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Crônicas do Cotidiano:  

o aspecto comum das diferenças1 

Camila Mello de Miranda2 

 
RESUMO: A plataforma de conteúdo por streaming Netflix lançou em 2019 o revival de 
“Tales of the city” (traduzida como “Crônicas de San Francisco”). A série atravessa o tempo-
espaço da cidade norte americana como pano de fundo para as histórias de um grupo de 
pessoas “queers” em quatro temporadas. O objetivo é compreender como se constrói a 
dualidade do “comum” e da “diferença” ao explorar o papel da cotidianidade presente no 
aspecto da crônica e do “fora do padrão” dos personagens a partir da sociologia compreensiva 
de Maffesoli analisando cenas da primeira e última temporada colocadas em contraste, 
elucidando tais diferenças.  
 

INTRODUÇÃO 

Um dos impactos da evolução das tecnologias relacionadas às novas plataformas digitais em 

rede, em específico sobre os modos de assistir à televisão é a relevância do streaming, que é 

considerada por Jenner (2016, apud CASTELLANO, 2018) um marco de uma nova “era” 

televisiva. O fenômeno da existência de plataformas de conteúdo fora do fluxo televisivo já se 

encontra bem fundamentado e apesar de haver outras concorrentes a Netflix foi pioneira neste 

tipo de serviço. A principal plataforma do segmento de entretenimento audiovisual por 

internet chegou a 100 milhões de assinantes em 2017, atua em mais de 190 países e são mais 

de 125 milhões de horas assistidas por dia3. Em uma “cultura das séries” (SILVA, 2014) onde 

há uma expansão “na produção, circulação e consumo de ficção seriada” (apud 

CASTELLANO, 2018) Castellano afirma que a marca transpõe o fã da série para o fã da 

marca.  

Os produtos audiovisuais que compõe o catálogo Netflix são extremamente plurais na 

representação de identidades e abrangem temas para todos os públicos. Um dos produtos 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 Mídia, representação e discursos narrativos, no VIII Seminário Internacional de 

Pesquisas em Mídia e Cotidiano 
2 Mestranda do PPGMC/UFF. E-mail: camila_miranda@id.uff.br 
3 Disponível em: https://bit.ly/3tHWpJ6. Acesso em: 13/02/2021. 
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lançados pela Netflix em 2019 especialmente no mês do Orgulho LGBTQIA+4 foi o revival5 

da série “Crônicas de San Francisco”. A obra é baseada em nove livros, publicados entre 1978 

e 2014, escritos por Armistead Maupin e são um dos principais relatos literários da epidemia 

HIV/AIDS e das lutas por direitos civis do movimento LGBT no Estados Unidos. Foram 

produzidas quatro temporadas e transmitidas por diferentes emissoras ao longo dos anos de 

1993, 1998, 2001 e 2019. A ficção seriada atravessa o tempo-espaço da cidade Californiana 

nos Estados Unidos, como pano de fundo para as histórias de um grupo de pessoas distantes 

dos “padrões” e que se articulam como comunidade.  

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Este artigo tem como propósito examinar o papel da cotidianidade nesse produto audiovisual, 

onde os personagens e a trama das crônicas serão lidos como retratos do cotidiano a partir de 

Maffesoli (2008), da construção da realidade social por Berger e Luckmann (1996) e da noção 

de imaginário (MAFFESOLI, 2001). A produção mais recente de “Crônicas de San 

Francisco” destaca os grandes avanços alcançados para a comunidade queer6 quando 

comparada ao contexto da sua primeira versão, sendo assim, acionaremos discussões de 

gênero em Buttler (2017b) e de Contrera (2019) para pensar nas camadas de sentido da 

dimensão simbólica da imagem.  

