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RESUMO 

 

Nessa pesquisa buscamos identificar escolhas narratológicas de se contar 

uma série de TV que estariam relacionadas com a forma de consumo compulsivo, 

conhecido como binge watching. Determinamos os parâmetros do fenômeno de 

consumo e mapeamos os estudos já realizados na área. Em seguida, analisamos à 

luz da hermenêutica narrativa, e de vários manuais de escrita dramática para o 

audiovisual, os elementos narratológicos Tempo, Intriga e Personagens. 

Comparamos então esses elementos narratológicos entre o filme Westworld (1973, 

MGM) e o primeiro episódio da série de TV Westworld (2016-,HBO). Conduzimos a 

mesma metodologia comparativa entre os primeiros episódios de House of Cards 

(1990, BBC) e House of Cards (2013-, NETFLIX). Em seguida, uma pesquisa 

qualitativa buscou compreender alguns processos da escrita de séries de TV pela 

experiência de roteiristas. Conseguimos determinar que o ritmo narrativo, através de 

diferenças escolhas narratológicas e de desenvolvimento de texto para o audiovisual, 

é diferente entre as séries de distribuição via broadcast e as séries que tem no seu 

modelo de distribuição o streaming e a busca pelo consumidor que pratica o binge 

watching. O estudo busca trazer mais informações e contribuir para a compreensão 

da cultura de consumo de séries de TV e da escrita profissional para o audiovisual.  

 

Palavras chaves: Binge Watching. Narratologia. Séries de TV. Streaming. 

Ritmo narrativo. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research was carried out in order to identify narratological choices to how 

to write a TV Series that is related to a compulsive way of consuming, known as binge 

watching. We set the parameters of the consuming phenomena and mapped other 

studies related to the main topic. Next step, through the narratological hermeneutics, 

and through dramatic writing manuals, the narratological elements Time, Intrigue and 

Characters were analyzed. Those narratological elements were, then, compared 

facing the Westworld (1973, MGM) featured film with the first episode of the TV series 

Westworld (2016-, HBO). Using the same methodology, the first episodes of House of 

Cards (1990, BBC) and House of Cards (2013-, NETFLIX) were compared to each 

other. The next step a qualitative research with experienced screenwriters tried to 

comprehend some process of writing a TV series. It was possible to conclude that the 

narrative pace, due to different narratological choices and development of the text for 

the screen, is different among series which is distributed through broadcast and series 

which within part of their distribution model has the streaming and the seek of binge 

watchers. This research seeks to inform and contribute to the comprehension of the 

consuming culture of TV series and also to the professional writing for audiovisual 

content.  

 

Key words: Binge Watching. Narratology. TV series. Streaming. Narrative 

Pace. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Quando nos dedicamos horas a fio consumindo desenfreadamente uma série 

de TV, sem ter planejado tamanha maratona, não contabilizamos quais os possíveis 

agentes que estariam envolvidos em uma mesma atividade. Muito além do consumo 

como parte de entretenimento para o espectador, há toda uma cadeia produtiva de 

conteúdo e infraestrutura que vem transformando a experiência de assistir a uma série 

de TV, assim como o modo de se estruturar a história dessa mesma série de TV.  

Devemos considerar a questão da popularização do acesso à tecnologia de 

distribuição de conteúdo audiovisual pela internet, como, por exemplo, o modelo de 

negócio de empresas como Netflix, Youtube, Amazon Prime, HBO Go e vários outros 

serviços de streaming. Não podemos deixar de observar também a diferenciação do 

comportamento do consumidor diante do conteúdo disponível através dessa 

tecnologia, podendo assistir a vários episódios de uma mesma série de TV em uma 

única sessão. Contudo, há ainda as mudanças do conteúdo que é disponibilizado para 

esse espectador através dessas plataformas de streaming. Exatamente nesse 

contexto do conteúdo e como esse está evoluindo frente às diferenças formas de 

distribuição e consumo que essa pesquisa se posiciona.  

Apresentada ao Curso de Mestrado em Estudos Culturais da FUMEC, 

desenvolvemos a pesquisa dentro da linha de Tecnologia e Cultura, conjugando a 

perspectiva de como a popularização da tecnologia de acesso a vários episódios de 

um mesmo universo narrativo pelo espectador impactaria a constituição narratológica 

de uma história. Em outras palavras, como uma história audiovisual contada para o 

streaming teria concepções de estruturação narratológica diferentes de outra história 

audiovisual feita para outro suporte tecnológico de distribuição, como o broadcast. 

Dentro dos estudos culturais, em que a memória cultural, muito das vezes é 

documentada em forma de narrativa o estudo narratológico é um aspecto comum de 

pesquisa, como atesta Mieke Bal em seu livro “Narratology: Introduction to the theory 

of the narrative”.(BAL, 2009, p. XIV). Já Raymond Williams, no livro “Television: 

Technology and Cultural Form”, reflete sobre a importância do estudo do 

desenvolvimento da TV como uma questão de definição social e cultural, os efeitos 

da tecnologia e o uso dela nas concepções sociais, culturais e políticas (WILLIAMS, 

RAYMOND, 2004).  
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Ainda dentro deste aspecto da mídia e as questões culturais, é interessante 

observarmos como Stuart Hall relaciona a globalização e a identidade cultural em 

contraposição da capacidade do tempo e espaço serem “coordenadas básicas de todo 

sistema de representação”. As manipulações da relação espaço-tempo tem formas 

profundas de como as identidades culturais são localizadas e representadas (HALL, 

2006, p. 70–71).  

A narratologia implicaria o texto em si, o sujeito, o objeto, a produção e a 

análise junto ao ato de compreensão, como defende Bal. A narratologia estaria a 

trabalho de uma definição de um modo de expressão e não exclusivamente de uma 

narrativa, mas uma “narratividade” (BAL, 2009, p. 222).  

A pesquisa, aqui apresentada, foi desenvolvida dentro dos Estudos Culturais 

com uma abordagem interdisciplinar analisando como um texto audiovisual, a sua 

forma de ser desenvolvido e expressado, se organiza à luz da narratologia, ao mesmo 

tempo observando os aspectos globalizantes do fenômeno de consumo de séries de 

TV pelo streaming, com base no comportamento compulsivo, o chamado binge 

watching.  

Optamos por fazer uma abordagem da narratologia, ou como as histórias são 

contadas, avaliando séries de TV, dentre as quais o streaming foi colocado como uma 

possibilidade de distribuição, ou quando não, a principal forma de distribuição no seu 

modelo de negócio. Buscamos também diferenciar esses conteúdos narrativos de 

suas versões criadas para o broadcast ou para o cinema. O termo narratologia foi 

privilegiado em detrimento do termo narrativa. O nosso objetivo não é analisar a 

história em si, mas, os recursos utilizados no desenvolvimento do conteúdo para se 

contar a história que teria impacto e aderência cultural em diversos mercados 

globalizados, culturas diversas, mas, conectadas através de redes de distribuição por 

streaming ou peer-to-peer (p2).  

Partindo da questão se o comportamento compulsivo, o binge watching, 

facilitado pelo streaming, estaria provocando mudanças na forma de se conceber 

histórias, escolhemos dois universos narrativos ficcionais, House of Cards e 

Westworld1.  

                                            
1 Os nomes House of Cards e Westworlds quando não acompanhado por data de suas 

versões de produção, estão sendo usados para se referirem ao universo narrativo ficcional. (Nota do 
Autor).  
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House of Cards tem duas versões produzidas. A primeira foi feita em 1990, 

com cinco capítulos e feita para ser distribuída via broadcast pela BBC2 no formato de 

minissérie. A outra versão teve sua primeira temporada totalmente disponibilizada 

para streaming pela Netflix em 2013. Sua quinta temporada será lançada em 2018 

pelo mesmo serviço de streaming. 

Westworld foi inicialmente um filme longa metragem produzido em 1973. 

Atualmente, desde 2016, é uma série produzida pelo canal por assinatura HBO e é 

também distribuída mundialmente pelo serviço de streaming da mesma empresa, o 

HBO GO. Westworld teve ainda duas outras continuidades antes da popularização do 

streaming, que foram o filme longa metragem Futureworld (1976) e a série de cinco 

capítulos Beyond Westworld (1980).  

Partindo do pressuposto de dois momentos distintos de cada um dos 

universos ficcionais, buscamos analisar os recursos narratológicos dos primeiros 

episódios das séries e do filme longa metragem e compará-los entre si: comparamos 

Westworld (1973, MGM) com o primeiro episódio da série Westworld (2016-, HBO); e 

o primeiro episódio de House of Cards (1990, BBC) com o primeiro episódio de House 

of Cards (2013-, Netflix).  

Para atingirmos o objetivo de identificar as mudanças numa pesquisa 

exploratória dentro dos aspectos de estudos culturais ligados à mídia, optamos por 

uma abordagem metodológica que trabalha ao mesmo tempo com os elementos 

narratológicos, a apreensão desses elementos e uma possível refiguração desses 

elementos em uma posterior análise pelo próprio espectador. A Hermenêutica 

Narrativa, proposta por Carneiro (2009) em sua tese, abarcaria essa perspectiva, 

permitindo com que pudéssemos levantar aspectos narratológicos mantendo ainda a 

perspectiva do espectador, e mesmo da cultura, de acordo com cada uma das 3 

mimeses apresentadas pelo autor. Focamos na Mimeses I, em que os elementos 

narratológicos são destrinchados em Sujeito (Personagens), Tempo e Intriga.  

Não é o foco dessa pesquisa trabalhar os aspectos do consumo ou do 

comportamento do consumidor. Esses dois importantes pontos de pesquisa são parte 

constituinte do universo complexo da análise, mas não serão detalhados como foco 

de objeto de estudo.  

                                            
2 House of Cards (1990, BBC), foi a primeira minissérie dentro do universo narrativo. To Play 

the King (1993) e The Final Cut (1995) são continuidades da mesma história com cinco capítulos cada.  
Nota do Autor 
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No capítulo “Maratonas de vídeo e a nova forma dominante de se consumir e 

produzir séries de TV”, o capítulo 2 dessa dissertação, procuramos determinar o que 

o termo binge watching, e suas outras possíveis denominações como maratonas de 

vídeo, quer dizer em relação ao comportamento do consumidor. Além disso, 

analisamos a forma de se distribuir o conteúdo e os primeiros indícios de como o binge 

watching estaria impactando os modelos de produção de história para a TV. Uma parte 

considerável desse capítulo foi utilizada na publicação do artigo “Maratonas de Vídeo 

e a nova forma dominante de se consumir e produzir séries de televisão” na Revista 

Lusófona de Estudos Culturais (REZENDE; GOMIDE, 2017). 

Uma revisão sistemática e uma revisão bibliográfica foi conduzida para 

identificar melhor o estado da arte relacionando, em linhas gerais, o binge watching e 

a narratologia. Somente a revisão sistemática de artigos e pesquisas analisadas por 

pares não seria possível esgotar as possibilidades dos termos, com isso, uma breve 

revisão bibliográfica foi conduzida, relacionando alguns livros e artigos que não 

estariam no escopo da revisão sistemática e que teriam um peso importante para essa 

pesquisa. Essas duas revisões formam o capítulo 3. Parte desse capítulo foi publicado 

na Conferência Internacional de Cinema de Avanca (REZENDE; GOMIDE, 2018) 

A quarta parte dessa dissertação é composta pela análise detalhada dos 

elementos narratológicos Personagens, Tempo e Intriga. Primeiro a conceituação 

desses elementos de acordo com os manuais de escrita dramática ligados à TV. Em 

seguida, esses elementos foram detalhados nos universos ficcionais de House of 

Cards e Westworld de acordo com suas versões feitas para serem distribuídas via 

broadcast e ou cinema, e das versões produzidas depois da popularização do 

streaming.  

A quinta parte é uma pesquisa qualitativa com seis profissionais da escrita de 

séries de TV ligados ao mercado global de distribuição. Foram entrevistados: Doc 

Comparato, Rockne S O’bannon, Jason Whiting, Rodrigo Castilho, Fernando Bonassi 

e Jeff Detsky. Através de uma entrevista semi-estruturada buscamos conhecer um 

pouco mais sobre como a narratologia e o consumo compulsivo, o binge watching, 

estariam sendo tratados pela indústria produtiva e pelas escolhas narratológicas dos 

roteiristas.  
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2 MARATONAS DE VÍDEO E A NOVA FORMA DOMINANTE DE SE CONSUMIR E 
PRODUZIR SÉRIES DE TV 
 

 Parte desse capítulo foi submetido à publicação na Revista Lusófona de 

Estudos Culturais e é parte constituinte dessa pesquisa aqui apresentada. 

(REZENDE; GOMIDE, 2017). 

 

2.1 Maratonas e assistência compulsiva de vídeo  
 

Nos últimos anos da segunda década do séc. XXI se tornou possível assistir 

a temporadas inteiras de uma série de TV sem interrupções comerciais, praticamente 

em qualquer plataforma (tela), com a tecnologia de distribuição de vídeos por 

transmissão na internet. Isso facilitou o acesso a títulos em escala praticamente 

mundial, incluindo lançamentos, seja pelos serviços pagos, como Netflix, Amazon 

Prime ou Youtube, ou de forma ilegal, como pelos compartilhamentos através dos 

arquivos do tipo torrent. Essa novidade difundiu o hábito do consumo de vários 

episódios das séries de uma só vez, em um fenômeno que recebeu o nome de binge 

watching, que ainda não encontra um termo equivalente em português. 

