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Resumo 
O objetivo deste trabalho foi o de compreender quais formas de consumo e percepções              
de jovens espectadores sobre os personagens da série norte-americana Friends, exibida           
de 1994 a 2004. Para tal, foram desenvolvidos os conceitos de Consumo (Canclini;             
Curi), Séries e Sitcoms (Noll; Conversani e Botoso; D’Abreu; Pereira) e Jovens e Mídia              
(Schmitz; Lima; Lima; Curi; Ronsini; Bandeira; Medeiros; Barbosa).        
Metodologicamente, realizou-se uma pesquisa de cunho quantitativa exploratória        
aplicada no grupo do Facebook Fãs de F.R.I.E.N.D.S - BRASIL e do WhatsApp criado              
a partir do grupo. Foram 82 respostas que corresponderam aos critérios de idade (18 a               
25 anos) e participação no grupo. Conclui-se que a série continua atual por tratar de               
assuntos cotidianos, gerando  identificação do público com situações e personagens. 
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1 Introdução 

O consumo de séries cresce a cada ano, assim como o contato entre os fãs e                

essas produções audiovisuais. Friends, por exemplo, é uma produção que, na época em             

que foi transmitida, era uma das mais vistas, e ainda hoje faz muito sucesso. Nesse               

sentido, encontra-se nos sites de redes sociais muitas páginas e grupos de fãs. No Brasil,               

existe um grupo no Facebook chamado Fãs de F.R.I.E.N.D.S - BRASIL, que une mais              

de 12 mil participantes, de diferentes idades. Nosso objeto de estudo concentra-se nos             

espectadores de 18 a 25 anos que fazem parte de tal grupo. O objetivo geral é identificar                 

1 Trabalho apresentado no IJ 4 - Comunicação Audiovisual do XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na                 
Região Sul, realizado de 15 a 17 de junho de 2017. 
2 Acadêmica do Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda da Universidade Comunitária da Região                
de Chapecó - Unochapecó. Email: patricia.rossetto@unochapeco.edu.br.  
3 Orientadora do trabalho. Doutora em Comunicação Social. Email: dafnepedroso@unochapeco.edu.br. 
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as formas de consumo da série por jovens fãs brasileiros, seus perfis e os modos de                

identificação com situações e personagens. 

A relevância social e mercadológica do presente estudo se dá por Friends ter             

sido sucesso na TV americana, com 10 temporadas e 236 episódios, conforme Santos e              

Costa (2014) para o Blog Depois dos Três Pontinhos. Exibida de 22 de setembro de               

1994 a 6 de maio de 2004 pela emissora NBC, foi criada por Marta Kauffman, David                

Crane e Kevin S. Bright. Gravada pelo estúdio Warner Brothers, na Califórnia, se passa              

em Greenwich Village (Ilha de Manhattan) cidade de Nova Iorque, tendo como            

personagens - Ross Geller (David Schwimmer), Mônica Geller (Courteney Cox),          

Rachel Green (Jennifer Aniston), Chandler Bing (Matthew Perry), Phoebe Buffay (Lisa           

Kudrow)  e Joey Tribbiani (Matt LeBlanc). 

Segundo informações da matéria de Molica (2013), retirada do site da Revista            

Quem, Friends foi uma das séries mais vistas na época a transmissão de seu último               

episódio teve uma audiência de mais 52 milhões de telespectadores. No Brasil era             

transmitida pela Sony, Manchete, Rede TV e SBT em épocas diferentes segundo            

informações de Medeiros (2015), hoje a Warner Channel transmite Friends todos os            4

dias em diversos horários, conforme informação retirada da programação no site da            

emissora. 

Da relevância científica, após pesquisa no site Google Acadêmico, foram          

encontrados a partir das palavras-chave Comédia de Situação, Consumo de Série,           

Consumo Série Friends os trabalhos científicos de Anderson da Silva (2015) , Ananda            5

Medeiros (2015) , Marcel Silva (2014) , Everardo Rocha, Fábio de Araújo e Marianne            6 7

Schulze (2014) , e Ana Paula Bandeira (2008) . 8 9

Ao analisar como a série continua tendo tanta repercussão e agradando jovens,            

poderemos perceber como séries antigas mantêm públicos de diferentes faixas etárias.           

