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Resumo 
 
O objetivo deste trabalho é pensar as narrativas ficcionais como campo de experiência 
para o receptor. Gilmore Girls: um ano para recordar, lançada em novembro de 2016 – 
que retoma a série original encerrada em 2007 –, servirá de ponto de partida para se 
abordar a questão. Na busca por entender como as séries podem se converter em 
experiência de vida para os fãs, comparar-se-á a recepção do gênero romanesco com a 
recepção da ficção seriada audiovisual. 
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experiência.  

 

 

Introdução 

Em 25 de novembro de 2016, foi lançada pela Netflix3 uma sequência da série 

Gilmore Girls, cuja sétima e última temporada havia sido exibida em 2007. Em vez de 

seguir o padrão norte-americano de uma temporada de 22 episódios de 42 minutos, em 

média, Um ano para recordar adotou o modelo britânico de episódios de 90 minutos e 

temporada curta: são quatro episódios, correspondentes às quatro estações do ano.  

O lançamento foi muito esperado por fãs brasileiros da série, tendo repercutido 

nas redes sociais da internet. Em 3 de dezembro, fãs cariocas organizaram uma jornada 

em uma praça do Méier, bairro de classe média, para celebrar o relançamento. O local 

foi escolhido por causa do gazebo, semelhante ao de Stars Hollow, cidade fictícia onde 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutora em Literatura Comparada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora agregada do 
Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio.  Membro do Grupo de Pesquisas em Interações Digitais - CNPq. 
Email: luisa.melo@puc-rio.br 
3 Serviço online de distribuição de conteúdo audiovisual, principalmente filmes e séries, que pode ser acessado por 
diferentes plataformas (computadores, tablets, celulares, smart TVs e outros). Por meio do pagamento de assinatura 
mensal, o usuário pode assistir quantas peças audiovisuais quiser, a qualquer momento, sem precisar seguir uma 
grade de programação predefinida. Vale dizer que no caso das séries, a Netflix em geral disponibiliza todos os 
episódios de uma só vez, e não um por semana, como tradicionalmente acontece nos canais de TV aberta e fechada. 
Nos últimos anos, a empresa ampliou suas atividades, passando também a produzir conteúdo audiovisual. 
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mora a protagonista da série Lorelai Gilmore. O evento foi viabilizado por um 

crowdfunding4 feito pelo Facebook.  

 

O tom festivo do evento expressava a sensação, por parte do grupo de fãs, de um 

“reencontro” com as personagens da série. As conversas versavam, em grande parte, 

sobre os acontecimentos envolvendo os personagens na nova temporada, sendo que o 

destaque ficou por conta do desapontamento com os rumos tomados por Rory Gilmore, 

co-protagonista da série. O tom adotado ao comentar o desenrolar dos episódios 

sugeriria uma proximidade com os personagens, como se Lorelai, Rory e Emily 

Gilmore fossem pessoas conhecidas dos fãs que ali estavam. É esse o ponto que busco 

desenvolver neste trabalho. A partir de Um ano para recordar, pretendo demonstrar 

como a ficção permite que o sujeito viva outras vidas que não a sua. Recorro à teoria da 

literatura e a conceitos da psicanálise para argumentar que as narrativas ficcionais são 

campo de experiência (MELO, 2006) tanto na literatura ficcional tradicional – mais 

especificamente o romance – quanto nas séries que têm temporadas renovadas a cada 

ano.   

Para desenvolver esse caminho, começo com uma platitude: personagens de 

ficção só existem na obra ficcional. A afirmação tem algumas implicações que, embora 

também sejam óbvias, precisam ser destacadas para as finalidades deste artigo. Dizer 

que os personagens só existem na obra significa que suas existências estão restritas aos 

limites das situações apresentadas no texto. Se, em nosso cotidiano, as pessoas 

continuam vivendo suas vidas quando não estão na nossa presença, as existências dos 

personagens só se realizam na medida em que estes são lidos, ouvidos ou assistidos. 