Essa forma de consumo, que existia desde a popularização dos 

videocassetes a partir do final dos anos 1970, vem ganhando adeptos e se tornando 

cada vez mais comum, adquirindo um status de comportamento. Como consequência, 

tem se tornado uma prática comum das produtoras de séries televisivas de lançarem 

todos os episódios de uma temporada de uma só vez. Isso foi realizado primeiramente 

pelos canais de TV da internet, nos serviços de vídeo sob demanda (vídeo on demand, 

VOD), com início em 2013 pela Netflix, e, mais recentemente, pelos canais de TV 

broadcast, nos seus serviços pagos da internet, antes de disponibilizar cada episódio 

na programação tradicional. 

Lisa Perks dá preferência ao termo media marathoning. Segundo ela, o 

conceito de compulsão (binge) traz em si uma conotação negativa, a ideia de uma 

ação perniciosa ao indivíduo, e que foi provavelmente alcunhado pelos jornalistas 

ligados ao entretenimento, pela reação negativa a essa nova forma de se assistir à 

TV. Para a autora, esses jornalistas teriam como base retórica a noção de que os 

espectadores sejam considerados “como insensíveis e irracionais, correndo atrás 

daquilo que poderia ser uma experiência de mídia mais agradável, e prazerosa” 

(PERKS, 2014, p. 11). 



18 
 

Apesar da possível conotação negativa do termo, o termo binge watching será 

utilizado nessa pesquisa, por ser mais empregado na literatura. O termo também é 

mantido em inglês por não haver ainda uma referência consolidada do mesmo em 

português. Uma sugestão é utilizar o termo “maratona de vídeos”. Por ser algo 

recentemente identificado como objeto de atenção, foram publicados poucos estudos 

científicos até agora, como pode ser constatado em uma busca por artigos científicos 

com esse termo. 

Perks busca contextualizar esse comportamento em seu livro, para qualquer 

tipo de mídia, e afirma que essa forma de se relacionar com o objeto de mídia, seja 

esse objeto uma série de livros, filmes ou séries de TV, está ligado a três variáveis 

essenciais: tecnologias de distribuição, comportamento ativo e aumento da 

complexidade no conteúdo da mídia de entretenimento.  

Ao controlar o ritmo da jornada narrativa e focar no mundo único da história, 
os maratonistas podem maximizar as recompensas emocionais e cognitivas 
nas suas experiências de mídia. O engajamento focado dos maratonistas 
com seus textos promove memórias diegéticas mais fortes que realça a a 
conectividade cognitiva e emocional ao mundo da história. O investimento 
afetivo do leitor (maratonista) transforma os personagens em pseudo-
avatares, borrando as linhas entre leitor e personagem na sua jornada 

coordenada 3 (PERKS, 2014, p. 12). 
 

A tecnologia de distribuição vem, a partir das últimas décadas do século XX, 

apresentando novas alternativas que representam modificações profundas no acesso 

do espectador ao conteúdo, antes apenas encontrado nas salas de cinema e nos 

canais de TV broadcast. Essas mudanças começaram com os canais de TV a cabo 

especializados, a distribuição das fitas de videocassete, dos DVDs, discos blu-rays, e, 

mais recentemente, com a transmissão de vídeo pela internet, possível apenas com 

a internet de banda larga, e têm popularizado e transformado toda a forma de se 

relacionar com o texto audiovisual, com consequências também na própria produção 

de conteúdo. 

Em um dos estudos pioneiros sobre o fenômeno, (JENKINS, 2012) parte da 

observação de grupos de consumidores de programas de TV, como eles se 

organizavam e como essa forma de consumir influenciava a produção de conteúdo. 

                                            
3 “By controlling the pace of the narrative journey and focusing on one story world, 

marathoners can maximize the emotional and cognitive that enhance emotional and cognitive 
connectivity to the story world. Reader affective investments transform the characters into pseudo-
avatars, blurring the line between reader and character in their coordinated journey”. Trad. livre 
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Uma das colaboradoras da pesquisa seminal de Jenkins, Meg Garret, chama a 

atenção para um dos aspectos desse novo fenômeno: 

Usando o Videocassete e uma rede de fãs pré-existentes, o espectador de 
TV está livre das limitações da programação local. Quer assistir ao B7ou 
Sandbaggers ou Red Dwarf, mas sua estação ignora suas cartas? Pergunte 
por ai e logo terá sua própria cópia e você pode ignorar a estupidez do diretor 
de programação. 4 (Meg Garrett, correspondente pessoal, 1990) (JENKINS, 
2012, p. 72). 

 

Ao nos afastarmos do controle do diretor de programação nos sistemas de 

broadcast TV, permitindo ao próprio espectador ditar o ritmo de consumo da série, 

podemos dizer que o espectador tem a possibilidade de assistir de forma ininterrupta 

ou mesmo entrecortar, interromper a narrativa muito mais vezes do que ela seria pela 

inserção da publicidade nos modelos atuais de transmissão. Isso pode acontecer por 

pausas, para acessar informações pertinentes à série ou realizar tarefas totalmente 

alheias em outras telas, como mensagens, Facebook e outras.  

A forma de consumo de uma série de forma compulsiva, ou como uma 

maratona, pode estar conectada não somente ao acesso ilimitado ao conteúdo, como 

nos serviços VOD, e de forma ininterrupta, mas na possibilidade de interrupção, seja 

em qualquer momento da trama, favorecido pelo universo de outros campos de 

significados, ou simplesmente pela interconectividade que o meio de consumo permite 

ao usuário. Uma pesquisa encomendada pela empresa Netflix, em 2013, identificou 

que o binge watching é a nova forma comum de se assistir a TV. Ela constatou que 

73% dos espectadores que participaram da pesquisa tinham o hábito de consumir de 

2 a 6 episódios de um mesmo programa ininterruptamente (NETFLIX, 2013). 

Na próxima seção, será analisado o primeiro aspecto influenciador das 

maratonas de vídeo, isto é, as tecnologias de distribuição na internet, para 

contextualizar estas inovações dentro desse estudo, sem aprofundar em questões 

técnicas. Em seguida, o comportamento ativo do espectador será debatido, com as 

suas consequências nas associações em grupo e no binge watching. Na quarta seção, 

será discutido o aumento da complexidade no conteúdo da mídia de entretenimento e 

as mudanças no desenvolvimento de roteiros, na produção e na distribuição de séries 

                                            
4 “Using the VCR and the pre-existing fan network, the TV viewer is freed of the constraints of 

local programing. Want to watch B7 or Sandbaggers or Red Dwarf, but your station ignores your letters? 
Ask around, and soon you’ve got your own copy and you can ignore the stupidity of the program 
director!” Trad. livre 
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televisivas, e quais são as tendências. Na última seção desse capítulo, apresentamos 

as conclusões da análise desse fenômeno, que apesar de não ser recente, se tornou 

dominante com a internet.  

 

2.2 A distribuição de TV pela internet  
 

Em 1994, três anos antes do lançamento da TV broadcast de alta definição 

(HDTV), o canal de TV ABC, dos Estados Unidos, começou a transmitir a ABC News 

pela internet. Um ano depois, o canal broadcast CBS, passou a adotar a mesma 

estratégia, com o CBS News, invertendo o planejamento existente de trazer a internet 

para a TV por trazer a TV para a internet (HUFFINGTONPOST, 2015). 

Nessa época, a recepção de vídeo pelo espectador era feita pelo modem de 

telefone, com uma velocidade de transmissão de dados que permitia uma resolução 

da imagem de vídeo de 320 por 240 pixels e metade da quantidade de quadros 

(frames) por segundo, bem abaixo do sinal da HDTV, que seria de 1920 por 1080 

pixels, em 1997. A partir dos avanços tecnológicos, que permitiram aumentar a 

quantidade de dados transmitidos pela internet, novas tendências foram sendo 

criadas, implementadas e popularizadas, revolucionando a TV na internet. 

Atualmente, todas as residências do Japão são conectadas à internet por fibra óptica, 

por exemplo, e a resolução de TV 4K, de 4096 por 2160 pixels, é padrão nas 

transmissões de vídeo pela internet. Testes de transmissão do formato 8K, com 

vídeos de 7680 por 4320 pixels, via satélite e internet, vêm sendo realizados desde 

2014 (NAKAMURA, 2015). 

Na Suécia era possível, a partir de 2002, baixar longas metragens em poucos 

minutos, com velocidades inexistentes nos Estados Unidos, por exemplo, fazendo 

com que as locadoras físicas de videocassetes e DVDs se tornassem menos úteis 

(GRENOUILLE, 2004). Essa realidade é diferente de praticamente todos os outros 

países nos dias de hoje, quandoa velocidade de transmissão pela internet é muito 

menor. Por isso, a estratégia de transmitir o vídeo com resolução variável, se 

adaptando à largura de banda do receptor do espectador, é adotada e permite a 

transmissão da TV pela internet em quase todo o mundo. 

No Ocidente, as empresas de TV na internet passaram, com a possibilidade 

de veicular vídeos de alta definição, a ser não somente um meio de distribuição, mas 

um meio produtor de conteúdo, com toda uma estrutura de consumo e de produção 
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próprios e convergentes de vários outros meios. Atualmente, encontramos diferentes 

modalidades de serviços de TV pela internet, seja fornecidos por empresas de TV, 

produtoras de cinema e de games, como a BBC Three, a Playstation Vue e a 

GloboPlay, seja por canais independentes com distribuição ponto a ponto, como 

Netflix, Amazon Video e YouTube.  

A Netflix é uma referência na produção e distribuição de TV para a internet, 

por seus serviços pioneiros na facilitação do acesso ao conteúdo audiovisual para os 

espectadores. Começou como uma empresa da internet que fornecia aluguéis de 

DVDs online, a partir de 1997, enviando a mídia para qualquer lugar dos Estados 

Unidos. Em 2007, ela passou a oferecer filmes por streaming para seus assinantes, 

e, em 2012, começou a produzir também conteúdo. Foi a primeira TV da internet a 

receber nominações para o prêmio Emmy5, em 2013, com as séries House of Cards, 

Orange is the New Black, e The Square. House of Cards recebeu três Primetime 

Emmy Awards naquele ano (NETFLIX, 2017). 

A forma como a Netflix está se expandindo, atualmente presente em 119 

países, com mais de 100 milhões de assinantes, fez com que o seu presidente, Reed 

Hasting, fizesse uma provocação em 2014, prevendo que a TV broadcast 

desapareceria até 2030 (DIGITALTV EUROPE, 2014). 

Empresas, como, por exemplo, a Warner, lançou de uma vez os 10 episódios 

da temporada da série Angie (2016- ), transmitindo-os por 25 horas e ganhando 1/3 

de novos espectadores. A série Impastor (2015-2016), da Viacom, foi modificada 

quanto à sua estrutura narratológica para tentar atingir os binge watchers. A TV Globo 

tem lançado séries, que podem ser assistidas de uma só vez por streaming antes da 

exibição seriada em broadcast, no seu canal de internet Globo Play. Algumas 

empresas, como a CBS, estão buscando formas de serializar os anúncios para que o 

mesmo anúncio não seja mostrado várias vezes aos binge watchers, e tentam 

conectar os anúncios às histórias (REUTERS, 2016) 

Michael Wolff faz uma comparação na evolução da TV a cabo, que começou 

pela oferta dos serviços de transmissão por cabo, e a TV na internet, que começou 

com a construção da rede de computadores: 

O cabo começou em grande parte como a criação de empresas de 
infraestrutura, e depois se rendeu, ou sua programação se rendeu, para o 

                                            
5 Emmy Awards é a principal premiação nos Estados Unidos para profissionais e programas 

de televisão de todo o mundo, realizado desde 1949. O Primetime distingue o conteúdo como 
reconhecimento pela excelência na programação televisiva. 
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bem ou para o mal, às empresas de entretenimento. A sensibilidade risível, 
de baixa renda e um tanto quanto esquisita nos primeiros anos do cabo se 
dedicou primeiro a transmitir o refugo e as propriedades menos lucrativas da 
TV e a construir um novo mercado extraordinário para elas (por exemplo, a 
TV a cabo se transformou em uma forma reconhecível, mas distinta, de TV). 
E obviamente, é isso que vai acontecer com a Netflix, a Amazon, o Yahoo, o 
Google e o Facebook (WOLFF, 2015, p. 158). 

 

Os formatos de tempo tradicionais para a TV, listados por Doc Comparato em 

seu livro, são o de telefilme, que se aproxima do longa-metragem do cinema, e os 

formatos de 25 minutos e de 50 minutos, das telenovelas e séries, por exemplo, que 

possuem uma estrutura própria, entrecortada por interrupções comerciais e com 

“ganchos” ou situações cruciais, que têm como objetivo impedir que o público desligue 

a TV. Além da estrutura da história a ser contada, com os tempos e momentos de se 

criar uma conexão entre um bloco de conteúdo e outro, há uma outra gama de 

detalhes, como número de personagens, ambientes e cenários, que devem ser 

levados em consideração para a produção do conteúdo para a TV (COMPARATO, 

1998, p. 196–203)  

Essa lógica estrutural e dinâmica da TV tradicional não necessariamente se 

reflete no conteúdo de vídeo da internet. Os formatos de conteúdo se multiplicam em 

estruturas temporais de meros segundos, até temporadas inteiras de 50 minutos por 

episódio, com várias formas de se contar uma história, como, por exemplo, a websérie 

Artistically Challenged, feita exclusivamente para o Instagram (@ACTHESERIES, 

[S.d.]). Presenciamos agora uma nova forma de distribuição, com as temporadas das 

séries sendo disponibilizadas com todos os seus episódios, no lançamento, que 

começou inicialmente com a Netflix e hoje é praticado por todos os canais de TV 

produtores de séries, nos seus serviços pagos pela internet. As inserções de 

publicidade e a forma em que o faturamento da empresa se estrutura difere também 

da TV tradicional, com diferentes modelos de negócio, como o número de acessos 

dos canais do YouTube ou as assinaturas do Globo Play e da Netflix. 