Através da pesquisa de Medeiros (2015), que relata que a maioria dos jovens diz assistir               

4 Informação retirada do site http://www.warnerchannel.com/br/series/?ref=mainmenu  
5 A prática do binge-watching nas séries exibidas em streaming: sobre os novos modos de consumo da 
ficção seriadas. 
6 Friends: sobre a audiência nos dias atuais 
7 Cultura das séries: forma, contexto e consumo de ficção seriada na contemporaneidade 
8 Ação entre amigos: um estudo sobre as representações de consumo no seriado Friends 
9 Os fãs de seriados televisivos norte-americanos e suas práticas 
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a série por tratar do cotidiano sem tanta dramaticidade e sim com humor e leveza, sem                

distanciar-se da realidade, “eles também afirmam que a série valoriza a amizade e os              

valores éticos e morais que afirmam possuir.” (MEDEIROS, p. 6, 2015) 

Parte-se do princípio de que os consumidores de alguma forma veem uma            

relação da série com as suas vidas e a assistem por se interessarem nos assuntos e                

situações que os personagens passam. Pode-se dizer que o consumo de séries            

internacionais como Friends acabam promovendo o que Ortiz (p.129, 2000) chama de            

memória internacional popular, onde diz que “Por meio de referências culturais comuns,            

ela estabelece a convivência entre as pessoas.” Assim, buscamos aqui compreender           

sobre as formas que o consumidor e fã se identifica não somente com a série, mas                

também com os personagens. 

 

2.  Contexto 

A série conta com 6 personagens principais que tinham como principal ponto            10

de encontro o Café Central Perk, segundo Monteiro (2014), nos Estados Unidos, no ano              

de 2014, o cenário do Central Perk foi reconstituído temporariamente para que os fãs              

pudessem visitar o local, tirar fotos e até mesmo tomar um café.  

Em relação ao grupo pertencente à rede social Facebook, Fãs de F.R.I.E.N.D.S -             

BRASIL, que servirá como base de contato com os fãs da série e como universo da                

pesquisa/amostragem, foi escolhido por ter um grande número de participantes onde, ao            

fazer uma ligeira busca nos perfis de alguns, identificou-se que grande parte tem idade              

entre 18 e 25 anos.  

O grupo contém diversas postagens e interações todos os dias, mantendo assim            

seus participantes cada vez mais ligados à série, e serve como meio de interação e de                

manter a série “viva”, por assim dizer. O grupo no WhatsApp , tenta unir mais os fãs e                 11

criar um vínculo de amizade, fora escolhido devido à pesquisadora ter um contato de              

forma mais direta com os participantes. 

 

3.  Séries e sitcoms 

10 As informações sobre a série também se baseiam a partir das observações da pesquisadora. 
11 Criado por um dos participantes do grupo no Facebook 

3 
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul – Caxias do Sul - RS – 15 a 17/06/2017 

 

Desde a época do romance-folhetim que “surgiu na França, no século XIX,            

publicado em jornal, numa parte muito específica deste” (CONVERSANI E BOTOSO,           

p 175, 2009) que as séries ou narrativas seriadas entraram no gosto do público. No               

Brasil, o romance-folhetim chegou como tradução dos folhetins franceses e agradou           

tanto o povo que até a literatura se tomou desse “estilo” em suas obras. 

Vivemos um momento em que as séries são complexas, com suspenses,           1213

múltiplos protagonistas, personagens mais esféricos ou redondos e episódios mais          

longos. No texto de Pereira (2015) ele aborda que personagens são uma “representação             

de pessoas e conceitos na forma de uma pessoa ficcional” (CAMPOS, 2010, apud             

PEREIRA, p. 2, 2015). 

Percebe-se assim porque muitas vezes nos identificamos com os personagens,          14

já que eles sempre se parecem ou com nós mesmos ou com alguém que conhecemos.               

Bona e Baldissera (p. 13, 2015) defendem que “Seger (2006) explica que elementos             

como profissão, cultura e ambientação são fundamentais para definir valores, emoções e            

modo de agir de um personagem.” Podemos dizer que a atuação agregada às             

características do personagem serão um fator decisório para que os receptores           

identifiquem-se ou tenham empatia com eles.  

