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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo abordar as representações do corpo deficiente em séries de 

TV, tendo como objeto de estudo a série televisiva 3% (três por cento), primeira produção 

brasileira a entrar para o catálogo de séries da Netflix. Para atingir o objetivo foram analisadas 

cenas dos oito episódios da série, tendo como foco o personagem Fernando, que é cadeirante. 

Os resultados do estudo alertam para a necessidade de que as produções em geral revejam a 

forma como representam a pessoa com deficiência, visto que muitas vezes é estereotipada, e 

ainda, com atores que não apresentam nenhuma deficiência. 
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Introdução 

 Os meios de comunicação, cada vez mais presentes na sociedade, difundem padrões, 

conceitos e ideias que contribuem tanto para a construção das representações sociais quanto 

para a naturalização de alguns comportamentos, principalmente no que diz respeito aos 

conteúdos e às imagens que veiculam sobre corpos minoritários. Acerca da relevância da 

mídia no meio social Roger Silverstone (2011) ressalta que:  

É impossível escapar à presença, a representação da mídia. Passamos a depender da 

mídia, tanto impressa como eletrônica, para fins de entretenimento e informação, 

de conforto e segurança, para ver algum sentido nas continuidades da experiência e 

também, de quando em quando, para as intensidades da experiência. 

(SILVERSTONE, 2012, p. 12). 

 

Partindo desse pressuposto, decidimos analisar como é construída a representação do 

corpo deficiente em séries de televisão, sobretudo na série 3%, observando quais estereótipos 

ainda são recorrentes nas representações que envolvem o corpo deficiente, e de que forma 

essas representações pode afetar na formação da identidade de uma pessoa com deficiência. 
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Mirian Goldenberg (2005) afirma que, anteriormente, estudos referentes ao corpo 

eram considerados temas fúteis, sem importância social em um país pobre e com questões 

mais fundamentais, tais como desemprego, fome e violência. Entretanto, segundo os dados do 

Censo IBGE (2010), cerca de 46 milhões de pessoas apresentam pelo menos alguma 

deficiência no Brasil, valor que corresponde, aproximadamente, a 23,9% da população 

brasileira. Diante de tal dado, é perceptível que há um grande número de pessoas com 

deficiência no país e, por isso, é relevante estudar como é construída a representação desse 

público nas mídias tradicionais, sobretudo nas séries de televisão.  

Diante das diversas pesquisas sobre as questões das pessoas com deficiência e seus 

corpos, decidimos investigar se a representação do personagem Fernando na série apresenta 

algum diferencial ou se mantém estereótipos estigmatizantes e qual a importância de um 

personagem cadeirante numa série. Para isso, analisamos a representação do personagem 

durante os oito episódios da série. Como método, recorremos à revisão bibliográfica com base 

na autora HILGEMBERG (2015) que estuda as questões da representação do corpo deficiente 

nas instâncias midiáticas.  

 

1. Netflix e a Cultura das Séries 

Nos últimos anos, as séries televisivas têm atraído milhões de espectadores, esses que 

aumentam a cada novo episódio exibido ou nova série lançada. Como aponta Miller (2009), a 

televisão, em seu modelo tradicional, mesmo diante das transformações tecnológicas e 

culturais em curso, ainda é o meio de comunicação mais dominante em relação as outras 

mídias. Nos Estados Unidos (EUA), por exemplo, entre setembro de 2015 e maio de 2016, a 

série de maior audiência da TV aberta (The Big Bang Theory) contabilizou um número total 

de 20.36 milhões de espectadores, apenas assistindo ao vivo, segundo a Nielsen. 

Aos poucos, outras transformações midiáticas foram surgindo, oferecendo aos 

consumidores formatos e gêneros narrativos inéditos e acostumando-nos com novas 

dimensões estéticas e com diferentes possibilidades de consumo. Os avanços tecnológicos 

permitiram a digitalização do conteúdo e a sua propagação para os diversos meios on-line 

através da Internet e, com isso, a lógica da indústria midiática tende a modificar a relação de 

consumo.  



    

O crescimento do setor de TV on streaming
4
 pode ser percebido ao analisar os 

números da Netflix, que chegou a marca de 6 milhões de assinantes em dezembro de 2016 no 

Brasil. Esse tipo de serviço foi criado com o intuito de oferecer acesso ilimitado a conteúdos 

audiovisuais pela internet, sem a necessidade de fazer download. Hoje em dia, a empresa 

produz centenas de horas de programação original em diferentes países do mundo, querendo 

aprimorar-se nas aplicações e em novas programações. Além de servir como plataforma para 

acessar programas audiovisuais produzidos e já exibidos em outros canais, produtoras e 

distribuidoras, a Netflix também começou a criar produções originais, principalmente de 

séries, apresentando uma nova forma de distribuição e de consumo. 