Apesar do comportamento ativo fora da tela, que é um elemento componente 

do binge watching, os formatos dos shows que provocam um engajamento não 

sofreram, por enquanto, grandes mudanças em relação à extensão dos episódios. O 

que está mudando é o ritmo da narrativa, para atender a uma audiência que assiste 

de 2 a 6 horas de uma série ininterruptamente. 
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Os programas continuam, mesmo lançados para video on demand, tendo a 

minutagem padrão da TV, com 25 ou 50 minutos cada episódio aproximadamente. Há 

também os telefilmes de 1 hora e 30 minutos. Porém, apesar do primeiro momento do 

vídeo na web ter permitido uma profusão de tamanhos de conteúdo, aqueles que mais 

provocam o binge watching continuam com os formatos e a duração temporal da TV 

clássica. As possibilidades de interação com o objeto audiovisual dramático pode ser 

algo possível e fomentado via os serviços de streaming ou VOD, mas não é somente 

essa possibilidade de interação que atrai a audiência. Wolf afirma que “O Netflix está 

trazendo à programação, os valores e o comportamento da TV – como a observação 

passiva – para telas que costumavam ser interativas e relacionadas à computação” 

(WOLFF, 2015, p. 87). 

Apesar do desenvolvimento de roteiro para a TV da internet sugerir que novas 

estruturas de conteúdo passam a ser relevantes, algumas práticas são comuns na 

indústria do entretenimento.  

[...] os criadores ainda são pagos para entregar um certo número de episódios 
com uma duração pré-determinada, embora uma duração não ligada a 
intervalos comerciais. Por implicação, isso pode sugerir que a prática de script 
development desses criadores pode se manter alinhadas aos processos 
tradicionais discutidos posteriormente. Contudo, há evidências que sugerem 
que, nesse caso, o conteúdo da Netflix talvez tenha mais em comum com 

outros tipos de conteúdo online, tipo as webséries previamente mencionadas6. 
(TAYLOR, 2015, p. 3). 

 

2.3 Binge watching e o espectador ativo  
 

A forma de se associar a um objeto audiovisual muda a partir do momento 

que o chefe de programação passa a ser substituído pelo acesso total da 

programação. Indo além da questão das horas passadas diante da tela da TV para 

caracterizar o binge watching, o termo se apresenta também como um fenômeno 

cultural e uma nova forma de associação de pessoas. A constituição de fandoms e o 

comportamento de escrutinar o universo das séries compõem o processo de se viciar 

em um texto-audiovisual. Os fandoms, ou grupo de fãs de um determinado produto 

                                            
6 “[…] creators are still commissioned to deliver a certain number of episodes of a pre-

determined length, albeit a length not bound by commercial breaks. By implication, this might suggest 
their script development practices likely remain aligned with the traditional processes discussed later. 
However, there is some evidence to suggest that, in this regard, Netflix shows might have more in 
common with other types of online content, such as the sorts of independent web series previously 
mentioned. “ (Trad. Livre) 
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cultural, e a forma como esses grupos se organizam, contribuem para a compreensão 

do binge watching. 

Ainda no início dos anos 1990, Jenkins demonstrava em sua pesquisa que o 

processo de ativismo ao se consumir um programa de TV era parte importante do 

engajamento com o objeto de consumo (JENKINS, 2012). Ainda nesse contexto, M. 

Jenner afirma que o ambiente online, nas redes sociais, como Twitter, Facebook e 

outros, encorajam o comportamento típico de fã, tornando a participação uma 

atividade fácil (JENNER, 2015, p. 15). 

Perks ressalva que a prática do media marathoning não necessariamente 

condiz com um comportamento exclusivo de fã, mas de um comportamento “fan-like” 

ou típico de fã, sobre a organização de fãs e as maratonas de mídia, fato que Jenner 

também aborda, com a descrição do engajamento dos não-fãs (JENNER, 2015, p. 

12). 

Maratonistas temporariamente adotam as práticas e os comportamentos de 
fãs – frequentemente discutindo, pesquisando, e pensando sobre a história a 
qual se engajaram. Menos frequente, mas não menos importante, eles 
também formam rituais em relação ao engajamento, memorializando suas 
identidades com compras relacionadas à mídia, empreendendo 
peregrinações aos sites santificados pelos fãs7 (PERKS, 2014, p. 54). 

 
De um lado temos a disponibilidade tecnológica de acesso ao conteúdo, sem 

a intervenção no horário pelo diretor de programação, e do outro, temos o incentivo 

do comportamento de fã para buscar detalhes da trama que escapam aos olhos 

menos incautos, ampliando a experiência de relacionamento com o produto de mídia, 

seja pelos antigos fandoms de bairro, que hoje se organizam também online, seja nas 

trocas de fitas, DVDs e, nos dias atuais, pelos processos de interação online em blogs, 

sites, fóruns e redes sociais. O que conecta esses dois lados é o texto, que participa 

com uma contribuição peculiar para o consumo desenfreado de mídia. O texto-

audiovisual é o que permeia o acesso tecnológico e o comportamento de consumo.  

Binge watching, como se depreende destas observações, não é somente o 

ato de passar horas a fio, sem interrupções, consumindo um mesmo produto de mídia. 

A essas horas se deve adicionar o tempo gasto no processo de consumo, e 

comumente muito além do adbiduré, “fora da tela”, na busca pela construção do 

                                            
7“Marathoners temporarily adopt fan practices and behaviors —frequently discussing, 

researching, and thinking about the story with which they are engaged. Less frequently, but nonetheless 
important, they will also form rituals around the media engagement, memorialize their identity with 
media-related purchases, and undertake pilgrimages to sanctioned fan sites”. (Trad. Livre) 
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sentido, tanto em grupos, como os fandoms ou fóruns de discussão online, quanto no 

comportamento individual de buscar informações e mais detalhes do universo ficcional 

apresentado nas séries.  

Podemos dizer que binge watching é um fenômeno comportamental que 

passa a ser difundido como a nova forma de se assistir, ou, como o antropólogo 

cultural Grant McCracken afirma, no seu estudo sobre o perfil do espectador que entra 

nesse processo, em conjunto com a Netflix:  "mas esse espectador de TV é diferente, 

a batata do sofá acordou. E agora que os serviços, como a Netflix, deram aos 

consumidores o controle sobre o assistir à TV, eles declararam uma nova forma de se 

assistir8” (NETFLIX, 2013). 

Ainda dentro dos estudos divulgados pela Netflix, algumas séries são mais 

“devoráveis”, enquanto outras são mais “saboreáveis”, conforme analisado pelo banco 

de dados dos assinantes do serviço em mais de 190 países, com acesso a mais de 

100 séries. Foram analisados somente o perfil de usuários que assistiram a uma 

temporada completa, com uma média global de 5 dias para se concluir uma 

temporada. Em média geral, foram assistidas a 2 horas e 10 minutos das séries, sendo 

que as séries classificadas como “saboreáveis” foram consumidas por menos de duas 

horas por dia. Já as séries classificadas como “devoráveis”, tiveram uma média maior 

que 2 horas por dia. É válido salientar que os gêneros Suspense e Terror provocam 

um engajamento mais compulsivo do que os demais (NETFLIX, 2016). 

Desses argumentos se conclui que o binge watching está ligado a um 

comportamento ativo dos espectadores imersos por horas, se dedicando a um mesmo 

show com características textuais específicas, em várias plataformas, em um universo 

de conteúdo, ultrapassando muito mais do que as horas dos 2 a 6 episódios. Há todo 

um novo processo industrial de geração de conteúdo voltado para essa audiência, 

cada dia mais ampla e dominante, tanto no desenvolvimento de roteiros mais 

complexos do que simplesmente uma narrativa seriada em episódios, que iam ao ar 

com uma periodicidade de acordo com a grade da programação da TV, quanto no 

meio de transmissão e distribuição, e na concepção da narrativa e da publicidade que 

eventualmente a entrecorta.  

 

                                            
8 “But this TV watcher is different, the couch potato has awoken. And now that services like 

Netflix have given consumers control over their TV viewing, they have declared a new way to watch.” 
(Trad. Livre) 
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2.4 Desenvolvimento de roteiros para espectadores potencialmente 
compulsivos.  
 

O tratamento do conteúdo das séries de binge watching deixa de ser somente 

o processo narrativo que se desenrola na tela, seja pelas maratonas proporcionadas 

pelos canais convencionais de broadcast, seja pela facilidade de acesso pelos 

serviços de VOD, e passa a ser também um universo de conteúdo que permeia, joga, 

adiciona, intertextualiza informações para o espectador voraz. Quando abordamos os 

três pilares básicos que fomentam ou proporcionam o engajamento no consumo das 

séries, nos deparamos com a necessidade de um universo diegético que contribua 

para isso. 

Esse universo de conteúdo é tratado como um texto audiovisual cult. Hills, 

parafraseado por Jenner, descreve três princípios básicos do texto cult:  

o autor figura como um ‘sujeito que supostamente sabe’, uma narrativa sem 
fim, que quer dizer que o texto é marcado por certos enigmas e as resoluções 
desses vão sendo adiadas por muitas temporadas (e em alguns casos nem 
ocorre) e uma hiperdiegese, que significa um espaço narrativo vasto e 
detalhado, do qual somente uma fração é realmente vista ou encontrada 
dentro do texto, mas que de alguma forma parece operar de acordo com a 
lógica interna por completo9 ( HILLS, 2002 apud JENNER, 2015, p. 10) 

 

As narrativas vão deixando de ser somente relacionadas ao meio tecnológico 

e passam a ser transmidiáticas10, seja na construção oficial de conteúdo fora da tela 

ou na relação ativista dos fandoms. A complexidade das narrativas com mundos 

externos à tela é um convite para se devorar o conteúdo quase instantaneamente. 

Esse universo semiótico que está, muitas das vezes, além da estrutura narratológica 

aparente e da trama apresentada na série, começa a criar o espectador participante 

do processo de significação. Will Brooker aprofunda essa discussão:  

Ao mesmo tempo em que as narrativas vão se tornando cada vez mais 
transmedia, envolventes em mundos imersivos e desafios além dos limites 
da tela, elas se tornam uma questão de assistir e discutir de forma coletiva, 
mais do que um engajamento individual, mas essas narrativas acabam 

                                            
9 “The author figure as a ‘subject-who-is-supposed-to-know’, an endlessly deferred narrative, 

meaning that the text is marked by certain enigmas and the resolution of these is deferred over many 
seasons (and in some cases never occurs), and hyperdiegesis, meaning ‘a vast and detailed narrative 
space, only a fraction of which is ever directly seen or encountered within the text, but which 
nevertheless appears to operate according to principles of internal logic of extension” (Trad. Livre).  

10 O conceito de transmídia é definido por Jenkins, “a narrativa transmidiática representa um 
processo onde elementos integrais de uma ficção são dispersos sistematicamente em múltiplos canais 
de veiculação, com o objetivo de criar uma experiência de entretenimento unificada e coordenada. 
Idealmente, cada mídia tem a sua contribuição própria única para o desenrolar da história.” (JENKINS, 
2011). Trad. Livre  
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também por apagar as fronteiras entre espectador e participante 11. 
(BROOKER, 2009, p. 10). 

 

A base de quase todos os projetos audiovisuais de ficção é uma história 

desenvolvida em um argumento e, em seguida, em um roteiro permeado com uma 

gama de possibilidades e considerações de diversos profissionais e situações, que 

aqui chamamos de desenvolvimento de roteiro (script development), e que muitas das 

vezes é somente considerado como um diagrama, um esquema (blueprint) do objeto 

audiovisual finalizado, na tela. Da ideia até a tela, há um conjunto variado e complexo 

de processos e pessoas, em um sistema de desenvolvimento em que autoria, 

desenvolvimento, produção, distribuição e consumo se entrelaçam em busca de um 

público. 

Segundo o artigo “How Network TV Figured Out Binge-Watching – They’re 

learning from Netflix” 12: 

As redes estão mudando a forma como desenvolvem e lançam seus novos 
shows, e até mesmo os comerciais, ao mesmo tempo que elas buscam se 
adaptar aos novos hábitos e lucros que o binge watching tornou populares 
pelos serviços de streaming como a Netflix13(REUTERS, 2016, p. 1). 

 

O processo de desenvolvimento do roteiro precisa lidar com um grande 

número de processos e etapas na cadeia de produção, como marketing, 

financiamento, produção, big data, receptor. Diversos princípios narratológicos e 

paradigmas de storytelling, atualmente brandidos como ferramentas de estruturação 

de roteiro, que funcionam nos formatos tradicionais de exibição, agora não servem 

plenamente como um guia para essas novas séries. A forma com que a história e os 

personagens principais e secundários são desenvolvidos precisa encontrar novos 

caminhos para poder ser atraente ainda depois de mais de dez horas com o 

espectador na mesma narrativa. Assim, o scrip development está sob uma mudança 

intensa quando se trata de criar séries com mais engajamento.  