Tratando-se de sitcoms ou situações cômicas, normalmente são menores em          

termos de tempo dos episódios e contêm muito humor, como o próprio nome descreve,              

retrata situações do dia a dia dos personagens, com um tom menos dramático que as               

séries. O elenco é reduzido e as gravações são feitas geralmente em dois ou três cenários                

diferentes devido ao baixo orçamento e com plateia, por isso escutamos os risos ao              

fundo. As sitcoms surgiram há muito tempo e têm um formato específico que qualquer              

12 “essas possuem episódios semanais de 40 a 45 minutos, em média, sem intervalo” (NOLL, p.3, 2013). Elas têm em                    
seu enredo uma história recorrente em todos seus episódios, seja de uma temporada ou durante toda a série, não                   
importando seu gênero.  
13 Eco (1989) descreve que série é voltada extremamente para a narrativa, onde existe uma história ou situação                  
permanente, com alguns personagens principais e outros secundários para que o público tenha a impressão de que a                  
história muda conforme os episódios passam. 
14 A construção proposta evidencia as características com as quais o público irá se identificar. Novamente, através da                  
dicotomia entre o bom e o mau, entre o correto e o incorreto, a plateia irá se reconhecer no palco. Há uma                      
preocupação no sentido de sublinhar tais características da personalidade humana de modo a salientá-las e               
contrapô-las. É a opção por esta construção que marcará as relações estabelecidas entre os personagens e sua                 
identificação pelo público. (SILVA, p.3, 2005) 
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pessoa que assista consegue diferenciá-la, com histórias que o telespectador poderá se            

identificar, e personagens não muito complexos, como conta D’Abreu ( 2010): 

Com raízes na produção radiofônica britânica dos anos 1950 (sob a alcunha            
de britcom) e na cultura audiovisual americana, a sitcom televisiva tem [...]            
como característica principal o desenvolvimento de situações cômicas pelas         
quais passa a gente comum. Nelas, o que move a ação são as performances              
de personagens que se relacionam em família, no grupo de amigos, entre os             
colegas de trabalho, como podemos verificar em produtos estrangeiros         
atuais. (D’Abreu, p. 10, 2010) 
 

3.1.  As mudanças no consumo de séries 

Compreendemos a ideia do consumo como forma de experiência e criação,           

“Hoje vemos os processos de consumo como algo mais complexo do que uma relação              

entre meios manipuladores e dóceis audiências.” (CANCLINI, p. 59, 2006). Pode-se           

notar que nos dias atuais, para que uma série seja ou continue sendo produzida, é               

necessário que haja uma demanda, pois quando o público está insatisfeito com uma             

produção ou se cansando dela, normalmente ela é cancelada. 

Há anos as séries eram consumidas por intermédio de TVs a cabo e abertas,              

comprando o box da temporada ou da série inteira, ou ainda através de downloads,              

fazendo assim com que, diferentemente do consumo atual, o público esperasse uma            

semana até o novo episódio ir ao ar, ou um ano para que uma nova temporada estrear, as                  

maratonas já eram possíveis através dos box de DVDs e dos downloads. 

Atualmente, para que os espectadores tenham contato com a seu programa           

audiovisual de uma forma mais rápida, tem-se a internet, que com os avanços nos              

últimos anos traz opções como downloads, serviços on demand e streaming . Alguns            15 16

exemplos são Netflix ,TVs por assinatura como SKY, Claro, entre outras. Assim, o            17

consumidor pode assistir da maneira que desejar.  

Mesmo com toda essa inovação no consumo, Curi (2012) afirma que os jovens,             

apesar de criarem novas formas de consumo, interação e troca de informações,            

15 Serviço oferecido por emissoras de TV a cabo, onde o telespectador pode assistir o seu programa a hora que quiser, 
funciona como os antigos DVDs. Não depende de acesso à internet. 
16 O usuário pode assistir seus programos sem necessidade de baixá-los, porém neste há necessidade de acesso à 
internet. 
17 plataforma de consumo, onde o usuário assina um pacote de seu gosto por um valor consideravelmente baixo, 
tendo acesso livre ao conteúdo desejado. 
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improvavelmente conseguirão acessar todos os conteúdos possíveis que já foram          

criados. Mas, quem sabe em um futuro próximo, isso se torne realidade, pois, como já               

relatado acima, as formas de consumo e a internet continuam evoluindo e os fãs nunca               

estão satisfeitos.  