Ao estudar sobre a Cultura das Séries, Silva (2013, p. 3) afirma que uma das condições 

que contribui para o aumento das produções, o destaque e a popularidade das séries de TV é 

“o contexto tecnológico em torno do digital e da internet, que impulsionou a circulação das 

séries em nível global, para além do modelo tradicional de circulação televisiva”. Ou seja, 

embora as TVs por assinatura tenham se popularizado desde o seu surgimento e aumentado o 

acesso às séries, são as formas atuais de consumo televisivo que contribuem para a ampliação 

das formas de produção e consumo audiovisual, com destaque para os sistemas de 

transmissão em streaming. 

Além da facilidade de distribuição, circulação e consumo das séries, Silva (2013, p. 3) 

ainda indica outra condição para explicar o destaque e a popularidade dos programas dentro e 

fora dos modelos tradicionais de televisão: “é a que chamamos de forma, e está ligada tanto 

ao desenvolvimento de novos modelos narrativos, quanto à permanência e à reconfiguração 

de modelos clássicos”. Para Balogh (2002), também é a forma como é construída a narrativa 

que atrai os espectadores e os mantêm acompanhando a série, sendo esse um dos principais 

fatores responsáveis pela popularidade cada vez maior dos produtos televisivos. 

As novas formas de consumo foram, paulatinamente, propondo ao espectador que 

assistir filmes cinematográficos é possível nas mais diferentes telas, pois consumir seriados e 

filmes que, geralmente, circulavam na televisão de emissoras abertas, ou pagas, não é uma 

realidade tão comum, em decorrência da disponibilidade do conteúdo no ambiente on-line. A 

Netflix, por exemplo, disponibiliza conteúdos audiovisuais que podem ser acessados nos mais 

diferentes lugares, horários e ocasiões. Assim, a Netflix vem se consolidando como 
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paradigma do processo de convergência entre televisão e internet e, talvez, de uma nova 

cultura de consumo audiovisual. 

Portanto, as séries não podem ser consideradas apenas como mais uma forma de 

entretenimento, pois são fenômenos sociais que tratam de temas relevantes para a sociedade. 

Dessa forma, a Netflix buscando fazer a ponte entre os interesses do público e seus programas 

ou gêneros de preferência, procura abordar temáticas presentes no cotidiano em suas séries, e 

investe na relação com o público, para atender a solicitação dos mesmos ao adicionar um 

conteúdo no catálogo.    

 

2. O corpo deficiente em séries de televisão 

 

Ao olharmos para as produções que envolvem as séries de televisão, podemos 

perceber que há pouca representação dos corpos diferentes, sobretudo das pessoas com 

deficiência. Muitas vezes, acontece um esquecimento desse grupo (mesmo sendo quase 25% 

do total da população brasileira) e quando aparecem, costumam ter, em seu enredo, histórias 

de superação, o cadeirante como herói, egoístas, iletrados, e, por isso, dignos de pena e 

cuidado, além de, na maioria das vezes, aparecerem apenas em papéis secundários. Ou seja, é 

uma diversidade limitada por certos parâmetros que costumam nortear o protagonismo na 

ficção. 

A televisão é o meio de comunicação que normalmente dita às tendências e que tem 

um grande poder de persuasão para com os telespectadores, logo, torna-se um grande 

formador de opinião, podendo então, reforçar ou até mesmo mudar certas atitudes 

(HILGEMBERG, 2015). Porém, a representação das minorias mostrada nos meios televisivos 

está bem longe de ser a desejada. Segundo a Rudeman Family Foundation, organização 

dedicada ao ativismo da causa das pessoas com deficiência física, 95% dos personagens com 

deficiência são interpretados por pessoas que não vivem a mesma deficiência na vida real. 

Através desse dado, podemos perceber que os personagens deficientes interpretados pelos 

próprios deficientes são a minoria representada pela TV. Além disso, a visão imposta pela 

mídia é naturalizada na sociedade, de tal maneira que é comum não haver questionamentos 

sobre a pouca visibilidade ou porque quando há essa visibilidade é com atores ou atrizes sem 

deficiência. 