                                            
11 ““As television narratives become increasingly transmedia, evolving into immersive worlds 

and challenges beyond the screen’s boundary, they increasingly become a matter for collective viewing 
and discussion, rather than individual engagement; but they also, […], start to blur the boundary between 
viewer and participants.” (Trad. Livre). 

12 “Como as redes de TV estão descobrindo o binge watching? Elas estão aprendendo com 
o Netflix” (Trad. Livre). 

13 “Networks are changing the way they develop and release new shows, and even 
commercials, as they seek to adapt to new TV viewing habits and profit from the "binge-watching" made 
popular by video streaming services like Netflix”. (Trad. Livre) 
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Um dos problemas centrais em um estudo sobre narratologia e binge watching 

é a complexidade pela forma como os elementos se relacionam, da linguística 

estruturalista ou pós-estruturalista da narratologia14, em conjunto com a resposta de 

marketing de comportamento, reconhecido em dados recolhidos por algorítmos que 

determinam a forma com que diferentes tipos de conteúdos são consumidos. Diante 

das novas perspectivas de se consumir as séries dramáticas, seu formato passou a 

ser modificado, na forma da produção de conteúdo e de sua distribuição, com o 

lançamento de todos os episódios de uma temporada simultaneamente.  

 O escrutínio da forma de escrever e desenvolver, ou da forma como o 

diagrama (blueprint), o argumento e o roteiro possam se tornar o “texto” audiovisual 

já na tela, e a organização dos elementos, é de uma complexidade sistêmica contida 

nele mesmo.  

Certamente a prática de ‘desenvolvimento de história” e “desenvolvimento de 
argumento” são comumente usados como sinônimos, ou pelo menos, 
tratados como duas variantes do mesmo conceito. O largo uso da palavra 
‘desenvolvimento’ deveria ser entendido não como um encurtamento de 
‘desenvolvimento de argumento’, mas, sim, como um termo abrangente que 
aduz vários processos considerados necessarios para trazer à tela um 
argumento ou idea particular – um conhecimento prático que pode variar 
significantemente de redes, estúdios, colaborações e práticas 
individuais.Muito comumente o ‘desenvolvimento de um argumento’ está 
ligado a imperativos de financiamento15 (TAYLOR, 2015, p. 5). 

 
O pilar principal do desenvolvimento do roteiro é a história a ser contada. No 

caso do audiovisual, isso implica em formatos e estruturas da escrita profissional e, 

no caso das séries viciantes, alguns aspectos começam a se delinear, tanto pela 

tentativa e erro quanto por observações científicas na busca pelo engajamento.  

As estruturas narrativas começaram a ter novos parâmetros. Perks analisa os 

perfis de personagens que estão presentes nas narrativas que provocam a 

compulsão, como, por exemplo, o Vilão Tecnocrata, o Herói improvável, O Titereiro, 

entre outros, e demonstra que há elementos na organização da trama que podem 

                                            
14 Bal detalha sobre a questão estruturalista e pós-estruturalista da narratologia em seu livro 

“Narratology: Introduction to the theory of narrative”, (BAL, MIEKE, 2009) 
15“Certainly the practices of ‘story development’ and ‘script development’ are often used 

synonymously or, at least, conflated by the latter term. The widespread use of the word ‘development’ 
should be understood not as a mere shortening of the phrase ‘script development’, but rather as an 
overarching term collating the various processes deemed necessary to bring a particular script or idea 
to the screen — a practical understanding that might vary significantly between networks, studios, 
collaborations and individual practitioners. Often notions of development are tied up with funding 
imperatives.” (Trad. Livre) 
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estar contribuindo para o engajamento, assim como existem alguns tipos de narrativas 

que mais provocam esse engajamento (PERKS, 2014). 

As séries, até então feitas para serem transmitidas exclusivamente uma vez 

por semana, em um determinado dia e horário com interrupções comerciais, 

mantinham alguns elementos de configuração no seu texto que foram constituídos no 

decorrer da história do entretenimento audiovisual: as séries episódicas ou 

procedurais. Comparato sugere a série ou a minissérie como uma história fechada a 

cada semana, a cada episódio, com início, meio e fim, e com uma macro estrutura. 

Ele explicita a necessidade de redundância na estrutura da narrativa para que o 

telespectador não perca no processo de consumo algum elemento passado 

(COMPARATO, 2009). 

A partir do momento que as séries passam a ser produzidas para serem 

disponibilizadas com todos os episódios de uma só vez por temporada, os criadores 

podem trabalhar direto em todos os episódios, permitindo conceber como uma série, 

e não somente como um piloto16. Os criadores da série da Netflix, Bloodline, 

descreveram para o site Quartz alguns tópicos que nortearam a construção das 

estruturas narrativas viciantes de acordo com o seu último trabalho. A seguir, 

parafraseamos alguns desses tópicos, sem aprofundá-los (LYNCH, 2015): 

- No lugar de focar em episódios individuais, pense em toda a temporada 

como uma história cheia de camadas, com três atos;  

- Prenda a audiência desde o início, terminando os primeiros episódios com 

cliffhangers17; 

- Não se preocupe em desenvolver todos os personagens de uma vez só;  

- Trabalhe no formato do episódio, mantendo as coisas interessantes; 

- Não há necessidade de se repetir o elemento chave em cada episódio.  

 

Se uma história é feita para ser consumida não mais em episódios isolados, 

James J. Weinman afirma que “isso significa que os criadores estão tomando uma 

                                            
16 Piloto é o primeiro episódio de uma série geralmente produzido para avaliar a força da 

narrativa e os possíveis modelos de negócio de uma série, antes mesmo de encomendar uma 
temporada. (Nota do Autor)  

17 Cliffhanger são elementos narrativos de grande suspense utilizados nas narrativas. 
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temporada como uma unidade, livre de se fazer cada episódio como uma história ou 

tema18” (WEINMAN, [S.d.]). 

É interessante observar que essa possível liberdade na concepção de uma 

série em temporadas se aproxima à liberdade de criação adotada nas webséries 

independentes, quando o vídeo na internet começou a se disseminar, principalmente 

com o YouTube. O processo interativo de criação, não mais em contato com 

episódios, mas com temporadas inteiras, permite ao autor das séries tratar os 

personagens de acordo com a reação e feedback dos espectadores. “Mais do que em 

qualquer outro meio, as webséries permitem aos criadores receberem um feedback e 

interagir com seus espectadores quase instantaneamente”19 (WILLIAMS, DAN., 2012, 

p. 143). 

Com a natureza do meio de transmissão das series pelos serviços de 

streaming, disposto e adaptado para a criação de universos de elementos das séries 

fora das horas assistidas, em conjunto com a constituição de comunidades sobre os 

temas e elementos das séries, e juntamente com uma narrativa tratada e desenvolvida 

para que esses elementos ocorram, vamos aos poucos construindo todo o sistema do 

binge watching. 

O texto narrativo das séries viciantes permite aos espectadores se engajarem 

e terem com isso um acesso mais rápido e fácil às memórias diegéticas da série, não 

gastando muita energia em se lembrar de detalhes e podendo se aprofundar no 

mundo dos personagens. É assim que Perks descreve o gatilho para a satisfação do 

espectador, ou leitor como ela define, ao “maratonar” uma série de TV. Desse acesso 

a elementos da série nasce um relacionamento entre o espectador e os personagens. 

Uma relação para-social, em que o indivíduo se transporta para dentro do mundo da 

história, com os dilemas morais e aventuras do mundo da história.  

Essa relação positiva entre maratonar e interação parassocial é uma das 
conexões imersivas que ativam os personagens como pseudo-avatares. 
Esses pseudo-avatares não precisam com que o leitor tome as decisões, mas 
necessitam de um investimento efetivo do leitor para que aquelas decisões 
sejam relevantes. Mais do que formar uma relação parassocial tradicional que 
é escrita como uma pseudo-amizade, a conexão imersiva era tão forte para 
os maratonistas que eles viajavam junto com seus personagens, encontrando 

                                            
18“ That means creators are increasingly viewing a season as a unit, free from the need to 

make every episode have its own story or theme.” (Trad. Livre)  
19 “‘More than any other medium, web series allows content creators to receive feedback from, 

and interact with, their viewers almost instantaneously” (Trad. Livre) 
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suas vicissitudes com um investimento emocional e impacto maior do que de 
um membro do mundo da história faria.20 (PERKS, 2014, p. 85). 

Outro elemento que pode contribuir e provocar o engajamento do espectador 

nas séries é a forma como as séries e as histórias são montadas, conforme citam 

Robert Kubey e Mihaly Csikszentmihalyi sobre as respostas orientadas21:  

Ao observar como nossas ondas cerebrais são afetadas pelos aspectos 
formais, os pesquisadores concluíram que esses truques estilísticos podem 
de fato desencadear respostas involuntárias e ‘derivar o valor de atenção 
através da significação de detecção de movimento... É a forma, não o 
conteúdo, da TV que é única.22” (KUBEY, R; CSIKSZENTMIHALYI, 2002). 

 

As séries feitas para serem viciantes, como House of Cards, permitem um 

desenvolvimento muito mais sofisticado da narrativa, como atesta o roteirista chefe 

Beau Willimo: “você não precisa se entregar e se avaliar semana a semana. Você 

nem precisa pensar nisso como TV. E nenhum de nós pensou. Para nós, era um filme 

de 13 horas” 23 (ROMANO, 2013). 

A compulsão de consumo de conteúdo em uma mídia não é algo totalmente 

atual, pois é um fenômeno cultural conhecido e estudado mesmo antes do advento da 

TV pela internet. As organizações em fandoms, as trocas de fitas, DVDs e arquivos 

torrent ao longo das últimas décadas têm provocado o consumo de conteúdos 

audiovisuais por muitas horas seguidas, sem interrupção. No entanto, a TV pela 

internet permitiu que esse fenômeno se propagasse e difundisse, se tornando uma 

das principais formas de audiência de séries e minisséries televisivas. 

A questão tecnológica, ou melhor, o acesso disseminado às novas 

tecnologias, teria sido o primeiro passo para que o binge watching se popularizasse e 

deixasse de ser um comportamento de nicho. A possiblidade de acesso facilitado a 

                                            
20 “This positive relationship between marathoning and parasocial interaction is one of 

immersive attachment that activates characters as pseudo-avatars. These pseudo-avatars do not need 
reader input to make decisions, but they do need reader’s affective investments to make those decisions 
matter. Rather than forming the traditional parasocial relationship that is described as a pseudo-
friendship, the immersive attachment was so strong that marathoners journeyed along with the 
characters, meeting their vicissitudes with as much emotional investment and impact as a member of 
the story world.” (Trad. Livre) 

21 Respostas orientadas são as reações instintivas visuais ou sonoras a qualquer movimento, 
estudadas primeiramente por Pavlov em 1927. (Nota do Autor) 

22 “ By watching how brain waves were affected by formal features, the researchers concluded 
that these stylistic tricks can indeed trigger involuntary responses and “derive their attention value 
through the evolutionary significance of detecting movement. . . . It is the form, not the content, of 
television that is unique..“  (Trad. Livre) 

23 “You don’t have to sell yourself and audition week to week. You don’t even have to think of 
it as television. And none of us did. For us, it was a 13-hour movie.” (Trad. Livre)  
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informações adicionais, tanto para os fãs quanto para os espectadores mais passivos, 

seja para saciar a curiosidade de elementos da série ou para a troca de informações 

sobre o que se assiste, construindo o tempo fora da tela, é um dos elementos que 

caracterizam o maratonista de mídia da atualidade. Não seria somente o acesso ao 

meio tecnológico ou pelo meio tecnológico, mas a capacidade de se conviver ao redor 

do que a série propõe como universo diegético. Esse comportamento é mais fácil de 

difundir pela própria natureza da internet, com suas comunidades e sites mundiais 

sobre uma série e também com lançamento mundial simultâneo do conteúdo para 

diversos mercados.  

A possibilidade de acessos simultâneos com grupos geograficamente 

esparsos aumentaria a possibilidade de se engajar, pela capacidade dos 

espectadores encontrarem ressonância dos seus interesses com facilidade na 

internet, pela profusão em escala daquilo que os faz engajar. Daí o caráter mundial 

da Netflix ser um dos principais difusores do binge watching com sucesso mundial, e 

desse tratamento da mensagem, ou melhor, das séries, para fomentar esse tipo de 

consumidor. 

É no formato do conteúdo, nesse tratamento da mensagem, que residem as 

principais características do binge watching. A liberdade de acesso ao conteúdo, que 

a popularização do vídeo pela web permitiu ao espectador, abriu a possibilidade de 

novas formas de criação de entretenimento.  

A profissionalização desse entretenimento, se apropriando da maturidade de 

negócio que a TV desenvolveu ao longo dos anos, permite com que o binge watching 

seja considerado a nova forma dominante de se ver TV. Apesar da imprensa, às vezes 

difundir que as séries viciantes não se pareçam com TV, elas são exatamente a 

renovação ou a profissionalização que a web trouxe para o meio.  