 

4. Jovens e mídia 

A amostragem deste artigo é composta por sujeitos de 18 a 25 anos, por isso               

tenta-se aqui situar o que é juventude para alguns autores e a sua importância na               

produção audiovisual. A partir disso, pode-se dizer que a juventude é uma etapa entre              18

a infância e a fase adulta, fase essa em que o ser humano está propenso a ter mais                  

experiências e experimentações, onde estará formando sua identidade, como afirma o           

texto Estação Juventude da Secretaria Nacional da Juventude. 

Para Schmitz (2014), “caracterizar e definir a juventude não é tarefa fácil. São             

vários elementos que ajudam a construir o sujeito juvenil e várias (in)definições acerca             

desse circulam no meio acadêmico”. Ainda afirma que ela pode ser classificada não             

somente como categoria social, onde não delimita-se apenas na idade, pois também é             

“uma representação simbólica e uma situação social”, e diz que o quesito idade não              

deve ser totalmente desconsiderado, já que existem as chamadas “fases”. 

“Centro da globalização, [...] principal alvo da indústria do entretenimento.”          

(MAIRA E SOEP, 2005, apud CURI, p. 3, 2012). É assim que os autores classificam o                

jovem, que atualmente tem um grande papel na sociedade, não só no consumo, já que               

também se torna produtor de conteúdo, como afirma Ronsini, “o interesse pela cultura             

globalizada não significa somente a subordinação à cultura da mídia que os leva a              

consumir produtos, programas e a reproduzir o repertório da música internacional, mas            

pode indicar o anseio por novos padrões de vida [...]” (RONSINI, p. 56, 2007). 

Os jovens procuram consumir aquilo que os agrada e muitas vezes transformam            

esse conteúdo ou simplesmente o compartilham, difundindo cada vez mais um produto            

audiovisual. “As novas tecnologias estão provocando modificações consideráveis na         

18 [...] na medida em que pertencer a uma mesma geração significa viver a juventude em um mesmo contexto 
histórico, os jovens de hoje compartilham símbolos e sentidos que produzem aproximações inéditas, facultadas pelas 
novas tecnologias de informação e comunicação (TIC’s). (Secretaria Nacional da Juventude, p. 19, 2014) 
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forma como consumimos, armazenamos, modificamos e compartilhamos os produtos         

audiovisuais.” (BARBOSA, p. 46, 2014). Percebe-se então uma participação mais ativa           

dos jovens no consumo cultural, através da internet, que hoje em dia é um dos maiores                

meios de criação de conteúdo e interação entre eles. 

 

4.1. A interação dos jovens nas mídias 
O autor Curi (p. 3, 2012) fala que as produções audiovisuais vêm crescendo             

consideravelmente e com isso suas indústrias produzem conteúdos para serem          

consumidos no mundo inteiro, por diferentes públicos, em que os jovens são de grande              

importância. E ainda observa que 

as mesmas tecnologias que possibilitaram a participação dos consumidores         
no conteúdo midiático também alteraram os padrões de consumo, permitindo          
a formação dessa cultura participativa, que sustenta essa convergência         
midiática e cria demandas que alguns estúdios ainda não estão aptos a            
satisfazer. (CURI, p. 4, 2012) 

 
Sobre a produção de conteúdo nas mídias e a interação dos fãs em busca de ficar                

mais ligados à série, Bandeira (p. 7, 2008) relata que “hoje, além de uma grande               

proliferação de comunidades e de fóruns de discussão virtuais, é também comum a             

criação de blogs e sites dedicados à(s) série(s) favorita(s) pelos fãs”. Com isso, os              

jovens fãs e consumidores conseguem chegar cada vez mais perto de suas séries e              

discutir sobre elas com outras pessoas, como afirma Lima (p. 21, 2013): “para os fãs é                

importante que as narrativas que gostam não acabem nunca e as relações na internet              

podem garantir isso.”. 