 Com o passar do tempo, as ideias e a forma de mostrar o deficiente nas séries foi 

mudando de pessoas rebaixadas a pessoas dotadas de superpoderes ou de uma inteligência 

inexplicável, pessoas com o temperamento forte e aparentemente indestrutíveis para seres 



    

com o psicológico abalado que desejam tirar a própria vida para se livrar da deficiência 

(LONGMORE, 1985). São pouquíssimas às vezes que o deficiente é retratado de uma 

maneira comum. Dessa forma, a fim de estudar a questão das representações do corpo 

deficiente, abordaremos a série 3%, primeira série com produção brasileira a ser adicionada 

no catálogo da Netflix, para identificar como a figura do cadeirante é apresentada. 

 

3. A representação do cadeirante na série 3% 

 

A série 3% conta a história de um Brasil dividido em dois. Um considerado mais rico 

em recursos e outro onde tudo é escasso. Aos 20 anos de idade, todo cidadão recebe a chance 

de passar pelo “Processo”, uma rigorosa seleção de provas físicas, morais e psicológicas que 

oferece a chance de ascender ao “Mar Alto”, uma região onde tudo é abundante e as 

oportunidades de vida são extensas. Entretanto, somente 3% dos inscritos passarão pelo 

processo. Um dos inscritos para participar do processo é Fernando. Esse personagem é 

cadeirante e desde muito jovem sofreu influências de seu pai para que visse o Processo como 

a sua única chance de obter um futuro melhor. Ser cadeirante nunca foi um problema para o 

Fernando, que é confiante e acredita que tem grande possibilidade de ser aprovado nas provas 

realizadas pelo processo.  

Curioso observar que o ator que interpreta o personagem não é cadeirante. Para viver o 

personagem, o ator Michel Gomes ficou com uma cadeira de rodas por um mês em casa e 

todo dia ficava 15 minutos parado na frente do prédio. Segundo ele, essa foi a experiência 

mais desafiadora da sua vida de ator, justamente por ele viver um cadeirante. Entretanto, ele 

buscou ao máximo dar uma representação verdadeira e menos estereotipada, fazendo com que 

o Fernando não tivesse problemas, mesmo usando cadeira de rodas. 

Anterior à estreia da série, a Netflix publicou alguns vídeos de apresentação dos 

personagens com o objetivo de divulgar a série. Na apresentação do Fernando, podemos 

perceber um diferencial em relação às campanhas envolvendo pessoas com deficiência, pois, 

em seu discurso, ele cita que o fato de usar cadeira de rodas não o impede de conseguir passar 

pelo processo. 

 

Eu vou passar no processo por que eu mereço. Você pode estar olhando para mim 

com pena, mas não precisa ficar, por que eu tenho condições de fazer qualquer 

coisa. Eu estou aqui para passar, sou um dos melhores. Confie em mim, minha 

cadeira é apenas uma coisa, eu sou maior do que ela. Ela é minha escrava e não eu 



    

dela. Eu vou conseguir me virar. Se eu faço tudo nesse mundo miserável, imagina 

o que eu vou fazer do lado de lá.
5
 

 

Com base neste discurso, podemos perceber que o Fernando é autoconfiante e que sua 

apresentação quebra a expectativa de todos, que imaginam que o cadeirante será o coitadinho. 

Além disso, ao apresentar o personagem, a Netflix utilizou como estratégia o posicionamento 

do Fernando para atrair potenciais consumidores à série. Dessa forma, a publicidade não só 

divulga a série, mas também estabelece certa popularidade à marca, uma vez que existe a 

presença de um cadeirante na narrativa, aspecto diferencial. Com isso, a imagem que o 

consumidor adquire em relação ao produto será responsável pelo consumo do conteúdo e pela 

frequência de consumo futuro em outras produções da marca, bem como, pela imagem da 

marca e credibilidade que poderá captar junto ao mercado. 

 

 
        Figura 1: Personagem Fernando em vídeo de apresentação

6 

Tal afirmação corrobora com o pensamento de Everardo Rocha (2006) que afirma:  

Estudar as representações elaboradas nos anúncios é importante para decifrar o 

imaginário que informa as práticas de consumo. A publicidade é a narrativa que dá 

sentido ao consumo e está entre as principais produtoras de sistemas simbólicos 

presentes em nosso tempo. (ROCHA, 2006, p. 12). 