A motivação para a realização desta pesquisa, além da grande popularidade da marca Netflix 

e o aumento exponencial da produção de obras que giram em torno da temática da diversidade 

e da diferença é que tais produções também despertam o imaginário coletivo. O estudo torna-

se então relevante para a compreensão das repercussões da mídia no cotidiano, bem como da 

                                                 
4 Sigla que abrevia orientações sexuais e identidades de gênero. O principal objetivo da sigla é unir e representar 
as pessoas que fazem parte da comunidade e ecoar a amplitude do movimento Representa, respectivamente, 
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais (travestis e trangêneros), queer (pessoas que não se identificam com 
padrões sem concordar com as obrigatoriedades de gênero/orientação sexual), intersexo (quando as combinações 
biológicas e desenvolvimento corporal não se enquadram na norma binária) e assexuais (pessoas que não sentem 
atração sexual por outras pessoas, independente de gênero), o “+” é utilizado para incluir outros grupos e 
variações. Disponível em: https://glo.bo/3aF4yY2. Acesso em: 18/02/2020. 
5 “Revival” é quando o estúdio retoma uma produção antiga, mantendo o elenco ou, ao menos, parte dele, dando 
continuidade à mesma narrativa. 
6 Originalmente com o sentido de bizarro, estranho ou excêntrico, o termo foi reivindicado pelos grupos LGBT a 
partir dos anos 1980 a fim de ressignificá-lo como o sujeito da sexualidade e comportamento desviante que não 
aspira ser referência das normas regulatórias da sociedade. No âmbito teórico, a teoria queer busca estabelecer 
concepções que visem uma mudança de valores impostos.  
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imagem na elaboração e representação de imaginários. A travessia da ficção seriada ao longo 

do tempo, possibilita a reconstrução dos eventos no passado e é um valioso meio para o 

entendimento das práticas presentes.  

 

CRÔNICAS COMO COTIDIANO  

A obra é composta por crônicas7, ou seja, o encontro da literatura com a vida mundana (SÁ, 

2005). Podemos compreender que o cotidiano e as relações humanas são tema da crônica, e 

por isso, entendemos o gênero como uma forma possível de captar o cotidiano singular 

daquele grupo representado ao longo da travessia do tempo na narrativa seriada. Seguindo a 

trama do primeiro livro, a primeira minissérie é ambientada em 1976 pós-movimento hippie8 

quando conhecemos os moradores de Barbary Lane, 28. As quatro temporadas têm de 

semelhança a representação destas pessoas comuns em seu dia a dia, suas questões amorosas e 

de autodescoberta.  

Por meio do olhar perspicaz do cotidiano que o sociólogo francês Michel Maffesoli cunhou a 

estética sociológica através das reflexões da vida de todo dia que segue seu caminho de modo 

complexo. Ele observou o surgimento de vestígios de um estilo estético que inclui o 

contagiante, o emotivo, o retorno às imagens, os simbolismos e a busca por território, 

explorando dimensões distintas do social que se manifestam nos elementos concretos do 

presente. Os estudos compreensivos buscam, além dessa esfera social, compreender o que é 

capaz de dar conta “da vida de todo dia”. Sendo assim, podemos entender a crônica como 

uma das formas do discurso maffesoliano que se utiliza do imaginário pensado por Durand 

(2002). A conexão entre vida e personagens (com experiências muito próximas aos 

telespectadores), conecta a cultura vivida, “o cimento de toda vida social”. A fluidez temática 

foi favorecida pela crônica em todas as temporadas, pois deu condições para que Maupin 

expusesse os temas que estavam em voga em cada época, considerando sempre o trânsito 

entre a lembrança de um passado e a experiência do presente. 

                                                 
7 A palavra crônica se origina do latim Chronica que significava o relato de acontecimentos em sua ordem 
temporal. É caracterizado como narrativa histórica, por seguir uma sequência cronológica. Disponível em: 
https://bit.ly/3dU2NIE. Acesso em: 20/01/2021. 
8 Movimento iniciado na década de 1960 surgido na cidade de São Francisco na costa oeste dos Estados Unidos 
que pregava o amor livre, o respeito à natureza, ao pacifismo e à uma vida mais simples sem preocupações 
consumistas. Disponível em: https://bit.ly/3kIVqp3. Acesso em: 20/01/2021. 
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CONSTRUÇÕES DO COMUM E DA DIFERENÇA 

Os sociólogos Berger e Luckmann (1996) desenvolveram estudos sobre como os processos do 

todo contribuem para a construção da realidade social. Para os autores, a vida cotidiana se 

apresenta como uma “realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido 

para eles na medida em que forma um mundo coerente”, ou seja, o homem exterioriza suas 

concepções, objetiva o mundo à sua volta, para só então interiorizar este mundo 

transformando em consciência.  