Surge daí a segunda implicação: a narrativa ficcional requer escolhas prévias. A 

combinação dessas escolhas na trama textual determina o sentido geral da obra. Fora da 

ficção, as ações nem sempre têm sentido específico. Tarefas mecânicas, momentos de 

tédio ou de repouso, horas perdidas em traslado são irrelevantes e, por isso mesmo, 

esquecíveis. Na ficção, quando aparecem, estão ali para contribuir com o sentido final 

da obra, mesmo quando se trata de afirmar a falta de sentido do nosso dia a dia.  

A terceira implicação diz respeito ao acabamento da obra. Até ela chegar ao 

usuário, passou por sucessivos encerramentos. Se for um romance, por exemplo, o autor 

em algum momento decidiu que a obra estava concluída e a enviou para a editora, que, 
                                                
4 Iniciativa de financiamento coletivo, que viabiliza, por meio de campanhas de doações na internet, projetos de 
interesse de determinados grupos de pessoas. 
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por sua vez, providenciou a revisão do texto, a diagramação, a criação da capa, a 

impressão e costura dos cadernos, a colagem dos cadernos agrupados pela capa. Em 

uma peça audiovisual, o roteirista decidiu ter chegado à ultima versão do roteiro, 

enquanto os responsáveis pela produção iniciaram a seleção do elenco, a escolha de 

locações, as filmagens, a edição, a finalização e o lançamento comercial. Na ficção 

seriada, contudo, esse acabamento se problematiza, por ser provisório ou estar em 

suspenso. Assim, cada final de capítulo, episódio ou temporada traz a abertura para uma 

possível sequência. 

 

1. Narrativas ficcionais como campo de experiência 
 

A percepção da obra ficcional como produto da imaginação de uma ou mais 

pessoas é fundamental para a configuração das narrativas ficcionais como campo de 

experiência.  

Wolfgan Iser, teórico da literatura alemão, ao pensar o que é fictício nos textos 

ficcionais, afirma que o ato de fingir na literatura é composto pela  seleção, pela 

combinação e pelo auto-desnudamento (1996). O texto traz elementos da realidade que 

foram selecionados e organizados de certa maneira na tessitura textual. A seleção, 

portanto, afeta a realidade externa do texto. A combinação desses elementos afeta sua 

realidade interna, pois diz respeito ao próprio texto, na medida em que traz o sentido 

restrito daquela narrativa. Há contudo, um terceiro elemento no ato de fingir específico 

da literatura: o auto-desnudamento.  

No dia-a-dia, recorremos à imaginação de forma pragmática, como, por 

exemplo, quando mentimos ou quando ficcionalizamos uma situação para explicar um 

conceito. Nesse tipo de ato de fingir, o indivíduo busca uma finalidade determinada, ou 

seja, há a intenção prévia de se atingir uma meta.  

No texto ficcional isso não ocorre. Os elementos da realidade incorporados ao 

texto não têm uma finalidade pragmática. Daí o auto-desnudamento, mecanismo que 

apresenta a ficção como ficção, ou seja, o que está no texto desponta como se fosse um 

mundo possível – e não fato real –, dando sinais evidentes que se trata de um ato de 

fingir (ISER, 1996, p. 25).  

No caso das narrativas audiovisuais, o auto-desnudamento é mais evidente que 

no gênero romanesco, uma vez que são atores que personificam os personagens. O auto-

desnudamento da ficcionalidade do texto leva ao relaxamento do teste de realidade, nos 
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termos apresentados por Winnicott (1978). O psicanalista e pediatra inglês percebe que 

existe uma zona intermediária de economia do ego. Com a entrada do indivíduo no 

mundo da linguagem, tem início o processo interno chamado teste de realidade, no qual 

o sujeito diferencia seu mundo interior de um mundo exterior. Cada situação vivida é 

submetida ao teste, para se definirem os limites do ego: “isto sou eu; isto não sou eu”. 

Assim, além de se estabelecer os limites do corpo, o sujeito pode se relacionar com os 

outros, percebendo o outro como “outro” e não como “eu”. 