No Brasil, segundo artigo da pesquisadora Medeiros (2015) sobre a audiência da            

série Friends 

os motivos pelos quais resolveram assistir o programa variam desde fama e            
conteúdo da série ao fanatismo por algum ator do elenco. A variedade de             
informações neste quesito foi grandiosa, houve pessoas que asseguraram         
assistir pelo idioma, pelo gênero ao qual a série pertence, pela originalidade,            
por indicação dos amigos e por Friends ser similar a outras séries que             
costumam assistir. (Medeiros, p. 6, 2015) 

 
Podemos concluir que, no momento em que vivemos, a interação entre jovem e             

mídia ajuda não só na construção das identidades dos sujeitos, como também mostra             

uma nova forma de consumo e produção de conteúdo em que eles estão diretamente              
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ligados, como a grupos em que se inserem através de uma proximidade de gostos e               

preferências.  

 

5. Metodologia 

A metodologia utilizada para a coleta de dados foi a pesquisa quantitativa de             

cunho exploratório para que pudessem ser observadas e constatadas as respostas com            

maior recorrência, com um questionário estruturado, conceituado por Gil (2010) como           

uma 

[...] técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são            
submetidas à pessoa com o propósito de obter informações sobre          
conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas,      
aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. [...] na maioria          
das vezes, são propostos por escrito aos respondentes. Costumam, nesse          
caso, ser designados como questionários auto-aplicados. (Gil, p. 121, 2010) 

 
Segundo Duarte e Barros (2010), contém “[...] perguntas iguais para todos os            

entrevistados, de modo que seja possível estabelecer uniformidade e comparação entre           

as respostas”, e fora escolhido como apropriado por nosso objetivo ser, compreender as             

formas de consumo, as percepções e as identificações com os personagens. O referido             

questionário tinha 12 sessões, constituindo-se de apresentação; identificação; a série em           

geral; da 5 a 10 específicas sobre um personagem, com perguntas iguais, sobre o grau               

de identificação e em quais aspectos ela ocorre; personagens secundários;          

agradecimento. 

Aplicado de 6 a 11 de outubro, o link do questionário foi enviado no grupo Fãs                

de F.R.I.E.N.D.S - BRASIL e também no grupo do WhatsApp, onde concentram-se            

pessoas de várias idades. Das 106 respostas obtidas, apenas 82 foram consideradas            

válidas por questões de idade e pertencimento ao grupo mencionado. Essas respostas            

vieram de homens e mulheres fãs da série, em uma faixa etária que se estendeu de 12 a                  

43 anos, porém como nossa pesquisa baseia-se em jovens de 18 a 25 anos, participantes               

que não estavam nessa faixa foram descartados, os de 17 anos ou menos foram              

descartados por serem menores de idade. 

A pesquisadora insere-se como insider por pertencer à faixa etária estudada e            

também por ser uma fã da série e estar inserida nos dois grupos em que o questionário                 
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foi aplicado. Segundo Adriana Amaral, Suely Fragoso e Raquel Recuero (2011), ser            

pesquisador insider 

[...] implica limitações e benefícios para os resultados da pesquisa, o           
chamado insider (Hodkinson, 2005) também compromete a narrativa        
etnográfica, com a inserção de elementos autobiográficos e seu         
pré-conhecimento e/ou participação da cultura observada. Segundo       
Hodkinson (2005), [...] ser insider constitui um “conceito não-absoluto         
intencionado para designar aquelas situações caracterizadas por um grau         
significante de proximidade inicial entre as locações sócio-culturais do         
pesquisador e do pesquisado”[...] (Amaral, Fragoso, Recuero, p. 193, 2011) 

 
Ser insider não é algo muito fácil, pois, como se está inserido no universo da               

pesquisa, há uma dificuldade em conseguir se manter distante, mas ao mesmo tempo             

próximo desse universo, como quando ao montar o questionário não se deixar levar e de               

alguma maneira tentar influenciar as respostas conforme as preferências do pesquisador.           