O cotidiano então pode ser observado como responsável por demarcar uma qualidade do 

“normal” em que os sujeitos precisam para ser capazes de dar conta da “normalização da 

vida”. Do ponto de vista da trama, as quatro temporadas de “Crônicas de San Francisco” são 

representações dessas relações simbólicas. Enquanto o aspecto de crônica transmite a noção 

do cotidiano quanto agente constituidor do comum, ao mesmo tempo, a temática LGBTQI+ 

envolve as vivências de identidades consideradas “fora do padrão” (FOUCAULT, 1979). Na 

definição dada pelos autores Berger e Luckmann (1996), quando um ser humano é inserido 

em uma sociedade localizada em um determinado espaço-tempo, está dado anterior a ele, 

conhecimentos e verdades pré-estabelecidos referentes à estrutura. Na linha dos autores, 

podemos pensar que para compreender um comportamento sexual é preciso conectá-lo ao 

contexto ou produção cultural na qual os sujeitos estão envolvidos. Sendo assim, dentro de 

um universo social existiriam normas preditivas de comportamento.  

Butler (2017a) nos esclarece que as questões de gênero são mais uma forma de “sujeição” 

frente ao discurso heteronormativo9 pois a lógica que se exerce sobre as questões de gênero, 

para a autora, não parece ter intenção de contribuir com uma elucidação ou construção de 

significado (da mesma forma como o cotidiano age como constituidor do comum), e sim, 

através do poder10, na intenção de dominar os classificados. Butler afasta-se da noção de 

gênero como algo “natural” e sim como algo construído. É nesse pensamento que a autora 

chega ao termo “performatividade” onde as expressões de gênero são “produzidas e impostas 

pelas práticas reguladoras da coerência do gênero” (2017b, p. 56) 

                                                 
9 Discurso predominante onde a heterossexualidade é considerada “normal”.  

10 Butler trabalha na esteira de Foucault em que a noção dos efeitos dos discursos e do poder configuram a 
produção social de instituições, dispositivos e práticas sociais. Segundo o autor, as instituições dão alicerces na 
produção de verdades que reverberão na construção de moral, reforçando, legitimando ou não, práticas e 
discursos, uma espécie de pressão e como que um poder de coerção. 
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Ao transportar e ressignificar a presença queer no produto, o programa reverbera na 

construção de imaginários coletivos a respeito da possibilidade da diversidade sexual além da 

heteronormatividade. Michel Maffesoli (2001) argumenta que o imaginário se aproxima de 

algo sem consistência, diferente de coisas tangíveis como a realidade econômica, política ou 

social. Durand (2002) diz que o real é mobilizado pela efetividade do imaginário nas 

construções do espírito, como formações mentais, um tipo de realidade na estruturação da 

realidade individual. O imaginário não se reduz a cultura, mas entram partes dela, como um  

estado de espírito ou força social, uma atmosfera que é possível sentir, mas não quantificar. 

 

METODOLOGIA 

A análise dos aspectos da cultura unidos a leitura da crônica como um gênero capaz de captar 

o cotidiano é um modo singular de revisitar construções simbólicas que perduram nos 

imaginários coletivos que se apresentam como fenômeno na série. Através da narrativa 

seriada em associação com o tempo-espaço esperamos que se deixe transparecer marcas das 

gerações. Examinaremos assim, as crônicas de forma despretensiosa como uma configuração 

possível de expressão do cotidiano a partir da sociologia compreensiva (MAFFESOLI, 2010) 

como lentes da razão sensível como uma forma de entender o imaginário na narrativa de 

ficção seriada e colocaremos em contraste determinados temas e suas respectivas abordagens 

na primeira e última temporadas. 