No entanto, se o teste de realidade fosse feito ininterruptamente, seria 

extremamente desgastante. Portanto, para garantir a saúde do ego, são necessárias as 

zonas intermediárias, nas quais o indivíduo se livra da tensão entre realidade interna e 

realidade externa, por precisar fazer o teste de realidade. Para Winnicott, a arte, a 

religião e a criação científica estão nessa área. Por isso, a recepção de uma obra de 

ficção dramática5 suspende o teste de realidade: o sujeito sabe que as personagens que 

atuam naquela narrativa não são ele, mas ele não precisa sentir como se não o fôsse. 

Num romance, a materialidade do códice impresso alojado nas mãos do leitor 

faz com que o gênero seja, sempre, uma espécie de memórias póstumas daqueles 

personagens (MELO, 2006), pois, quando se inicia a leitura, o fim é visível e tátil. E, à 

medida em que as páginas vão sendo viradas e o volume de páginas sobre a mão direita 

escasseia, incrementa-se a busca por um sentido para aquelas existências narradas, 

atando “as duas pontas da vida” do(s) personagem(ns). Contudo, como o teste de 

realidade está suspenso, este sentido torna-se uma experiência existencial para o leitor, 

que vive aquela morte como uma “pequena morte”.  

Com efeito, Lukács (2009) e Benjamin (2012) destacam as relações entre o 

romance moderno e sentido existencial. Para Lukács, a “ação interna do romance não 

passa de uma luta contra o poder do tempo” (LUKÁCS, 2009, p.129), donde Benjamin, 

depois de citar o filósofo húngaro, conclui que esse gênero literário tem como centro “o 

sentido da vida” (BENJAMIN, 2012, p. 229). 

                                                
5 O processo de recepção da tragédia e da comédia são de outra ordem. Há um distanciamento entre o receptor e os 
personagens, dificultando a identificação. Os personagens da tragédia são superiores, o que ocorre com eles tem 
efeitos sobre toda a coletividade; os personagens da comédia são inferiores, pois são desprezíveis, ridículos, cheios de 
vícios, daí serem risíveis. É com o romance moderno como gênero literário em prosa, no século XVII, e o drama 
burguês, como gênero dramático, no século XIX, que surgem personagens que não são nem superiores, nem 
inferiores ao receptor; são pessoas comuns, como o próprio receptor. Daí o processo de empatia/identificação que se 
estabelece entre personagens e receptores. Para essa discussão, ver: ARISTÓTELES. Poética. in: Coleção Os 
Pensadores. IV. São Paulo: Abril Cultural, 1973. LUKACS, G. A teoria do romance. 2a ed. São Paulo: Duas 
Cidades / Editora 34, 2009.  GASSNER, John. Mestres do Teatro II. 2a ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 1996. 
BERGSON, H. O riso: ensaio sobre a significação do cômico. 2a ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1983 
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Nas ficções seriadas, não é possível fechar um sentido como no romance, pois o 

ele é sempre transitório, na medida em que o próximo capítulo ou episódio pode mudar 

todo o entendimento. No caso específico das séries, nem mesmo o último episódio da 

última temporada garante esse fechamento, porque, desde que haja entendimento entre a 

miríade de agentes que atuam para a sua realização – interesses empresariais, interesses 

da equipe técnica e interesses do mercado – um spin off6 ou uma retomada futura pode 

se realizar, como ocorreu com Gilmore Girls: um ano para recordar.  

 

2. Gilmore Girls revisitada: contexto e resultado 
 

A nova temporada de Gilmore Girls se passa dez anos depois da temporada de 

encerramento. Os mesmos dez anos que se passaram para os espectadores que 

acompanhavam a série em 2006. Esse lapso temporal – e a mudança no formato dos 

episódios – carrega de sentido esta obra audiovisual, a começar pelo próprio título: Um 

ano para recordar. 

O primeiro episódio começa com frases em off ditas pelos personagens nas 

temporadas anteriores, estabelecendo uma ligação direta entre as partes distantes, 

fazendo parecer aos espectadores que, apesar do lapso temporal e de as pessoas terem 

envelhecido, não ocorreu nada tão significativo que se tornasse memorável. 