Ao alinhar a capacidade tecnológica de distribuição da internet, sem limite de 

horário e local, com a liberdade de escolha do espectador, sobre o que quer assistir e 

como assistir, e o tratamento da dramaticidade das séries, tornando as temporadas 

em possíveis longas metragens de várias horas, a TV pela internet passou a entregar 

o produto na forma que os espectadores esperariam consumir, para ser devorada em 

horas pela internet e na internet, nos mais diferentes formatos de tela, como a TV e 

os monitores de computador, dos smartphones e tablets.  

Essa mudança no tratamento das séries, com a quebra da narrativa com 

histórias completas em vários episódios, como sugere os autores de Bloodline, ou 
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como observamos nas temporadas da Netflix, nos proporciona uma nova forma de 

produção e consumo das séries televisivas. Não somente a complexidade da 

narrativa, mas, a quebra da estrutura entrecordada da mesma (o que antes acontecia 

pelos blocos de minutos para inserção da publicidade), o fim do episódio como uma 

unidade completa em si, e das séries procedurais, vão contribuindo para o novo 

paradigma de estruturação para a TV. As séries viciantes não são o fim da TV, mas, 

a forma como esse meio está se apropriando da internet para criar seus modelos de 

entretenimento e negócio, assim como aconteceu com a criação da TV a cabo ou por 

assinatura. As séries viciantes são o formato narrativo sugerido para esse meio de 

distribuição.  

Alguns padrões começam a surgir, diante desse cenário, quanto à forma de 

tratamento da trama, dos personagens e do tempo ou ritmo narrativo. A estruturação 

das séries e a narratologia dos elementos televisivos, adaptados à liberdade de 

significação pelo espectador da história, contada como um grande filme de mais de 

dez horas, com universos paralelos, como em fases de um jogo, com elementos fora 

da tela principal, são exemplos na construção dessa nova e popular forma de se contar 

uma história.  
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3 REVISÃO SISTEMÁTICA E NARRATIVA DA BIBLIOGRAFIA 
 

Duas revisões da literatura foram realizadas a fim de mapear pesquisas que 

seriam considerados dentro de aspectos de um estudo mais amplo sobre narratologia 

e compulsão pelas séries de TV. 

Esta parte está dividia em duas. A primeira é uma revisão sistemática, 

considerando basicamente dois bancos de dados de documentos, o Ebsco Host e o 

Portal Capes. A segunda parte, uma revisão literária, aponta alguns livros que não 

foram identificados na Revisão Sistemática. Estes livros, que são relativamente 

importantes e citam estudos sobre o assunto principal – narratologia e consumo, são 

brevemente analisados. 

O conteúdo aqui demonstrado nesse terceiro capítulo foi parte apresentado 

para publicação à Conferência Internacional de Cinema de Avanca (REZENDE; 

GOMIDE, 2018) 

 

 

3.1 Revisão Sistemática sobre binge watching.  
 

Esta Revisão Sistemática da Literatura (RSL) foi realizada com o objetivo de 

identificar o quadro geral dos principais tópicos estudados sobre binge watching e 

apontar uma direção para apoiar futuras pesquisas.De acordo com o livro Systematic 

Review on Social Science, Revisões Sistemáticas fornecem informações para 

questões profissionais “ajudando a identificar desenvolvimentos novos e emergentes 

e lacunas no conhecimento.24" (PETTICREW; ROBERTS, 2008, p. 13). 

Levando em consideração que a compulsão em assistir (binge watching), ou 

a maratona de mídia, é um novo paradigma de estudos sobre mídia, como concluiu 

Lisa Perks (PERKS, 2014, p. 235), decidiu-se analisar através de uma forma 

planejada e sistemática o que foi produzido e qual a qualidade desses estudos para 

nos dar um melhor direcionamento. 

                                            
24 “by helping to identify new and emerging developments and gaps in knowledge” – (Trad. 

Livre) 
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As Revisões Sistemáticas da Literatura “não apenas nos dizem sobre o estado 

atual do conhecimento em uma área, e quaisquer inconsistências dentro dela, mas 

também esclarecem o que ainda precisa ser conhecido”25. (STEAD et al., 2007, p. 15). 

A Cochrane Collaboration estabeleceu há um longo tempo e, constantemente 

em desenvolvimento, princípios para realizar um RSL. Vale a pena ressaltar que 

Cochrane tem como "objetivo principal ajudar as pessoas a tomarem decisões bem 

informadas sobre cuidados de saúde, preparando, mantendo e promovendo a 

acessibilidade de revisões sistemáticas das evidências que as sustentam"26 

(HIGGINS, 2011). 

No entanto, também é adequado salientar que “pesquisa em ciências sociais 

é caracterizada por paradigmas mais competitivos e uma orientação nacional. Como 

a pesquisa difere, as literaturas das ciências naturais e sociais são estruturadas de 

forma diferente, e isso tem consequências bibliométricas27” (HICKS, 1999, p. 193). 

A literatura de ciências sociais é diversificada, incorporando diferentes tipos 

de ferramentas de publicação, tornando a indexação de toda a literatura um trabalho 

de compilação. Diferente da ciência natural, em que uma indexação, principalmente 

para os periódicos de língua inglesa, é identificada e totalmente indexada pelo ISI na 

Filadélfia no Science Citation Index (SCI), que desenha uma fonte padrão com um 

extenso conhecimento de base (HICKS, 1999). Os termos dentro das ciências sociais 

não são o vocabulário controlado através dos bancos de dados com um rigor similar 

aos registros da área médica (PAPAIOANNOU et al., 2009, p. 116). 

Há também a necessidade de apontar que “as ciências sociais têm, é claro, 

uma literatura substancial de periódicos acadêmicos revisados por pares, mas existem 

outras publicações importantes que refletem o padrão mais diversificado de produção 

de conhecimento”28 (GRAYSON; GOMERSALL, 2003, p. 7). Contudo, com objetivo 

de evitar o bias, restringir o campo de pesquisa e seguir um RSL replicável, 

                                            
25 “not only do they tell us about the current state of knowledge in an area, and any 

inconsistencies within it, but they also clarify what remains to be known.” – (Trad. Livre) 
26 “primary aim is to help people make well-informed decisions about health care by preparing, 

maintaining and promoting the accessibility of systematic reviews of the evidence that underpins them” 
(Trad. Livre) 

27 “social science research is characterized by more competing paradigms and a national 
orientation. Because the research differs, the natural and social science literatures are structured 
differently, and this has bibliometric consequences.” (Trad. Livre) 

28 “the social sciences do, of course, have a substantial, peer reviewed academic journal 
literature, but there are other important publication media that reflect the more diverse pattern of 
knowledge production.” (Trad. Livre)  
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estreitamos essa RSL ao Portal Capes e ao Ebsco Host, buscando material revisado 

por pares, dentro dos critérios detalhados a seguir. 

 

3.1.1 – A Revisão Sistemática da Literatura  
 

Para elaborar este RSL, nos baseamos nas diretrizes sugeridas por Sampaio 

& Mancini (RF, 2007), com os passos a seguir: 

a) Definição da pergunta - nesta etapa, o pesquisador deve estabelecer a 

questão básica que orientará a RSL inteira. O objetivo desta Revisão 

Sistemática da Literatura é determinar a quantidade de estudos e a 

qualidade destes sobre binge watching e narratologia de séries de TV. 

 

b) Busca de evidências - Esta etapa exige identificar quais estudos são 

elegíveis para inclusão na RSL. Os strings ou termos a serem usados para 

conduzir a RSL são identificados abaixo. Nesta RSL nós escolhemos os 

seguintes termos: 

 

Tabela 01 

Estratégia Básica para RSL 

Banco de Dados Portal CAPES and Ebsco Host 

Strings  “Binge Watching” + “Media Marathoning” 
“Binge Watching + Narratology, 
“Binge Watching +  “TV Series”,  
“Binge Watching” + “Video on Demand” 
“Media Marathoning” + Narratology 
“Media Marathoning” + “TV Series” 
“Media Marathoning” + “Video on Demand”  
“Narratology” + “TV Series”  
“Narratology” + “Video on Demand” 
“TV Series” + “Video on Demand” 

Período  2014 to 2017 

 

 

A pesquisa foi conduzida em dois bancos de dados diferentes, Portal Capes 

e Ebsco Host. E, em ambos os casos, foram escolhidos apenas trabalhos publicados 

revisados por pares. 

 

Portal Capes 
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Portal Periódicos Capes é um portal do governo brasileiro dedicado ao 

desenvolvimento de pós-graduações com instituições educacionais e de pesquisa 

com “acesso a textos completos disponíveis em mais de 38 mil publicações periódicas, 

internacionais e nacionais, e a diversas bases de dados” (“Capes”, 2017). 

A pesquisa foi realizada preenchendo o campo simples com as expressões e 

as combinações delas conforme citado na tabela 01. O período determinado para os 

resultados foi limitado pelos anos de 2014 a 2017. A pesquisa foi feita no dia 10 de 

julho de 2017. 

 

Ebsco 
 

A Ebsco é uma instituição com sede nos EUA que fornece recursos de 

biblioteca e banco de dados de textos completos para pesquisa através do Ebsco Host 

Service. Por esse serviço, principalmente pelo Academic Search Premier, que é um 

"banco de dados de texto completo multidisciplinar contendo texto completo para mais 

de 4.600 periódicos, incluindo cerca de 3.900 títulos revisados por pares29", 

realizamos a pesquisa das strings listadas tabela 1 (“EBSCOhost”, 2017). 

A pesquisa para este RSL foi feita preenchendo o campo adequado com 

essas strings e suas combinações, em 12 de julho de 2017. 

 

c) Revisando e selecionado os estudos 

Os estudos a serem incluídos nesta RSL foram determinados pelos seguintes 

critérios: optamos por incluir apenas estudos revisados por pares; os resultados 

também foram filtrados pelo intervalo da data de publicação, consistindo em estudos 

publicados de janeiro de 2014 a julho de 2017. Foram analisados não apenas os 

títulos, mas os resumos, incluindo as palavras-chave. Os estudos que não foram 

incluídos neste critério foram posteriormente analisados com a leitura de todo o texto 

para determinar se eles estavam realmente no tópico solicitado na questão central 

que conduziu essa RSL. 

 

Portal Capes 
 

                                            
29“multi-disciplinary full text database containing full text for more than 4,600 journals, including 

nearly 3,900 peer-reviewed titles.”. (Trad. Livre) 
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No Portal Capes, 106 estudos foram encontrados como um resultado geral 

pesquisando as strings. Deste número, 48 estudos eram duplicados. Lendo as 

informações básicas, 28 não eram relacionados ao tema principal. O resultado final 

foi com 30 publicações cuidadosamente analisadas, verificando o campo principal de 

pesquisa, a metodologia e os resultados. Esses 30 estudos foram incluídos no corpus 

da Revisão Sistemática. 

 

Figura 1 Números da Revisão Sistemática do Portal Capes 

 

 

Ebscohost 
 

No banco de dados da Ebscohost, 12 estudos foram identificados através da 

pesquisa. Nenhum estudo era repetido neste resultado. Dos 12, 3 não estavam 

relacionados à questão do tema principal que orientou essa RSL. Os 9 estudos 

restantes foram analisados para esta revisão. 
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Figura 2 Números da Revisão Sistemática do Ebscohost 

 

 

d) Analisando a qualidade da metodologia desses estudos 

De acordo com as diretrizes sugeridas por Sampaio & Mancini é importante 

que se “considerem todas as possíveis fontes de erro (bias), que podem comprometer 

a relevância do estudo em análise” (RF, 2007). 

A fim de evitar o bias sobre esta revisão sistemática, considerando que os 

estudos encontrados foram qualitativos, uma lista de critérios não foi amplamente 

aplicada na metodologia desses estudos. Além disso, se afirma que “listas de 

verificação não são um atalho para garantir a qualidade na pesquisa qualitativa, mas 

ao usar um método de pesquisa, como a revisão sistemática, uma das reivindicações 

de legitimidade é transparência30” (PETTICREW; ROBERTS, 2008). 

Anteriormente, foi definido nesta RSL que o nosso principal objetivo seria 

identificar a quantidade de estudos e suas qualidades relativos ao binge watching e à 

                                            
30 “checklists are not a shortcut to ensuring quality in qualitative research, but when using a 

research method such as systematic reviewing, one of whose claims to legitimacy is transparency” – 
Tradução livre 
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narratologia. Nossa estratégia básica de identificar a qualidade seria aceitar apenas 

estudos revisados por pares publicados nos bancos de dados citados, Portal Capes e 

Ebscohost. 

Também é importante observar que, dentro dos recursos do banco de dados, 

quanto maior a escala, generalista e específico academicamente a uma 
disciplina sejam essas bases de dados, elas seraõ dominadas por periódico 
revisado por pares com resultado variável para outras mídias, como livros, 
relatórios, dissertações e publicações oficiais31.(GRAYSON; GOMERSALL, 
2003).  

E a nossa estratégia para afunilar o corpus, novamente, foi selecionar os 

resultados revisados por pares.  

Após esse critério principal de seleção dos estudos, optou-se por identificar 

os tópicos estudados de cada pesquisa publicada. Nesse critério, o estudo foi mantido 

para ser considerado ou descartado como não relacionado. Não foram realizadas 

outras  análises sistemáticas na qualificação do corpus. 

 

e) Os Resultados 

Nesta fase desta pesquisa, os resultados podem ser demonstrados 

apontando os detalhes encontrados nos estudos analisados. Logo abaixo, dois 

gráficos mostram principais tópicos identificados na pesquisa de acordo com cada 

portal de origem. 