 Para dar o que Maffesoli chama de “dimensão aberta” à sociologia compreensiva, ele recusa-

se a usar o termo “conceito” como termo chave. Para o autor, há uma inflação de conceitos 

em todos os domínios e advoga a favor da utilização do termo noção, assim, o conceito busca 

a verdade e noção buscaria a semelhança. A “sociologia compreensiva” que o autor trabalha 

não deve mais produzir “conteúdos”, mas sim “ponto de vista” e não explicar fenômenos, mas 

sim compreendê-los, justamente por sermos parte deste contexto “somos parte integrante (e 

interessada) daquilo que desejamos falar” (MAFFESOLI, 2010, p. 29).  

 

RESULTADOS 

Ao marcarmos a obra de 1993 como gênese em oposição a obra de 2019, conseguimos 

identificar rastros deixados em alguns temas-chave, e assim, encontrarmos pistas para a 
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interpretação através do “método compreensivo” (MAFFESOLI, 2010) que se propõe a 

“descrever a vida social” através da mistura do “inteligível e do sensível”.  

Desde os primeiros episódios da série conhecemos Anna Madrigal, que apesar de ser a 

primeira protagonista transsexual, poucos personagens sabem da sua identidade trans, além de 

ser tratado como segredo na trama, isto demora a ser revelado inclusive ao público. Enquanto 

a transexualidade de Anna mal é abordada nas primeiras temporadas, há a inserção de um 

novo personagem na produção de 2019 chamado Jake Rodrigues e que ganha proporções tão 

grandes quanto os personagens do show original, dividindo o mesmo tempo de tela que eles. 

Imagem 1     Imagem 2 

 

Fonte: Netflix - Primeira temporada T1:E6 

 

Fonte: Netflix - Quarta temporada T4:E2 

 

A história de Jake gira em torno de um casal de lésbicas, porém, uma delas possui uma 

inconformidade com seu corpo feminino e deseja fazer a transição de gênero. Apesar de ter 

apoio de sua parceira em um primeiro momento, Jake enfrenta o término da sua relação ao se 

deparar com novos desejos por homens. Soa confuso, em especial para as pessoas de outras 

gerações, principal foco de audiência da série - aqueles que acompanham desde 1993. A 

complexidade das questões de Jake, e por consequência, da sua parceira, explora a 

diversidade de potencialidades de arranjos sexuais que o corpo pode usufruir, ou seja, da não 

concordância entre gênero, orientação sexual e sexo biológico. Preciado (2014) sugere a 

desconstrução sistemática das práticas sexuais e do sistema de gênero da matriz binária 

heterossexual através do deslocamento da ideia do que é natural ao corpo (no sentido 

biológico), como espaços de construção biopolítica atravessado por técnicas de opressão que 

formatam os corpos. Em alinhamento com Buttler, os autores questionam uma coerência 

obrigatória entre sexo, gênero e desejo e pretendem alargar possibilidades de existência. 
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Outro elemento interessante nas duas produções é que em ambas as temporadas há cenas que 

representam certo menosprezo por pessoas com menor capital cultural dentro da comunidade. 

Na primeira temporada e no episódio 3, Michael Tolliver vivencia certo preconceito através 

de olhares atravessados e cochichos em um jantar na qual acompanha seu namorado da época, 

quando inclui ao assunto “lésbicas e drag queens” (imagem 3). Facchini e Rodrigues (2017) 

ressaltam que dentro do movimento LGBT, havia o esforço de conferir à identidade 

homossexual, uma imagem pública respeitável, que marcaria a distinção “homossexual x 

travesti” e os militantes da “segunda onda”11. As referências eram tipicamente dadas pelos 

homens que eram maioria e estavam a frente do movimento homossexual, deixando de fora as 

travestis, as “bichinhas pintosas” e lésbicas.  

Imagem 3      Imagem 4 

 

Na quarta temporada Michael ainda presente na trama, passa por uma cena parecida com seu 

atual namorado Ben (imagem 4), um homem gay e negro, mais jovem – assim como Michael 

era o único na imagem 6. Ben se sente desconfortável com as piadas sobre “traveco” feitas 

pelos convidados e discorre como é ofensivo usar o termo. Os convidados se opõem a Ben, 

alegando que se hoje há “lugares seguros”, interseccionalidade12, casamento gay é porque sua 

