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A série Friends e as relações de comportamento e consumo 

 

Resumo: Este artigo busca compreender as relações de comportamento e consumo de um 

determinado público que assiste e se identifica com uma série; trazendo como objeto de estudo 

empírico a série norte-americana de sucesso, Friends. Neste presente texto se compreende o 

consumo como uma ferramenta de construção de identidade na sociedade contemporânea, em 

que textos culturais, como as séries, exercem papéis de emissão e tradução de uma cultura, 

expondo imagens e conteúdos polissêmicos e personagens que figuram modelos de papéis 

sociais. O consumo exercido pelos fãs também se integra como parte relevante deste estudo, que 

entende, por intermédio de uma pesquisa exploratória, as práticas e a percepção dos fãs em 

vínculo com a série.  

 

1 Introdução 

O presente artigo tem como finalidade registrar, a partir da série de sucesso 

norte-americana Friends, suas relações com o comportamento de compra e consumo de 

seus telespectadores, visando entender o público enquanto sujeitos que consomem, se 

identificam e vivem em uma cultura. A premissa nascente para a temática de estudo é a 

de que os textos culturais como as séries, que se tornaram popularizadas ultimamente, 

proporcionam um universo simbólico de manifestações de uma cultura, que por 

decorrência podem ao mesmo tempo refletir e refratar comportamentos de compra e 

consumo. O produto midiático, portanto, torna-se um espaço de estudo importante para 

a compreensão do público (os fãs que assistem esse produto midiático) e o 

entendimento do contexto cultural e simbólico que transmite sua narrativa. 

 

2 Objetivos 

 Considerando a significativa popularidade de Friends, é válido investigar sua 

narrativa, de maneira que os personagens e os contextos culturais da série sejam melhor 

discernidos. Desse modo, estabelecemos como objetivos traçar um perfil dos 

protagonistas e levantar representações na série em termos de comportamento de 

consumo e estilo de vida, além de mapear práticas de consumo que emergiram a partir 

da série e ainda são executadas até os dias de hoje. 

 

3 Metodologia  

A estrutura de nossa investigação abrange uma pesquisa documental (uma 

análise dos episódios da série); uma pesquisa bibliográfica; e uma pesquisa exploratória 

de caráter qualitativo, por intermédio de entrevistas em profundidade, junto a uma 



amostra de quinze pessoas, representados por fãs, responsáveis de páginas em redes 

sociais digitais e algumas lojas online.  

 

4 Desenvolvimento 

 A sitcom de sucesso norte-americana em foco aqui foi transmitida na televisão 

entre os anos de 1994 e 2004. Portanto, um contexto diferente do atual, quando 

expansão da internet ainda se configurava na época. Hoje muitas séries além de não 

sobreviverem tanto tempo de transmissão, são postadas e digitalizadas constantemente. 

Já o telespectador de Friends se programava para assistir a série, um encontro semanal 

ao longo de dez anos, que despertava identidade e familiaridade. Resultado de um 

intensivo tempo de transmissão em que os personagens e suas características, a 

linguagem, os lugares, as referências não só fazem menção ao universo de seu público, 

como depende deste para a construção de sentidos e ganhos simbólicos através dessa 

realidade.    

 Se uma série pode despertar potenciais relações com seu público através desses 

contextos, o consumo pode se apresentar como forma expressiva nesse processo. A 

mídia e seus produtos midiáticos são o campo de busca de identidades, que, por 

conseguinte, acabam reforçando e propagando o consumo. Para Rocha (2005), o 

consumo pode ser entendido como ferramenta cultural simbólica, definidor de práticas 

sociais, de modos de ser, um estruturador de valores que define mapas culturais e 

identidades, concepções que são bem retratadas nos comportamentos dos personagens 

da série, em que as práticas de consumo realizadas colaboram para a configuração de 

traços de suas identidades, e nas formas de consumo decorrentes a partir da série.  

 

5 Resultados preliminares 

 Diante da pesquisa exploratória ainda em andamento, destacamos aqui nossas 

primeiras observações e algumas das possíveis considerações finais. A pesquisa tem 

como objetivos identificar práticas de consumo dos fãs e quais são as práticas 

realizadas, compreender a relação que estabeleceram com a série, assim como os 

conteúdos que são apresentados em sua narrativa.   

 Grande parte dos entrevistados assume uma identificação com personagens da 

série, assim como os temas do cotidiano que são apresentados, acreditam que a narrativa 

pode trazer uma perspectiva de um estilo de vida, seja nova-yorkino ou de cidade 

grande num sentido amplo. Conseguem identificar marcas e produtos na série, como 



Nike, Visa, Gucci, Toblerone, Ralfh Lauren, Bloomingdale’s, Oreo e Kit Kat. Além de 

ainda consumirem o próprio produto midiático em serviços de TV por assinatura ou 

serviços de streaming (como Netflix), possuem produtos atrelados a Friends, como itens 

confeccionados com signos identitários da série (camisetas, canecas e chaveiros); a 

moldura da porta do apartamento da personagem Mônica, um elemento icônico que 

representa e resume a série; e boxes com os DVDs da série.   

Uma segunda importante constatação é a de que a sobrevivência da série na 

memória das pessoas se dá por meio de um conjunto de ações, praticadas 

continuamente, que também expressam e despertam a união dos fãs. A internet é a 

ferramenta sustentadora para essas práticas; um campo de interações que reforçam a 

pertinente lembrança da série até os dias de hoje.  

 

6 Fontes consultadas 

ENNE, Lúcia. “À perplexidade, a complexidade: a relação entre consumo e identidade 

nas sociedades contemporâneas”. São Paulo, v.3, n.7, p. 11- 29 Jul. 2006. 

DOUGLAS, Mary & ISHERWOOD, Baron. O mundo de bens. Para uma antropologia 

de consumo. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006. 

JOST, François. Compreender a televisão. Porto Alegre: Sulina, 2007. 

KELLNER, Douglas; BENEDETTI, Ivone Castilho. A cultura da mídia: estudos 

culturais: identidade e política entre o moderno e o pós-moderno. Bauru, SP: EDUSC, 

2003. 

ROCHA, Everardo. “Culpa e prazer: imagens do consumo na cultura de massa” 

Comunicação, mídia e consumo. São Paulo, v.2, n.3, p. 123- 138 mar. 2005.  

ROCHA, Silvia. “O homem sem qualidades: modernidade, consumo e identidade 

cultural”. São Paulo, v.2, n.3, p. 111- 122 mar. 2005.  

SANTANA, Adriel Santos. Curiosidades sobre a série Friends. Disponível em: 

<http://www.seriemaniacos.com.br/voce-sabia-friends/>. Acesso em: 19 fev. 2017.  

SÉRIES ONLINE PARA ASSISTIR. Friends. Disponível em: <http://seriespara 

assistironline.org/2014/06/assistir-friends-online-legendado.html>. Acesso em: 19 fev. 

2017. 

SILVA, Marcel Vieira Barreto.  Cultura das séries: forma, contexto e consumo de ficção 

seriada na contemporaneidade. Galáxia (São Paulo, Online), n. 27, p. 241-252, jun. 

2014. 

LOPES, Bruno. Sitcoms- As séries de comédia. Disponível em: < 

http://englishlive.ef.com/pt-br/blog/sitcoms-as-series-de-comedia/> Acesso em: 19 fev. 

2017. 


