupou do 

mesmo retomando a questão a partir da Segunda Guerra Mundial. Para Kayser, o 

grotesco opera como um mundo alheio, dotado de desarticulações e de modo estranho e 

tragicômico. Nesse sentido, os autores relatam que sua ocorrência, de acordo com 

Kayser, “pode assumir formas fantásticas, horroríficas, satíricas ou simplesmente 

absurdas” (2002, p. 55), tendo por composição o monstruoso como sendo a sua forma 

mais marcante. Ainda que faça uso corrente de figuras monstruosas, o grotesco não se 

constitui apenas por esses efeitos, mas, sobretudo por situações que provoquem o riso 

nervoso, “uma situação de absurdo ou de inexplicável” (IDEM, ibidem, p. 55). A série 

se vale de elementos grotescos de modo a atingir tais fins.  

Em “Battle Royale”, décimo primeiro episódio da quinta temporada, uma 

hóspede se apresenta na recepção do Hotel, para se hospedar enquanto participará de um 

programa de TV na cidade. Ao ser levada ao quarto pelos funcionários, a personagem 

revela fazer parte de um grupo de bruxas, descendentes de uma antiga linhagem 

sanguínea em tom jocoso. Assim que fica sozinha no quarto, ela é atacada por Ramona 
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Royale, uma vampira que deseja se vingar da Condessa, personagem de Lady Gaga, e 

para tanto, precisa de sangue para se manter forte. A expectativa criada em torno da 

cena é própria a uma narrativa de suspensa, na qual a hóspede deveria se assustar com o 

fato de ter em seu quarto, a presença de uma vampira. No entanto, ao ser atacada por 

uma faca que lhe corta o busto, o corte desaparece nela e reaparece em Ramona, no 

mesmo lugar. Alegando ser uma boneca de vodu humana, a hóspede se debate e se fere 

transmitindo à Ramona os mesmos ferimentos, o que resulta em uma sequência de ações 

cômicas. 

Figura 03: Frame do décimo primeiro episódio de American Horror Story: Hotel (2015) 

 

Fonte: Dvd 

Assim, elementos como um recorrente fantasma, de pele enrugada e corpo 

deformado, que se veste de modo sexualizado e que tem no lugar do órgão genital uma 

broca, usada para estuprar hóspedes; a inserção de flashbacks para contar as trágicas 

histórias pregressas de vida dos personagens, em tom musical e em preto e branco; o 

pedido da personagem Liz, uma transgênero que trabalhava no bar do hotel, no último 

episódio da temporada, ao descobrir-se com câncer de próstata, para que os demais 

personagens do hotel a matassem, cena cômica mas dramatizada, entre outras situações, 

operam de modo a quebrar o sobrenatural, aliviando a tensão em alguns momentos de 

uma situação que seria puramente de terror. 



 

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

 

 14 

Dessa forma, tais elementos em uso na série evidenciam seu caráter grotesco 

que, ao mesmo tempo em que provocam o estranhamento de “realidade ficcional”, 

próprio de uma narrativa de suspense, o faz também por meio de efeitos cômicos.  

5 Considerações finais 

 O grotesco percorre muitas situações cotidianas, sendo facilmente perceptível na 

natureza, conforme proposta do termo em sua essência, conceituado originalmente por 

Victor Hugo e a exemplo do exposto na concepção histórica que Eco (2007) resgata, 

recorrendo a diversos estudiosos que se ocuparam do grotesco em suas mais diversas 

funcionalidades e conceituações.  

Desse modo, é por meio dele que se evidenciam muitas características em 

produções audiovisuais, sejam elas de caráter extremamente informativo, a exemplo de 

telejornais, seja em outras exclusivamente com intuito de produzir entretenimento. 

Nestas últimas, nota-se que, em séries de TV, recorre-se ao grotesco como auxílio 

narrativo em diferentes formas.  

Em produções dramáticas, o estranhamento que o grotesco invoca ao ser 

utilizado, pode ser interpretado como metáfora no sentido de conduzir a uma crítica. 

Isso é evidente na série antológica Black Mirror, que faz uso do mesmo para uma crítica 

social, proposta que é a mesma da série em sua unicidade. Em séries de comédia, o uso 

do grotesco se manifesta de modo a suscitar o cômico, constituindo-se por muitas vezes, 

através do exagero de situações cotidianas. De modo semelhante, o cômico, por meio do 

grotesco, é também notável em séries de TV de suspense. Tal uso provoca no 

telespectador uma intensificação do medo, por abrir as possibilidades além da sensação 

de estranhamento comum à uma produção desse gênero, tendo em vista que é por meio 

do sobrenatural que essas séries de TV operam. 

Um traço comum provocado pelo grotesco nas séries analisadas é o de operar 

por meio de uma quebra narrativa. Em Black Mirror, o elemento grotesco produz uma 

quebra no gênero dramático, pois insere o cômico, mas ao mesmo tempo, por ser 

necessário cumpri-lo, a dramaticidade do episódio analisado é elevada. De modo 

semelhante, essa quebra narrativa é representada por diversos elementos a que se 

recorre em American Horror Story, que introduzem a comicidade em cenas das quais se 

espera pelo suspense. Em Santa Clarita Diet, a tentativa de levar à normalidade uma 

situação cômica, elevada pela presença do grotesco, atua também como uma quebra 

narrativa no gênero. 
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Recorre-se, assim, ao grotesco como elemento narrativo nas séries de TV 

contemporâneas, construindo ou introduzindo por meio dele, o conflito, mas também de 

modo a elevar e quebrar a tensão narrativa, o que também suscita adesão por parte do 

telespectador. 
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