 

Portal Capes 

                                            
31 “the larger scale, general and discipline-specific academic databases are dominated by the 

peer reviewed journal with variable coverage of other media such as books, reports, dissertations and 
official publications” (Trad. Livre) 
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Gráfico 1 - Tópicos relacionados à pesquisa no Portal Capes 

 

Ebscohost 
 

 

Gráfico 2 - Tópicos relacionados à pesquisa no portal Ebscohost 
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A maioria dos estudos identificados sob o tópico principal binge watching leva 

em consideração o comportamento do consumidor. 9 de 9 do Ebsco host e 26 de 30 

artigos no Portal Capes. No entanto, esses 4 estudos do Portal Capes não levam em 

consideração o comportamento do espectador, mas eles têm alguma relação com 

esse aspecto do estudo. Por exemplo, referindo-se à taxa de screening e à qualidade 

da transmissão, comparando o mesmo conteúdo transmitido pela TV e, em seguida, 

disponível no serviço VOD do canal no mercado coreano (SUNG; KWACK, 2016). 

O estudo “How journalists frame binge watching” tenta demonstrar pela 

identificação do uso do termo pela imprensa (PIERCE-GROVE, 2016), o que de 

alguma forma está relacionado ao comportamento, mas que não é o alvo dessa 

pesquisa.  

A tecnologia e como isso afeta o sistema de produção, principalmente os 

meios de distribuição na era do binge watching, também tem referência no artigo de 

Mike Van Esler. Apesar do comportamento do espectador ser um tópico de grande 

importância dentro do sistema de distribuição de um conteúdo, isso não é o alvo 

central desse artigo, pois foca nas estratégias de distribuição do conteúdo pelas 

empresas de mídia (ESLER; BUONANNO, 2016). 

O sistema de TV por assinatura, que é um dos sistemas de distribuição que 

pode sofrer impactos mais fortes com o fenômeno binge watching com conteúdo para 

séries de TV, é referido em apenas dois estudos muito semelhantes encontrados 

nessa revisão. Apesar de tudo, como sugerido por Perks, o sistema de distribuição é 

uma das três principais variáveis relacionadas à compulsão (PERKS, 2014, p. 12) 

(atitude ativa do consumidor, aumento da complexidade no conteúdo da mídia de 

entretenimento são as outras duas variáveis). A maior parte dos estudos não se 

referem à TV por assinatura como o objeto principal do estudo. Um dos artigos 

“Junkies in Need of an Intervention: On Addictive Spectatorship and Recovery 

Television” se refere a um programa reality show da TV específico e como ele afeta 

os consumidores e suas relações com o consumo da TV. Apesar do programa de TV 

ser de TV por assinatura, não é levado em consideração o impacto do modo de 

consumo para a estrutura do canal ou do programa, mas, sim, o foco no espectador e 

no próprio programa, propondo ainda o comportamento compulsivo (HARGRAVES, 

2015). 
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O outro artigo que se refere à TV por assinatura como escopo da pesquisa é 

“Sprinting a media marathon” (PITTMAN; SHEEHAN, 2015), o qual lista os programas 

mais assistidos compulsivamente da TV paga, porém leva em consideração o 

comportamento do consumidor, não exatamente a narratologia ou qualquer outro 

tópico relacionado a como o conteúdo seria eventualmente produzido com tal objetivo.  

A maioria dos trabalhos desenvolve suas pesquisas sobre binge watching 

levando em consideração o comportamento dos espectadores em relação a uma nova 

maneira de se envolver com a mídia. É quase inevitável, de alguma forma, chamar a 

atenção para a mídia através da qual o comportamento de assistir compulsivamente 

ocorre, no entanto, esses artigos não se concentram na narratologia, como esse é o 

nosso principal objetivo a ser identificado. 

Um exemplo de artigo que é guiado como dito anteriormente é “Is this TVIV? 

On Netflix, TVIII and binge-watching”, escrito por Jenner, que foca na relação entre 

TV e vídeo on demand (VOD), demonstrando as estratégias que a Netflix usa para 

engajar consumidores ou binge watchers em sua plataforma de streaming (JENNER, 

2016). Não leva em consideração a narratologia ou estratégia ou mesmo o 

comportamento.  

Outro artigo que é apresentado como resultado sobre a mídia de streaming e 

o comportamento, sem mergulhar na narratologia, é “The Netflix effect: 

teens, binge watching, and on-demand digital media trends” (MATRIX, 2014). A 

correlação entre binge watching e o comportamento nas redes sociais é o principal 

aspecto desse trabalho.  

Apesar da grande maioria do corpus total considerado nesta revisão ser 

identificado como estudos sobre comportamento ou sobre as tecnologias peer to peer 

(p2p) e como está mudando o modelo do engajamento, é importante ressaltar aqueles 

estudos que, de alguma forma, explorem a narratologia como parte do processo de 

estudar o binge watching. 

Entre esses três artigos no tocante à narratologia, um deles examina a 

dinâmica constante de pull-push entre audiência e produção, e como ambos 

participam no processo de desenvolvimento de um programa de TV. No entanto a 

narratologia é citada no artigo, os elementos que compõem os estudos da narratologia 

não são levados em consideração naquele estudo. “Push and Pull dynamics Producer 

and Audience Practices for Television Drama Format The Bridge” foca na narrativa do 

programa The Bridge, não exatamente como os elementos da narratologia podem ser 
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organizados para engajar mais o público. No entanto, este é um dos poucos trabalhos 

que extrai informações na relação entre a forma que uma história está sendo contada 

e o sucesso dela para o público (HILL, 2016). 

A abordagem de um dos artigos que estão relacionados à compulsão de 

assistir e narratologia, como indicado como a principal questão a ser encontrada na 

primeira parte desta RSL, usa a série Walking Dead como objeto de uma atenção 

multidisciplinar para examinar diferentes assuntos. Dessa forma, a narratologia é 

tratada apenas como parte da narrativa, não no que diz respeito à eventual relação 

com a compulsão em assistir ou como os elementos estão relacionados com a 

maratona da mídia. Esse artigo se refere a uma conferência, o que podemos 

considerar um bias no resultado, apesar da relação nas pesquisas (“MOOC Features 

Lessons From ‘The Walking Dead’ - InformationWeek”, [S.d.]). 

O trabalho que restou ser citado é uma breve revisão do livro de Perks,. porém 

sem se aprofundar necessariamente na questão narratológica (SMITH-FRIGERIO, 

2016). 

Nenhum dos dois últimos artigos citados estudou a narratologia e os 

fenômenos binge watching como uma correlação. 

Levando-se em consideração todos esses artigos revisados por partes nos 

dois bancos de dados, Capes e Ebsco Host, é apropriado concluir que a narratologia 

e as séries de TV relacionadas ao binge watching ainda é um campo para mais 

estudos. Apesar de ser citado em alguns artigos como um núcleo importante não foi 

levado em consideração, o que sugere um caminho para apoiar e orientar todo o 

conceito de pesquisa do qual esta revisão faz parte. 

 

 

3.2 Revisão Narrativa sobre binge watching 
 

O binge watching e a narratologia são objetos a serem consideradas como 

uma questão de estudo, mas não dependem apenas do período de tempo 

especificado, ou mesmo dos bancos de dados apresentados anteriormente na 

Revisão Sistemática. Devido a parâmetros metodológicos necessários para identificar 

um período para realizar a tarefa sistemática, cabe agora apontar outros estudos que 

influenciam diretamente o núcleo central dessa pesquisa, a narratologia e o binge 

watching. 
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Como dito anteriormente, as ciências sociais não possuem um repositório 

central de uma indexação de estudos, nem de termos de referências (HICKS, 1999). 

Com objetivo de contribuir para um mapeamento mais amplo do estado da 

arte, alguns trabalhos, livros e pesquisas são citados e brevemente comentados nas 

próximas páginas. O objetivo principal desta revisão narrativa da literatura é identificar 

historicamente a questão de como a narratologia foi levada em consideração em 

relação ao consumo de uma história, e como ela foi tratada por vários autores ao longo 

de décadas, focando no texto televisivo como mídia. 

Trabalhos seminias, como Poética, de Aristóteles; Vladimir Propp e seu 

Morfologia do conto maravilhoso; Joseph Campbell e seu livro O Herói de mil faces; 

Christopher Vogler e seu A jornada do Herói – estruturas míticas para escritores; e 

também o livro do Robert McKee Story, não farão parte dessa revisão, contudo, eles 

são parte da literatura que será usada para buscar novos significados nas pesquisas 

que englobam binge watching e narratologia.  

Os trabalhos aqui citados estão diretamente relacionados com mídia e de 

alguma forma sugerem novos caminhos para estruturar tanto o comportamento do 

espectador ou do sistema de produção considerando séries de TV e suas 

narratologias.  

 

 

Henry Jenkins e seu Textual Poachers 
 

Em 1992, Henry Jenkins publicou o livro Textual Poacher: Television Fans and 

Participatory Culture. No seu livro, é descrita a constituição dos fandoms (universo de 

fãs) e sua forma própria de se organizar ao redor de um programa de TV. O núcleo 

principal do livro é determinar como os fandoms não são uma força passiva em relação 

a um programa de TV. Afirma-se que: “o fandom não prova que todas as audiências 

sejam ativas; prova, no entanto, que nem todas as audiências são passivas”32 

(JENKINS, 2012, p. 293). 

É apropriado salientar que o livro não se debruça sobre o texto da TV, mas 

como uma estrutura fandom pode afetar o texto. “A estética da fan art celebra o uso 

                                            
32 “Fandom does not prove that all audiences are active; it does, however, prove that not all 

audiences are passive”. (Trad. Livre). 
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criativo de discursos e imagens já em circulação, uma arte de evocar e regular a 

heteroglossia da cultura televisiva” (JENKINS, 2012, p. 283). 

 

 

Hamlet no Holodeck 
 

Neste ensaio, Janet Murray, entre outras coisas, discute como o computador, 

como uma nova mídia de produção, distribuição e consumo de diferentes tipos de 

narrativa, modificaria a forma como uma história poderia ser contada. O livro em si 

não se baseia em binge watching e a narratologia da TV, mas prevê algumas 

mudanças importantes disponíveis na concepção de uma narrativa e na capacidade 

de consumo dessa narrativa pelo espectador. 

Como essa grande variedade de histórias multiformes claramente mostra, 
histórias impressas ou audiovisual estão forçando os formatos lineares do 
passado, não somente por brincadeiras, mas por um esforço de dar 
expressão a percepção tipicamente do século XX como se composta por 
possibilidades paralelas. Narrativas multiformas tentam dar uma forma 
simultânea para essas possibilidades nos permitindo guardar em nossas 
mentes ao mesmo tempo alternativas múltiplas e contraditórias33 (MURRAY, 
2017, p. 42–43). 

 

É importante apontar que a primeira edição do livro é datada de 1997, com 

uma nova edição em 2017 com material revisado, provando muitos pontos do ensaio 

que foram realizados na indústria da mídia durante esse período de 20 anos. 

Como o livro se dedida à narrativa na era do computador como um meio, 

Murray também declarou como isso poderia mudar parte da narratologia de um 

conteúdo de TV. 

Adicionar vídeo em movimento ao formato34 aumentará a demanda pelo 
imediatismo dramático e pela ação mais bem planejada que esperamos na 
TV. Será difícil para as histórias escritas cheias de falas - baseadas em uma 
metáfora de página de recados - competirem no mesmo ambiente com os 
seriados de TV, uma vez que a navegação na Web tenha passado de 
novidade. Ao mesmo tempo, a TV linear parecerá muito passiva, uma vez 

                                            
33 “As this wide variety of multiform stories makes clear, print and motion picture stories are 

pushing past linear formats not out of mere playfulness but in an effort to give expression to the 
characteristically twentieth-century perception of life as composed of parallel possibilities. Multiform 
narrative attempts to give a simultaneous form to these possibilities, to allow us to hold in our minds at 
the same time multiple contradictory alternatives.” (Trad. Livre).  

34 Murray está levando em consideração ao formato de narrativas feitas pelo computador e 
para fruição através das possibilidades desse meio, como webséries, ou histórias com hiperlinks 
comuns no início da popularização da internet. (Nota do autor).  
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que é apresentada em um meio digital, onde os espectadores esperam poder 
se movimentar à vontade35 (MURRAY, 2017, p. 234). 

 

No entanto, o livro é tão vasto em informações que dizem respeito de como a 

narração de histórias pode ter mudado e, possivelmente, vai mudar. O livro foi anterior 

ao streaming de conteúdo como uma base P2P. Binge watching ainda era um 

comportamento de fandom baseado na troca de videocassetes e DVDs, e às vezes 

em maratonas de temporadas inteiras transmitidas em TVs a cabo. O livro indica 

várias formas de narrativa e interação, um material importante para realizar estudos 

adicionais sobre o assunto principal desta pesquisa. 

 

 

Media Marathoning and the immersion in morality 
 

Lisa Perks é uma das primeiras cientistas a dedicar-se ao tema da maratona 

de uma mídia. No livro Media Marathoning – Immersion in Morality, ela realizou uma 

pesquisa com 176 pessoas consideradas maratonistas, anônimas, através de três 

pesquisas on-line. Cada pesquisa foi dedicada a uma mídia diferente, livros, TV e 

filmes.  

Para se qualificar para o estudo, os participantes tiveram que assistir a uma 
temporada de TV em uma semana ou menos, assistir a três ou mais filmes 
da mesma série em uma semana ou menos, ou ler três ou mais livros da 
mesma série em um mês ou menos36 (PERKS, 2014, p. 13). 