 

 Ao analisarmos a construção do personagem na série, um ponto interessante para 

refletirmos diz respeito ao Fernando recorrer a sua deficiência para ser aprovado em uma das 

etapas do processo. Em uma das provas, Fernando descobre que no Mar Alto poderia 

conseguir uma chance de voltar a andar. No começo, ele não gosta da ideia, mas na primeira 

chance que tem utiliza dela para passar na prova. Tal atitude é muito utilizada quando vai se 

representar um cadeirante em alguma produção midiática, o que lembra os pensamentos de 

Jack A. Nelson (1994), que ressalta que os meios de comunicação retratam as pessoas com 

deficiência como “coitadinhos”, e, na série podemos perceber que o olhar dos outros 
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personagens direcionado ao Fernando, de certa forma, transparece piedade, como se de fato, 

ele fosse “coitadinho” por conta da deficiência.  

 

       
Figura 2: Fernando em uma das provas do "Processo"
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Ao investigar também os corpos com deficiência, Ross (1997) concluiu que os 

programas de ficção tendiam a representar a pessoa com deficiência de forma negativa, 

concentrando-se nas pessoas ou como “sofredoras, porém corajosas”, ou “indefesas e 

dependentes”. Ratificando essa reflexão, podemos notar que a série explora um lado 

emocional e sofredor do Fernando, mas que, ao mesmo tempo, o coloca como corajoso, por 

enfrentar todos os desafios em busca de melhores condições sociais, físicas, econômicas e de 

saúde no Mar Alto.   

Outro modo de representação do deficiente vista na série é a de compensação na qual, 

segundo Tatiane Hilgemberg (2015), o personagem que lida de forma responsável com sua 

deficiência recebe dons a fim de compensar a dor que o aflige, ou seja, o “super-herói”, 

alguém que, contra todas as expectativas, triunfa sobre a “tragédia da própria condição”. Na 

série analisada, os outros personagens que competem com Fernando, ao longo do processo, 

duvidam da sua capacidade física e intelectual ao enfrentar os desafios, e, por isso, ele é 

excluído e estigmatizado como incapaz. No entanto, a deficiência para o próprio Fernando 

não indica dificuldades, visto que ele se mostra forte e corajoso durante todas as provas e 

ultrapassa as barreiras impostas, avançando nas etapas mais difíceis da competição, 

principalmente por sua inteligência, aspecto esse que fortalece o personagem, como se fosse o 
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seu “dom” e vai de encontro a todas as expectativas das pessoas que não acreditavam nessa 

possibilidade.  

Diante das análises apresentadas, podemos ver que as representações do corpo com 

deficiência ainda são estereotipadas, haja vista a recorrência dos estigmas históricos como a 

piedade, heroísmo e carência econômica. No entanto, apesar de representações pouco 

originais, ao encontrarmos corpos com deficiência em séries televisivas, o imagético 

midiático é ressignificado permitindo divulgar os corpos que anteriormente não eram 

permitidos.  

 

Considerações Finais 

O objetivo deste artigo foi discutir as representações e os estereótipos das pessoas com 

deficiência em séries de televisão, sobretudo, na série 3%, produzida pela Netflix. 

Inicialmente, a partir das teorias estudadas cabe destacar que foi possível perceber que as 

pessoas com deficiência raramente são retratadas em situações não estereotipadas. As 

representações desses personagens, na maioria das vezes, está em suas relações afetivas e na 

superação das dificuldades que a deficiência provoca, minimizando questões que diz respeito 

ao trabalho, ao lazer, etc. Sendo assim, os corpos com deficiência ainda são apresentados 

como indivíduos socialmente excluídos nas séries e que, ao longo da trama, conquistam e 

adquirem força para mudar, tornando-se mais proativos e, consequentemente aceitos em 

diversos contextos sociais, ainda que permaneçam um pouco inaptos, incapazes de tomar 

decisões. 

Embora seja uma obra de drama e ficção científica, a série 3% apresenta alguns pontos 

importantes para reflexão, principalmente no que diz respeito aos deficientes. A questão da 

acessibilidade, que muitas vezes não existe em nossa sociedade, e, no caso da série, as provas, 

que não são pensadas para que todos possam fazê-las, inclusive um cadeirante, e o grande 

ideal de superação trazido, onde o personagem não impõe nenhuma barreira sobre si e tenta 

ao máximo superar os desafios postos, são alguns dos pontos que revelam a importância do 

estudo dessas representações nas séries de televisão. 
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