                                                 
11 Facchini e Rodrigues (2017) pensam na ação geracional do movimento como “ondas” para falar sobre 
processos de mudança observados dentro dos movimentos feministas e LGBT e a relação entre “ondas” e 
“gerações” como forma de refletir esses processos de mudanças. 
12 Na fala do personagem, interseccionalidade refere-se apenas sobre múltiplas identidades. Frequentemente 
utilizada desta maneira por engano, já que é, antes de tudo, lente analítica sobre a interação estrutural em seus 
efeitos políticos e legais. É pensada como uma categoria teórica que focaliza múltiplos sistemas de opressão, em 
particular, articulando raça, gênero e classe. Carla Akotirene (2018, p. 54) diz que dependendo do lugar social 
que se ocupa, o gênero é vivenciado de maneira diferentes.  

 

Fonte: Netflix – Primeira temporada T1:E6 

 

Fonte: Netflix - Quarta temporada T4:E8 
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geração as conquistou e argumenta que fizeram isto “em meio a uma sociedade que era 

indiferente a gente viver ou morrer” e que não seriam censurados por Ben. Na cena seguinte, 

Ben se defende para Michael “ele está dizendo isso para mim? Um homem negro?” e discorre 

sobre suas vivências, ainda hoje, de marginalização. A experiência de ser homossexual e 

negro é específica, devido as condições de vida que são atravessadas pelas relações de poder 

(FOUCAULT, 1979), e por isso, as questões se atravessam, e devem ser analisadas de 

maneira interseccional e não isoladamente (AKOTIRENE, 2018). Estas são questões que vem 

sendo amplamente discutidas dentro dos movimentos identitários, especialmente o 

atravessamento de pautas. Esta cena atualiza um antigo debate sobre reconhecimentos e 

opressões dentro do próprio movimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Segundo Contrera (2018), a imagem possui uma dimensão simbólica, resultado de uma 

cultura midiática onde tudo se acumula e o que reverbera dá significação e consistência aos 

laços sociais, produzindo a manifestação de novos sentidos culturais, incorporando ao 

imaginário social possíveis práticas ou modos de ser e estar no mundo. Na relação entre 

imaginário e imagem, Maffesoli (2001, p. 76) discute que “não é a imagem que produz o 

imaginário”, e sim ao contrário, pois é a existência de um imaginário que delimita a existência 

de um grupo de imagens. Através da análise das cenas acionadas em conjunto com uma 

pesquisa sobre o histórico da produção, podemos chegar a duas vertentes de conclusões: a 

série como produto midiático que reflete na produção de imaginários e da narrativa como obra 

e representação de pautas sociais.  

Aparenta ter sido foco da estratégia da marca Netflix o revival de “Crônicas de San 

Francisco” pelo acionamento natural da audiência do passado através da continuação de 

determinados personagens e da continuidade da trama. A inclusão de novos artistas 

reconhecidos pelo público LGBTQI+ como ativistas dentro da classe demonstra uma segunda 

estratégia de convocar um novo público. Porém, isto é feito com cuidado, para que novos 

espectadores consigam entender a trama mesmo sem terem assistido as temporadas anteriores. 

Quanto obra, o acionamento de uma produção artística - inclusive de roteiristas - que são 

parte dessa comunidade, possibilita a inclusão de personagens complexos e temas que 

atualizam alguns dos debates da temática LGBTQI+ dentro, inclusive, do próprio movimento.  
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Utilizando como referencial teórico as contribuições de Maffesoli, a produção de “Crônicas 

de San Francisco” traz a visibilidade e representação ao movimento LGBTQIA+. As 

contribuições são significativas na atualização de debates e pontuais críticas internas, não a 

fim de destruir, mas de se ampliar a visão de mundo dos integrantes criando e alterando 

imaginários coletivos. Há uma produção de imaginários “normalizantes” através da temática 

do cotidiano em torno destes corpos que experimentam comportamentos há pouco tempo 

considerados desviantes e podem ser considerados como “fora do padrão”. Estes corpos, 

assim como suas representações em produtos midiáticos, visam desconstruir sistematicamente 

a naturalização das práticas sexuais e o sistema de gênero que conhecemos como “naturais ou 

normais”. Se as práticas foram construídas, podem ser desconstruídas, a fim de se produzir 

outras formas de enxergar o prazer e produzir sexualidade. 
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