A pesquisa mapeia não apenas o comportamento dos maratonistas, mas 

também a estrutura e o conteúdo dos textos que sugeririam esse engajamento. Com 

base na teoria da literatura de Kenneth Burke, os padrões dos textos consumidos em 

maratonas foram identificados e comparados entre si. Identificados como 

equipamentos para a vida, esses padrões foram então descritos, contando com tipos 

                                            
35 “Adding motion video to the format will increase demand for the dramatic immediacy and 

more tightly plotted action that we expect on TV. It will be hard for the chattily written Web soaps—which 
are based on a scrapbook metaphor—to compete in the same environment as television serials once 
the novelty of Web surfing has passed. At the same time, linear television will seem too passive once it 
is presented in a digital medium, where viewers expect to be able to move around at will”. (Trad. Livre) 

36 “To qualify for the study, participants had to have viewed a television season in a week or 
less, watched three or more films from the same series in a week or less, or read three or more books 
from the same series in a month or less” (Trad. Livre) 
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de personagens e situações que podem ter contribuído para um envolvimento mais 

profundo do leitor37 (PERKS, 2014, p. 132). 

Pode-se identificar o principal resultado de sua pesquisa descrevendo que “a 

maratona é uma forma de engajamento da mídia que incentiva os leitores a se 

colocarem nas histórias e a negociarem as nuances da moralidade”38 (PERKS, 2014, 

p. 226). 

Este trabalho de Lisa Perks sugeriu que pode haver alguns padrões na 

narratologia para o binge watching. Devido à sua metodologia e a um tipo mais amplo 

de textos, incluindo livros, filmes e séries de TV, é importante que que muito mais 

estudos sejam realizados no campo do conteúdo e da imersão na mídia. 

 

 

It’s not TV 
 

O livro It’s not TV - Watching HBO in the Post-Television Era é uma coletânea 

de ensaios sobre como a HBO é pioneira na chamada "TV de qualidade" e como ela 

pode ter influenciado os hábitos de tecnologia, transmissão e visualização. 

No ensaio Para-Television and discourse of distinction, Avi Santo afirma que, 

devido à natureza da programação da HBO, sem interrupções comerciais, o ritmo da 

narrativa difere de outras séries de redes "que devem confiar em ganchos para manter 

os espectadores assistindo através dos anúncios" (LEVERETTE; OTT; BUCKLEY, 

2009, p. 28). 

No mesmo ensaio, são descritas as estratégias de estruturação da narrativa 

através de programas de TV semi-serializados e disponibilização de VHS e DVDs de 

temporadas anteriores, demonstrando como uma narratologia pode ser adequada 

para engajar diferentes públicos, “permitindo que a rede busque novos assinantes 

enquanto mantém sua atual base de audiência39” (LEVERETTE; OTT; BUCKLEY, 

2009, p. 30). 

Nas duas primeiras partes do livro, o texto e a mídia são analisados por 

diferentes estudiosos. O público da HBO é descrito na terceira parte do livro, o que 

                                            
37 Lisa Perks indentifica os consumidores de TV, filmes e livros como leitores. Nota do Autor 
38“ marathoning is a form of media engagement that encourages readers to place themselves 

in the stories and negotiate the nuances of morality” Tradução livre 
39 “allowing the network to seek out new subscribers while maintaining their current audience 

base” Tradução livre 



49 
 

não é exatamente o nosso objetivo, mas que se encaixa como parte do estado da arte 

do binge watching e a narratologia. 

 

 

3.3 Considerações gerais sobre a revisão sistemática e narrativa 
 

Levando em consideração o resultado do mapeamento da literatura sobre 

narratologia e binge watching, somente o livro Media Marathoning – Immersion in 

Morality da Lisa Perks combina tanto o consumo e a forma como o texto (história) é 

estruturado como uma causa e consequência do engajamento de mídia.  

No entanto, esse livro se baseia no aspecto de alguns textos com alto 

engajamento, chamado de "maratonáveis", considerando livros, filmes e TVs, dando 

um amplo aspecto sobre essa parte, sem focar nas séries de TV. Nenhum outro 

estudo ou ensaio foi encontrado sobre o assunto, especificamente. Os citados, mesmo 

na revisão sistemática ou na revisão narrativa, apontam a possibilidade para esse 

tema, mas não detalham nenhum estudo ou abordagem nesse sentido.  

A principal premissa de se realizar essas revisões, identificar estudos sobre 

narratologia e binge watching, demonstrou uma ampla possibilidade de novas 

pesquisas, com base em algumas linhas apontadas pelos ensaios ou identificadas por 

alguns artigos revisados. A narratologia e o binge watching podem ser uma questão 

importante a ser considerada no quadro de produção de séries de TV, que é onde o 

núcleo central desta pesquisa pretende ser colocado. 

 

 



50 
 

4 O MUNDO DAS SÉRIES E AS MUDANÇAS NARRATOLÓGICAS PARA 
CONQUISTAR O ESPECTADOR – WESTWORLD E HOUSE OF CARDS 

 

A concepção de uma história a ser contada por via de imagens, filmes e séries 

de TV, muitas das vezes, segue padrões definidos, como minutagem, estrutura de 

arranjo das ações para enquadrar em blocos de conteúdo, além de limitações de 

gênero audiovisual e ou concepções de personagens, entre outras diversas 

possibilidades. Com isso, os manuais de escrita são sempre a primeira base para se 

organizar uma história de acordo com o meio e com objetivos específicos praticados 

pelos roteiristas ou showrunners. Pegaremos algumas dessas premissas, além de 

outros autores, para trabalhamos na conceituação, sejam funções narrativas 

baseadas na cultura antropológica ou simbolismo hermenêutico, como no mito do 

herói trabalhado por Vogler (2006), ou premissas narratológicas, como em 

McKee(1997). Utilizaremos também, entre outros autores, os paradigmas de estrutura 

sugeridos por Syd Field (2001) e Doc Comparato (1998).  

 

 

 

 

4.1 Considerações preliminares sobre a metodologia 
 

Para uma melhor adequação e delimitação do foco dessa parte da pesquisa, 

é válido estabelecer uma breve distinção básica entre a narrativa e a narratologia e 

de que forma estaremos articulando uma compreensão maior sobre as séries de TV. 

De acordo com Bal, “narratologia é a teoria das narrativas, textos narrativos, imagens, 

espetáculos, eventos, artefatos culturais que contam uma história 40 (BAL, 1997, p. 3). 

Os elementos narrativos visuais, a mise en scène, são importantes aspectos 

para uma abordagem narratológica de um objeto audiovisual, a justaposição ou a 

busca pela gramática audiovisual, como foi preterida por Eisenstein nos seus estudos 

A Forma do Filme e o Sentido do Filme. Esses elementos serão também tratados no 

presente estudo, contudo a delimitação não será pela perspectiva do formalismo 

eisensteiniano, visto que estamos articulando um desenvolvimento de roteiro 

amparado no consumo e não necessariamente focado na estrutura somente do que o 

                                            
40 “Narratology is the theory of narratives, narrative texts, images, spectacles, events; cultural 

artifacts that 'tell a story.” (Trad Livre). 
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autor ou autores das séries têm por objetivo passar como mensagem. Os tipos de 

enquadramento, iluminação, composição, e outros aspectos de montagem para se 

buscar o sentido de uma história contada visualmente, não serão parte dominante do 

que estamos buscando, mas estão contidos eventualmente em um sistema a ser 

analisado. 

Apesar das capacidades de montagem com elipses temporais, espaciais, 

flashforwards, flashbacks, entre outros recursos de edição ou montagem, esses são 

elementos que irão compor a história e eventualmente contribuir para a apreensão da 

mesma pelo espectador. Contudo, esses elementos também não serão base única 

para a nossa observação narratológica. O que se procura nessa pesquisa são macro 

organizações de elementos e a relação entre esses elementos que de alguma forma 

estariam presentes em séries de TV que são consumidas com um certo nível de 

compulsão. São elementos que algumas dessas séries, eventualmente, teriam em 

comum.  

A história em si, contada pelas séries, ou melhor, a forma como ela é narrada, 

começa a despontar como o principal elemento a ser observado diante do escopo 

desse trabalho. “Se se considera que o texto é primordialmente o produto de uso de 

um meio, e que a fábula é primordialmente o produto da imaginação, a história poderia 

ser considerada, então, o resultado de um ordenamento” (BAL, 1997, p. 78)41.  

Verstraten faz um paralelo entre a teoria de Bal e os aspectos fílmicos, 

contrapondo semelhanças entre a organização da mise en scène e eventualmente a 

narratologia textual. Leva em consideração práticas da edição, do som, cor, 

enquadramento, voz over do narrador e o narrador da história e diversos outros 

elementos e o respectivo referencial no texto do livro. Ao analisar a história de The 

Comfort of Strangers42 e a sua adaptação para cinema de 1990, uma perspectiva de 

uma narratologia fílmica toma forma considerando uma vasta gama de elementos 

comparando e distanciando da forma textual (o livro) da história (VERSTRATEN, 

2009). 

Ainda assim, Verstraten toma como princípio o universo de sentido gerado 

pelo romance, o texto, e como a adaptabilidade desse se enquadrou na tela de 

                                            
41 “If one regards the text primarily as the product of the use of a medium, and the fabula 

primarily as the product of imagination, the story could be regarded as the result of an ordering.” (Trad. 
Livre) 

42 O título do livro no Brasil é “Ao Deus-dará”, e o filme adaptado da mesma obra recebeu 
nesse país o título de “Uma Estranha Passagem em Veneza”. (Nota do Autor) 
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cinema. Por não levar em consideração o aspecto ativo do consumidor, o meio de 

produção, essa premissa de avaliação narratológica ainda não complementaria o que 

estamos procurando. 

Dentro dos elementos narrativos presentes nas séries a serem observadas e 

comparadas sob a perspectiva do binge watching, optamos por focar na análise mais 

profunda de um dos três elementos da hermenêutica narrativa sugerida por Carneiro: 

a de base narrativa (CARNEIRO, 2009). 

Carneiro contrapõe duas bases teóricas para compor sua hermenêutica 

narrativa, a hermenêutica linguística, a partir dos conceitos de Jean Michel Adam no 

livro Linguistique textuelle: théorie et pratique de analyse, e da concepção da 

mediação constitutiva da hermenêutica de Paul Ricouer na sua obra Tempo e 

Narrativa (CARNEIRO, 2009, p. 154). 

Busca-se com a hermenêutica narrativa uma abordagem metodológica que 

consiga abarcar elementos além do formalismo estrutural de compreensão da 

narrativa e ou retórica da mesma. O marco metodológico sugerido por Carneiro é 

formado com base em três relações fundamentais ou três mimeses: 

a) a relação entre as categorias de base da narrativa (sujeito, tempo e intriga); 
b) a relação de refiguração interpretativa entre o mundo do texto e o mundo 
do leitor e, c) fundamentalmente, a relação entre a tríplice mimese 
(CARNEIRO, 2009, p. 159) 

Entende-se por tríplice mimese, ou mimese III “a experiência dos processos 

interativos que o leitor opera através da recepção do texto”(CARNEIRO, 2009, p. 147). 

A hermenêutica narrativa busca abarcar um princípio global, uma perspectiva 

metodológica interdisciplinar, cobrindo, ou buscando cobrir, a complexidade da 

produção de sentido e as possibilidades de diálogo de uma narrativa contemporânea 

ligada ao conto textual. Aqui, nessa parte da pesquisa nosso objetivo é transportar a 

hermenêutica narrativa para o universo de séries feita para a TV, o que detalharemos 

adiante. 

Carneiro fundamenta sua metodologia, que aqui será desenvolvida para a 

análise de séries de TV, nos “estudos da linguística (Adam, Bronckart, Benveniste, 

Bakhtin), nos estudiosos do texto literário (Genette, Mieke Bal, Eagleton) e nos 

filósofos (Ricoeur, Foucault, Derrida, Wittgenstein, Deleuze)(CARNEIRO, 2009, p. 25). 

De acordo com os estudos levantados sobre binge watching na revisão da 

literatura, podemos apontar que por hora as pesquisas ou estão voltadas para o meio 

de consumo e distribuição ou então ligadas ao universo dos consumidores e em como 
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eles estariam se organizando em fandoms. Dentro dessa perspectiva, essas 

abordagens estariam ligadas à mimese II e mimese III sugeridas por Carneiro, não se 

tratando da narratologia, conforme é o foco desse trabalho aqui presente. Constituindo 

a hermenêutica narrativa como um marco metodológico não só levamos em 

consideração os estudos relacionados além da narratologia para o mesmo sistema de 

análise, como podemos abarcar o desenvolvimento do roteiro como um dos meios 

para o binge watching.  

 

 

4.1.1 A hermenêutica narrativa aplicada à análise de séries de TV 
 

Primordialmente, a hermenêutica narrativa sugerida por Carneiro serve para 

a análise de texto, no caso mais específico de sua tese, para análise de contos 

contemporâneos em que os textos não caibam em uma descrição estrutural com um 

pensamento unitário ficcional do texto (CARNEIRO, 2009, p. 27). 

Contudo, fazendo um paralelo entre o conteúdo de uma série ficcional de TV 

e as premissas que Carneiro sugere, é possível aplicar tal princípio da hermenêutica 

ao conteúdo audiovisual, como um texto, sendo esse já transfigurado em cenas com 

atores, imagens, música e montagem, e ainda como objeto de ressignificação do 

tempo e do mundo do leitor/espectador. 

