
Eu nunca, série da Netflix, dá um show de
representatividade e retrata de forma descontraída
vários problemas que passamos na adolescência

A série Eu Nunca (Never have I ever) está ganhando o público e marcando vários
pontinhos no quesito representatividade.

Vamos começar com a personagem principal, Devi (Maitreyi Ramakrishnan), que é
uma garota com ascendência indiana cujos pais decidiram se mudar para os
Estados Unidos.

Diversificando ainda mais esse elenco, temos as duas melhores amigas de Devi:
Fabíola (Lee Rodriguez) e Eleanor (Ramona Young).

Quem já assistiu a série sabe a importância para os grupos que elas representam.
Principalmente porque a atriz Lee Rodriguez desenvolve muito bem sua
personagem em relação a sua orientação sexual.

Sim! “Eu nunca” aborda de forma muito descontraída sobre sexualidade no geral.

Os personagens da série demonstram todo o medo, dúvidas, receios e o lado
imaginário acerca deste tema que surge na época mais conturbada de nossas
vidas: a adolescência.

“Louca Devi”! Louca? Será mesmo? Entenda os conflitos da
protagonista de Eu Nunca.
Devi é uma típica adolescente que está curiosa pelos desejos que são despertados
nessa fase.

Contudo, ela passa por uma situação delicada que é a morte do pai com quem ela
tinha uma ótima relação.

Esse ocorrido foi tão impactante que Devi acaba tendo uma paralisia nas pernas.
Porém, ainda no começo da primeira temporada, ela volta a andar e tenta seguir em
frente com sua vida.

Entretanto, em muitos momentos da série, pode-se observar que esse fato afeta
negativamente suas emoções, suas relações e a forma como ela lida com várias
situações de sua vida.

Devi tem atitudes impulsivas e inconsequentes que abalam a relação com sua mãe,
com suas amigas e com seus crushs.



Sim! Devi vive um triângulo amoroso na segunda temporada com Ben (Jaren
Lewison) e Paxton (Darren Barnet) .

Temáticas importantes abordadas na série Eu Nunca
Uma coisa que me chamou muito atenção, desde a 1° temporada, são as sessões
de terapia da Devi.

O fato da protagonista ter o auxílio de uma profissional nesse estágio da vida já é de
extrema relevância.

Apesar do fato dela ignorar por diversas vezes os conselhos dados pela sua
psicóloga, é possível perceber ao longo da história uma evolução da personagem.

No final da segunda temporada ela começa a se atentar em como sua impulsividade
e falta de autocontrole sobre seus próprios sentimentos estão dificultando seus
relacionamentos.

Outro ponto muito importante retratado na segunda temporada de Eu Nunca foi a
questão sobre relacionamentos abusivos.

Eleanor, uma das melhores amigas da Devi, se envolve com o personagem
Malcolm, que dá vários indícios de ser abusivo. Contudo, Eleanor não enxerga
essas atitudes porque está perdidamente apaixonada.

Desprezo, grosserias em público e a tentativa de afastar Eleanor de suas amigas
são um dos exemplos do comportamento desprezível de Malcolm.

Temos também os conflitos enfrentados por Fabíola, a outra BFF da protagonista,
que na primeira temporada passa por um processo de autoconhecimento e se
assume homossexual.

Além do conflito interno e receio de contar aos seus pais, na segunda temporada
Fabiola levanta outra questão interessante: a frustrante tentativa de quem tenta ser
diferente só para agradar seu parceiro.

Felizmente, Fabiola percebe que estava deixando de lado suas atividades e grupos
do seu interesse para poder se encaixar melhor no mundo de sua namorada.

A conclusão que ela chega é de que todo seu esforço foi em vão, pois, aquelas
decisões não estavam lhe fazendo bem.

Previsão da 3° temporada de Eu Nunca
Como vimos até aqui, o legal dessa série é a construção de uma personagem
principal que erra, aprende, erra de novo, toma na cabeça, erra outra vez e no fim
tenta melhorar.



Acredito que muitos vão se identificar um pouquinho com a Devi. Quem nunca foi
impulsivo, extremamente curioso a ponto de fazer uma loucura, um pouco egoísta e
falou o que não devia.

No fim, o que temos que compreender é que nossas atitudes têm consequências e
muitas vezes não afetam só a nós mesmos.

Infelizmente, ainda não há nada confirmado sobre a renovação e lançamento da
terceira temporada.

Entretanto, com o sucesso que Eu nunca está fazendo em vários países e sendo
uma das séries mais assistidas no Brasil na semana do seu lançamento, dificilmente
a Netflix não investirá na continuação dessa saga.

Vamos aguardar e ver o que vêm por aí!