Há vantagens, como conseguir ter uma maior interação com outros fãs, compreender a             

maneira que eles veem a série, seus personagens e situações, conhecer um pouco mais              

sobre esse mundo e compartilhar experiências. 

 

6.  Resultados e Discussão 

Após aplicação do questionário, obteve-se os seguintes resultados que serão          

relatados aqui separados por eixos e algumas respostas dos participantes. Obteve-se o            

seguinte quadro em relação a idade: 

Quadro 1: Idade 

Idade Respondentes 

18 21 

19 14 

20 10 

21 11 

22 4 

23 11 

24 3 

25 8 
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Fonte: elaborado pela autora 
Dos 82 respondentes, 80,5% são mulheres e 19,5% são homens; 59 pessoas (a             

grande maioria) residem na região Sudeste do Brasil; 51,2% fez ou faz graduação e              

100% dos participantes estão inseridos no grupo Fãs de F.R.I.E.N.D.S - BRASIL no             

Facebook. Como Curi (2012) relata, a internet e as mídias sociais têm um grande poder               

para interação entre esses fãs, geração e produção de conteúdo, assim os jovens             

conseguem conseguem manter contato com outros fãs. 

A maioria das perguntas relacionadas às formas de consumo eram abertas a             

mais de uma resposta; 86,6% começaram a assistir a série após seu fim, 68,3%              

souberam da série através da televisão, seguido por indicação de amigos,           

blogs/sites/redes sociais, revistas e outros, como a influência familiar; 73,2% já           

assistiram a série quatro vezes ou mais. Sobre as plataformas de consumo, temos o              

seguinte quadro: 

Quadro 2:  Plataformas de consumo 

Plataforma de consumo Netflix TV BOX de DVD Sites Downloads Outros 

% de respostas 74,4% 57,3% 43,9% 26,8% 15,9% 2,4% 

Fonte: elaborado pela autora 

Como já relatado, constatamos aqui que realmente o consumo de séries cresceu            

nos últimos anos, pois como antigamente havia poucas plataformas para que ele            

ocorresse, hoje temos a Netflix, em que nesta pesquisa, que foi a plataforma mais              

citada. 86,6% responderam que assistem no período noturno. 

Nas interpretações gerais sobre a série, fora perguntado em uma escala de 0 a 10               

sobre o quanto o respondente considera-se fã: 67,1%, dizem ser muito fã. O episódio              

mais marcante para os participantes, e com maior recorrência nas respostas, foi o “The              

One With The Proposal part. 1 e 2” (episódios 24-25 da 6ª temporada em que Chandler                

pede Mônica em casamento). O que mais lhes interessa na série são: 

Quadro 3: Interesses sobre a série 

Amizades Relacionament
o 

Família Emprego Outros 

96,3% 57,3% 32,9% 19,5% 7,3% 
Fonte: elaborado pela autora 
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80,5% responderam que vêem um relação da série com suas vidas e, como já              

visto na tabela acima, essa relação é com as amizades. Uma participante relata que              

“minha relação com meus amigos lembra muito os laços de amizade em Friends”. Com              

menor recorrência, obteve-se também associação com outros aspectos e 19,5%          

relataram não ter relação nenhuma. Sobre a importância da série na vida do fã, em uma                

escala de 1 (pouco) a 10 (muito), obtive-se: 

Quadro 4: Importância da Série 

Escala 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

% 47,6% 13,4% 13,4% 7,3% 9,8% 4,9% 1,2% 0% 1,2% 1,2% 
Fonte: elaborado pela autora 

A respeito da influência sobre a sua vida, 78 pessoas responderam que a série              

influencia positivamente, como nesse relato: “Positivamente. Porque a série mostra que,           

independente dos problemas, eles permanecem amigos e buscam sempre ajudar um ao            

outro”. Não obtivemos nenhuma resposta exclusiva sobre influenciar negativamente,         

porém houve relatos em que destacam-se o ponto positivo e negativo, como pode ser              

observado a seguir: “Positivamente justamente por conta da questão de humor e os             

vínculos familiares. Negativamente por me fazer internalizar tanto o modo de vida da             

época e fazer com que eu tenha dificuldades de me encaixar na sociedade atual”, e               

poucas pessoas relataram não haver nenhum tipo de influência. 