Ao contrário, os acontecimentos desse período são descartáveis, como o 

namorado de Rory, Paul, de quem nenhum dos personagens, nem a própria Rory,  

consegue se lembrar, apesar de eles estarem juntos há dois anos.  

Nesses novos capítulos das vidas de Emily, Lorelai e Rory, há poucas 

referências ao que ocorreu nos nove anos anteriores. Até a morte de Richard, pai de 

Lorelai e marido de Emily, foi recente na história – e as cenas do funeral aparecem num 

flashback, sendo rememoradas por Lorelai. Rory continua buscando se firmar como 

jornalista e, apesar de ter saído de Yale há nove anos, Lorelai e seu namorado, Luke, 

comemoram cada texto publicado como se ela ainda fosse uma iniciante. 

Em certa medida, pode-se dizer que Um ano para recordar desfaz a sétima 

temporada, sem apagá-la. Lorelai, ao fim da sexta temporada, havia manifestado o 

desejo de ter um filho com Luke e, em seguida, rompido o relacionamento com ele, 

tendo reatado o namoro apenas no último episódio da sétima temporada. Nove anos 

                                                
6 Obra derivada, criada a partir de outra obra narrativa, que se aproveita de personagens, cenários ou situações para 
criar uma nova narrativa.  
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depois, ela expressa a vontade de ter um filho com ele, buscando uma clínica de 

fertilização, embora eles não tivessem conversado sobre o assunto durante esse tempo 

todo. Após mudarem de planos, tem início uma nova crise no relacionamento, para que 

ocorra nova reconciliação da dupla, cuja tensão sexual e desencontros atravessaram a 

série. Rory, que terminou com o namorado Logan, após a sua formatura, na sétima 

temporada, está novamente com ele, desta vez como amante secreta, já que ele está de 

casamento marcado com outra moça. Logan, por sua vez, está morando, novamente em 

Londres, como havia sido determinado pelo seu pai ao final da sexta temporada. E, 

como já foi dito, Rory continua à procura de um emprego, tentando se firmar como 

jornalista, apesar de ter terminado a série original se engajando na caravana de 

jornalistas que iriam cobrir a campanha de Barack Obama à presidência dos EUA. 

Esse desfazimento possivelmente se deve ao retorno da criadora Amy Sherman-

Palladino e de seu marido, Dan Palladino, co-roteirista e diretor, à equipe de produção 

da série. Devido à impossibilidade de se chegar a um acordo para a renovação de 

contrato, quem assumiu a sétima e última temporada da série original foi o então 

produtor executivo, David Rosenthal.  

Durante a promoção do lançamento de Gilmore Girls: um ano para recordar, 

criou-se expectativa a respeito das quatro palavras finais da série, que Sherman-

Palladino dizia ter em mente desde a estréia do primeiro episódio. Assim, as notícias 

davam a entender que essa “oitava” temporada corresponderia àquela que os criadores 

teriam imaginado, caso tivessem renovado o contrato em 2006, o que talvez explique a 

retomada dos acontecimentos como se não tivessem se passado nove anos.  

Assim, parece que a inexpressividade dos últimos anos nas vidas de Emily, 

Lorelai, Rory e Luke resulta de questões operacionais e não apenas da decisão criativa 

dos roteiristas. No entanto, a volta dos criadores da série e a retomada dos rumos por 

eles idealizados têm um impacto simbólico sobre o público: os fãs não perderam muita 

coisa da vida daquelas pessoas, continuam testemunhando tudo o que é de fato 

significativo. Apesar de ter passado uma década, são essas quatro estações, ou quatro 

episódios, que podem promover a transformação ou a reinterpretação do sentido 

existencial da vida daquelas meninas.  

 

3. A ficção como forma de viver outras vidas 
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O desdobramento de situações em um texto ficcional e na ficção seriada leva à 

ressignificação de situações anteriores da narrativa. Recorro mais uma vez à teoria da 

recepção de Iser para pensar o fenômeno. Segundo o autor, a cada frase ou grupo de 

informações que lê em um texto, o leitor articula a memória do que já foi lido com a 

expectativa sobre o que virá (ISER, 1999). Em textos descritivos, o horizonte de 

expectativa do leitor costuma ser correspondido, afirmando a retenção feita pela 

memória e abrindo caminho para aquela informação entrar em seu acervo cognitivo. Em 

textos ficcionais, entretanto, o horizonte pode ser negado e/ou modificado a cada frase, 

levando o leitor a recuperar a memória dos trechos passados, reestruturando a síntese 

que havia sido anteriormente realizada. A memória, portanto, sofre transformações, a 

partir de sua interrelação com as expectativas modificadas.  

Iser defende que, como a obra literária não é um objeto passível de ser 

observado em conjunto, mas se submete a uma recepção que se distende temporalmente, 

na qual há protensões e retenções – formulação de horizontes e reestruturação da 

memória do já lido –, o leitor precisa, continuamente, abandonar ou ajustar as 

representações processadas em sua mente. Assim, “a combinação dos esquemas textuais 

se torna uma decisão seletiva por parte do leitor” (Ibid., p. 128). 

Dessa forma, para Iser, o texto ficcional converte-se em evento e cria um mundo 

próprio para o leitor, num processo que não se realiza no texto, mas na consciência do 

leitor. O texto é experimentado como realidade, pois não o percebemos como um objeto 

dado. 

O envolvimento do leitor com o sentido que ele produz durante o processo de 

leitura leva o texto a se tornar presença, e quanto mais presente o texto, mais o leitor 

desloca a si próprio para o passado. Assim, o evento decorrente da leitura, realizada no 

momento atual, se apresenta como experiência, o que não ocorreria se a presença do 

texto não tirasse o leitor do tempo, dando a ele a impressão de viver grandes 

modificações ao longo da narrativa. Por isso, há a “impressão frequente de poder viver 

outra vida durante a leitura”7 (ISER, 1999, p. 43).  

Essas outras vidas experimentadas na consciência do leitor são múltiplas e 

podem oscilar pendularmente entre os personagens de uma mesma tessitura narrativa. 

Os motivos pelos quais alguém se identifica com um ou outro personagem a ponto de se 
                                                
7 De acordo com o autor, foi essa impressão que fez o romance ser considerado, no século XVIII, uma forma de 
loucura, e ser aclamado, no XIX, por Henry James, justamente porque, através dele, pode-se viver outra vida (Ibid., p. 
90).  
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co-mover são inefáveis e condicionados pelas circunstâncias. Idade, personalidade, 

modo de vida, valores, posição social, convicções políticas podem levar leitores e 

espectadores a se conectarem com determinados personagens e, partir dessa conexão 

que se estabelece, se irrealizarem, colocando a si próprios fora do tempo, vivendo 

aquelas cenas como se elas estivessem acontecendo consigo. 

Em Gilmore Girls: um ano para recordar esse deslocamento solidário entre as 

protagonistas é uma estratégia narrativa do roteiro de Sherman-Palladino e Palladino. 

Independentemente da idade do(a) espectador(a), ele(a) se identifica ora com Emily, ora 

com Lorelai, ora com Rory, sentido-se afetado(a) pelas dificuldades emocionais das três 

personagens.  

Assim, pela combinação dos elementos que se apresentam na história contada, 

pelo fato de uma ação ter uma consequência sobre as outras personagens e sobre ela 

própria, numa cadeira reativa e relacional, as personagens se tornam, ao mesmo tempo, 

exemplo e experiência para o(a) espectador(a). Uma vez que na construção narrativa a 

costura de situações e cenas afirma – de modo manifesto ou subjacente – as ações das 

personagens como louváveis ou condenáveis, emergem da obra audiovisual padrões de 

comportamento a serem seguidos. Daí o seu caráter exemplar. 