Na identificação com os personagens, temos o seguinte gráfico:  

Gráfico 1: Identificação com personagem principal 

 
Fonte: elaborado pela autora 

Chandler Bing: Obteve 31 pessoas respostas e nelas os aspectos nos quais            

ocorre a identificação são pontos como sarcasmo, humor, dificuldade em lidar com            
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sentimentos, carinhoso, amizade com Joey, fazer piadas em momentos inapropriados,          

como leva a vida, timidez. Algumas respostas foram: “Sarcasmo. Dificuldade em lidar            

com os sentimentos. Prezar pela amizade, da mesma forma que ele e o Joey são. Não                

saber lidar com certas situações. Mania de falar coisas nada a ver, como quando ele do                

nada diz algo como “BAKSJAKSM”.” 

Mônica Geller: Foram 16 as respostas. Em relação aos aspectos que os levam a              

perceber essa identificação, relatam características como manias de limpeza,         

organização, casar, ter filhos, ajudar seus amigos, gosto pela culinária, competitividade           

e força. “Assim com ela também sou metódica, perfeccionista, com um bom coração e              

que procura ajudar os amigos”. 

Rachel Green: Com 14 respostas em que os entrevistados dizem que, nos            

aspectos em comum, citados com maior ocorrência, são os relacionamentos          

conturbados, coragem, gostar de moda, crescimento pessoal e profissional durante a           

série, muitas vezes depender dos outros, seu jeito “patricinha”. “Era desacreditada no            

começo e se sentia perdida em relação à carreira. Mas se tornou responsável ao longo da                

série. Também por conta de um relacionamento complicado”.  

Phoebe Buffay: Houve 10 respostas que relataram em relação aos aspectos que            

geram essa identificação com sua autenticidade, não se importar com que as pessoas             

pensam dela, excentricidade, lerdeza, loucura, supersticiosa, ligada ao místico e às           

coisas da natureza, carinhosa. “Pelo fato de ela ser meio desligada em várias coisas, não               

se importar com o jeito que os outros a olham e estar quase sempre de bem com a                  

vida.”.  

Ross Geller: Nas 7 respostas sobre ele os aspectos que geram a identificação             

foram, o seu jeito desajeitado com as mulheres, nerd, teimosia, acreditar no amor, seus              

relacionamentos frustrados. “Costumo dizer que sou um eterno apaixonado, como não           

me identificar com ele? Acho também o senso de humor dele, de certa forma, parecido               

com o meu”. 

Joey Tribbiani: O único com somente 1 resposta, a entrevistada relatou que os             

aspectos que a fazem identificar-se com ele são sobre como ele é engraçado, amigo,              
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lento, ama comer e é carinhoso. “O Joey é meio lento para entender as coisas, mas é um                  

amigo muito legal e carinhoso também, além de adorar comer e ser muito engraçado.”  

 

Considerações finais 

Após analisar todas as respostas juntas e individualmente, pode-se constatar que           

o personagem que gera maior identificação é Chandler Bing. Interpretado por Matthew            

Perry, Chandler usa o sarcasmo e suas piadas para tentar fugir de momentos             

embaraçosos, e no início da série tem muitos problemas para manter um relacionamento             

sério, até se envolver com Mônica.  

Como resultados, concluímos que Friends, mesmo após 22 anos de sua estreia,            

continua sendo uma série atual, a qual trata de assuntos cotidianos e que gera              

identificação não somente com as situações, mas com a personalidade dos personagens.  

A maioria dos espectadores entrevistados têm 18 anos, são do gênero feminino,            

estudantes, graduandos ou graduados e moram da região sudeste do Brasil. Das formas             

de consumo, a grande maioria começou a assistir a série após seu fim, na Netflix, à                

noite, e ficou sabendo da série na televisão e ainda relata que o que mais interessa para                 

eles na série são as amizades e como elas são retratadas. Podemos, assim, concluir que               

esse público jovem busca vários meios para continuar assistindo e que os personagens             

da série são atuais, o que faz com que quem assiste consiga ter um grau de identificação                 

nem que seja pequeno com algum dos personagens. 
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