É porque as decisões das meninas Gilmore têm efeitos nas vidas delas, sendo 

experimentadas pelos(as) espectadores(as) como se fossem as suas próprias vidas, que 

as personagens se tornam modelos do tipo de mãe, profissional, namorada, esposa que 

se quer ser. Assim, o(a) espectador(a) compartilha a vida das protagonistas, pela 

suspensão do teste de realidade que a ficção nos proporciona, como se pudéssemos ter 

mais de uma vida: ele(a) não precisa cometer os mesmos erros, porque já sentiu a dor e 

o arrependimento de ter agido daquela forma. 

A dilatação da narrativa seriada em sucessivas temporadas ao longo dos anos, 

contudo, impede que se complete um sentido geral para a obra, como ocorre após a 

leitura de um romance. O sentido é sempre provisório, como já foi dito, pois o 

lançamento de uma nova temporada depende de decisões comerciais. 

Curiosamente, portanto, o modo de produção e os interesses de lucro, destacados 

por Theodor Adorno, têm, aqui, uma consequência diversa do efeito que ele identifica 

ao final de seu artigo. Escreve o autor: 

 
Dependência e servidão dos homens, objetivo último da indústria cultural, não 
poderiam ser mais fielmente caracterizados do que por aquela pessoa estudada 
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numa pesquisa norte-americana, que pensava que as angústias dos tempos 
presentes teriam fim se as pessoas se limitassem a seguir as personalidades 
preeminentes. A satisfação compensatória que a indústria cultural oferece às 
pessoas ao despertar nelas a sensação confortável de que o mundo está em 
ordem, frustra-as na própria felicidade que ela ilusoriamente lhes propicia. 
(ADORNO, 1971, p. 294-295) 

 
Adorno, no trecho transcrito, se refere a um conjunto de obras que inclui não 

apenas narrativas de ficção, mas também reportagens e notícias sobre as celebridades. 

Portanto, a sensação de que o mundo está em ordem deve-se, também, as imagens da 

vida “perfeita” dos ídolos. No entanto, não deixa de ser curioso que o paliativo da 

diversão descrito por Freud (1997) e condenado por Adorno (1971) por ser fuga da 

realidade se baseie, no caso das séries de ficção, na afirmação reiterada da tensão, do 

sofrimento, do desequilíbrio e da desordem.  

Como num folhetim, se os episódio e as temporadas não se encerrassem com um 

potencial conflito ou revelação, o espectador não ficaria ávido para assistir aos 

próximos. Se ao final da última temporada de uma série o mundo estiver ordenado, as 

possíveis retomadas são inviáveis.  A abertura interpretativa e especulativa que as séries 

proporcionam resultam da sua essência comercial.  

Logo, as séries nunca se encerram totalmente. Mesmo numa temporada final, 

quando já se anunciou que a série não será renovada8, o desfecho traz uma 

indeterminação que pode se converter no gancho para a sequência a ser filmada. Pois, se 

condições mudarem – a negociação dos salários da equipe técnica e dos atores, a 

disponibilidade e vontade dos envolvidos em abraçar o projeto, a perspectiva de retorno 

financeiro –, os personagens podem voltar ao mundo dos vivos, ressignificando, pelo 

jogo que se estabelece entre horizonte de expectativa e retenção de memória, aquele 

mundo ficcional criado.  

Nas ficções seriadas, portanto, não ocorre, como no romance, a experiência da 

“pequena morte”, mas, sim, a da saudade. Da saudade como descrita por Roberto 

DaMatta (1994): uma voz do passado no presente, que afirma as relações, pois “a morte 

mata, mas os mortos, pela força dos elos que temos com todos eles, não morrem” 

(DaMatta, 1994, p. 34).   

O fim da última temporada de uma série, ou o encerramento de uma temporada 

sem a confirmação de que outra virá, traz a angústia da perda, como se  fosse a perda de 

                                                
8 Não foi esse o caso de Gilmore Girls. A decisão de cancelar a oitava temporada foi tomada quando os episódios da 
sétima já haviam sido gravados. 
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uma pessoa querida. É claro que não o sentimento não é o mesmo de se perder uma 

pessoa real, porque as personagens não existem de fato. Para o fã, contudo, é inevitável 

advir a sensação de vazio, semelhante àquela que se experimenta quando alguém 

querido se vai. 
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