O princípio de que o texto audiovisual das séries feitas para binge watching 

ser uma organização discursiva, um produto não acabado, contínuo, com referências 

em diversos pontos, como sociedade, cultura, história, e até mesmo de jogos em 

realidades simuladas43, teorias de fãs, fanfictions, formas de consumo e distribuição, 

por analogia ao que Carneiro trata na sua tese em relação aos contos, os roteiro das 

séries e a estratégia de desenvolvimento de suas histórias, podem ser redefinidos à 

luz da narratologia contemporânea pelo método hermenêutico-narratológico.  

As esferas de consumo, os meios de distribuição e busca de significado fora 

da tela são fatos constitutivos primordiais do binge watching, como demonstramos na 

primeira parte desse estudo ao detalharmos o fenômeno.  

Outro aspecto que fortalece o uso da hermenêutica narrativa em relação à 

narrativa das séries de TV é a possibilidade de trabalharmos a análise de um 

                                            
43 ARG ou Alternative Reality Games, são jogos interativos que usam o mundo real como uma 

forma transmidiática de contar e consumir uma história.   
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encadeamento não necessariamente linear de ação, comumente definido pelas 

análises das narrativas vigentes. A constituição de uma dimensão comunicativa não 

necessariamente estaria a serviço de um pensamento unitário do texto ficcional 

(CARNEIRO, 2009, p. 27). 

 

4.1.2 Metodologia 
 

O ritmo pelo qual as histórias são consumidas por meio das tecnologias de 

streaming e p2p (peer to peer – ponto a ponto), sob muitos aspectos, é considerado 

um dos contextos no qual o fenômeno binge watching pode ser localizado.  

Como definido por Perks, três aspectos principais contribuem para uma 

maratona de mídia: disponibilidade tecnológica para facilitar o acesso a mais conteúdo 

– a distribuição de conteúdo; comportamento ativo dos espectadores; e aumento da 

complexidade narrativa (PERKS, 2014, p. 230). A narratologia, que é o ponto central 

desse estudo, é localizada dentro da complexidade do texto.  

Como concluído na revisão da literatura feita para esse estudo, a grande parte 

das pesquisas que levam em consideração qualquer aspecto narratológico, ou sobre 

a narrativa, nenhum deles se aprofunda no ritmo narrativo ou qualquer outro elemento 

narratológico. Nosso objetivo é identificar qualquer aspecto narratológico que indique 

que o ritmo de se contar a história poderia estar contribuindo para a atitude de se 

consumir as séries de maneira compulsiva.  

Essa pesquisa toma como referencial teórico a hermenêutica narrativa 

sugerida por Carneiro para buscar cumprir com os seguintes objetivos específicos: 

• Desenvolver o que é o binge watching e quais os parâmetros estudados sobre 

o fenômeno; 

• Avaliar as estruturas narratológicas de séries, comparando o ritmo narrativo 

das séries feitas para serem distribuídas via broadcast e via streaming ou p2p 

(ponto a ponto); 

• Identificar como alguns autores, roteiristas e produtores de TV estão 

produzindo com foco no binge watching. 

Através de abordagens qualitativas pretende-se apontar alguns caminhos que 

demonstrariam como estaria acontecendo o engajamento dos espectadores de 

acordo com o texto narratológico, ou de forma consecutiva, ou de forma de causa e 
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consequência.  

Na primeira parte desse estudo foi feito um levantamento e definição do que 

seria binge watching e como algumas pesquisas vêm tratando o fenômeno de 

consumo e de distribuição de conteúdo. Em seguida, buscamos definir quais as 

abordagens proferidas de forma sistemática e de forma qualitativa que a literatura em 

geral estaria abordando os estudos. Ao desenvolvermos um referencial teórico, a 

hermenêutica narrativa, como abordagem narratológica das séries que são 

consumidas de alguma forma compulsivamente, chegamos no escopo central a que 

esse trabalho se dedica. 

As séries consumidas via p2p, que permitem um engajamento contínuo e 

ininterrupto de acordo com a vontade do espectador, são o objeto de estudo. 

Focalizaremos em duas séries de TV, que são remakes: Westworld, da HBO e House 

of Cards da Netflix. 

Westworld é originalmente um filme de 1973, com direção e roteiro de Michael 

Crichton. Logo em seguida, foi lançado o filme Futureworld, em 1976, com direção de 

Richard T. Heffron, dentro da mesma saga. Além dos dois filmes, uma série foi lançada 

em 1980, chamada Beyond Westworld, com criação de Michael Crichton e Lou Shaw, 

desenvolvida dentro da mesma premissa. Westworld (2016-) atualmente é uma série 

da HBO, apesar de lançada em broadcast por esse mesmo canal, são também 

disponibilizados todos os episódios de uma só vez no serviço HBO Go.  

Já a série House of Cards, adaptação do livro homônimo de Michael Dobbs, 

teve sua primeira versão como minissérie em 1990 com cinco episódios e, em 

seguida, uma continuação com mais cinco episódios, em 1990 chamada de To Play 

the King, e ainda em 1995, denominada The Final Cut. Já a versão da Netflix, foi 

disponibilizada House of Cards (2013-), agora ambientada em Washington, 

diferentemente da primeira versão britânica, todos os episódios de uma só vez. A série 

será concluída com 6 temporadas.  

A comparação dos elementos narrativos dessas duas séries atuais, que são 

consumidas via binge watching, com suas respectivas versões anteriores, antes do 

surgimento do streaming como modelo de negócio, tem como intenção alcançar 

alguns sinais da narratologia para o consumo compulsivo.  

Para estabelecermos um foco mais preciso, analisaremos os elementos 

narrativos somente do primeiro episódio de House of Cards, tanto na versão de 1990 

quanto na versão de 2013, comparando-os em seguida. Em relação a Westworld, 
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faremos a comparação do filme de 1973 com o primeiro episódio de Westworld da 

HBO de 2016. 

Para analisarmos o ritmo narrativo, tomaremos como parâmetro a trama e o 

tempo de fábula,  o tempo narrativo dentro da minutagem do episódio e do filme, 

comparando a quantidade de cliffhangers, ganchos e pontos mudanças de plot que 

cada um possui, para confirmarmos ou refutarmos a hipótese central desse estudo de 

que as narrativas feitas para o consumo compulsivo, o binge watching, se organizam 

diferentemente em seu ritmo narrativo quando feitas para serem distribuídas 

exclusivamente para broadcast ou para streaming.  

 

 

4.2 Os elementos narrativos 
 

Com base na hermenêutica narrativa de Carneiro, os três elementos da 

mimeses I sugerida em sua tese, são os elementos básicos para a narratologia que 

iremos analisar: os personagens, o tempo e a intriga. Faremos, primeiramente, a 

conceituação de cada um desses elementos e, em seguida, escrutinar House of Cards 

e depois Westworld em seus dois momentos de produção audiovisual.  

 

4.2.1 Personagem 
  

Para Carneiro, o personagem de uma narrativa é constituído por referências 

que auxiliariam numa compreensão do texto. O sujeito, como ele prefere denominar o 

personagem, “é objeto de desvelamento através dos processos de referenciação, 

operações interpretativas” (CARNEIRO, 2009, p. 149). 

Em outras palavras, o personagem ganha “estatuto de sujeito enquanto 

constituinte de mediação narratológica entre os outros sujeitos vinculados à ficção, 

tais como: autor, narrador e o leitor” (CARNEIRO, 2009, p. 66). 

Esses processos referenciais mudam, mas não se excluem, de acordo com a 

abordagem feita pelos manuais de roteiro e de qual a perspectiva que cada autor dá 

para o que seria uma história convincente ou uma história que provoque engajamento, 

levando sempre em consideração desde o autor, o narrador e o consumidor 

(espectador) do produto audiovisual. 

Para a concepção de personagens, as funções narrativas desses, em um 
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determinado momento da história, são a forma como Vogler (2006) sugere trabalhar. 

Não somente o herói central, baseado nos arquétipos jungianos e nas perspectivas 

transculturais dos mitos de Campbell, mas as funções dos personagens dentro de 

uma jornada conhecida, a jornada do herói, teriam impacto nessa concepção de 

estrutura de uma história. Os arquétipos seriam  

funções flexíveis de um personagem [...]. Pode-se pensar nos arquétipos 
como máscaras, usadas temporariamente pelos personagens à medida que 
são necessárias para o avanço da história. Um personagem pode entrar na 
história fazendo o papel de um arauto, depois trocar a máscara e funcionar 
como um bufão ou pícaro, um mentor ou uma sombra (VOGLER, 2006, p. 
71).  

 

Para Vogler, esses arquétipos seriam usados na concepção dos personagens 

numa busca para liberá-los dos estereótipos, ao mesmo tempo “indivíduos únicos e 

símbolos universais das qualidades que formam um ser humano completo” (VOGLER, 

2006, p. 133). 

Syd Field sugere a constituição de um personagem construindo seu mundo 

interior e seu mundo exterior. A vida do personagem antes de se começar a história a 

ser contada seja no filme ou numa série é chamada de mundo interior. Entende-se 

que “é um processo que forma o personagem”. Já “a vida exterior do seu personagem 

acontece desde o momento em que o filme começa até a conclusão da história. É um 

processo que revela o personagem (FIELD; RAMOS, 2001). 

A concepção desse personagem passa pela descrição de três níveis 

sugeridos pelo autor: o Profissional, o Pessoal e o Privado. Um roteiro é uma história 

contada por imagens, sendo assim, alguns traços físicos revelados por ações, são 

práticas de sua biografia, ou seu mundo interior.  

Doc Comparato segue uma linha semelhante a de Syd Field, considerando a 

configuração em três níveis de um personagem: fator físico, fator social e fator 

psicológico (COMPARATO, 1998, p. 130). 

A correspondência entre intelecto e emoção é o que daria identidade ao 

personagem.  

A um caráter altamente racional, de emotividade nula, é claro que não 
podemos pô-lo a dançar o can-can, já que (a menos que tivesse 
enlouquecido, ou estivesse bêbado) não seria um comportamento de acordo 
com a sua forma de ser pouco expansiva (COMPARATO, 1998, p. 130). 

A história, para Comparato, surgiria da adequação do personagem a uma 
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história desenvolvida em argumento e sinopse. Porém, uma interação entre as duas 

instâncias, personagem e argumento, pode ocorrer na busca de final harmonioso 

(COMPARATO, 1998, p. 124). 

No livro “The Art of the Dramatic Writing”, que não é necessariamente um 

manual de roteiros para filmes e ou TV, mas um livro sobre escrita dramática 

primeiramente ligada a peças de teatro, Lajos Egri desenvolveu seminalmente um 

pensamento ligeiramente diferente aos escritos posteriores de Comparato e Syd Field 

para o desenvolvimento do personagem, construindo-o também pelos aspectos 

físicos, sociais e psicológicos. Contudo, a história se torna convincente a partir da 

reação do personagem e não necessariamente na constituição desse personagem 

para se adequar a um argumento.  

As mudanças dos personagens, que darão o arco dramático, serão forçadas 

a partir de uma premissa, e como esses personagens irão reagir diante das situações 

dessa premissa, em uma relação dialética, a tese, antítese e a síntese. A tese seria a 

premissa, a antítese o conflito desse personagem diante de forças antagônicas e em 

seguida a síntese, que são as mudanças sofridas pelo desencadear da história:  

Um personagem se revela através do conflito; o conflito começa com uma 
decisão; uma decisão é tomada por causa de uma premissa de sua peça. A 
decisão do personagem necessariamente coloca em movimento outra 
decisão, do seu adversário. E é essa decisão, uma resultante de outra, que 
vai impulsionar a peça para seu destino último: provando a premissa44 (EGRI, 
1946, p. 61). 

Aqui a complexidade dos personagens começa a tomar um ponto distinto da 

figura do personagem quanto função dentro de uma jornada ou secundária de acordo 

com a Poética de Aristóteles45.  

Para McKee no seu livro Story – Style, Structure, Substance, and the 

Principles of Screenwriting, a criação do personagem toma o mesmo princípio de 

constituição e desenvolvimento de Lajos Egri e ganha uma complexidade na sua 

dimensão, estabelecida em três ciclos distintos que estariam não em consonância 

com o mundo, mas em constante conflito e de onde esses traços se explicitariam e a 

                                            
44 “A character stands revealed through conflict; conflict begins with a decision; a decision is 

made because of the premise of your play. The character's decision necessarily sets in motion another 
decision, from his adversary. And it is these decisions, one resulting from the other, which propel the 
play to its ultimate destination: the proving of the premise.” (Trad. Livre) 

45 “A parte mais importante é a da organização dos fatos, pois a tragédia é imitação, não de 
homens, mas de ações, da vida, da felicidade e da infelicidade (pois a infelicidade resulta também da 
atividade), sendo o fim que se pretende alcançar o resultado de uma certa maneira de agir, e não de 
uma forma de ser” (ARISTÓTELES, 1981, cap. VI). 
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partir de onde a trama aconteceria.  

 

Figura dos três níveis de conflito46(MCKEE, 1997, p. 146):  

 

Figura 3 - Os três níveis de Conflito do Personagem por McKee 

 

A trama vai surgir do conflito dos personagens entre a expectativa e o 

resultado nos conflitos suscitados em cada uma das esferas, senão as três de uma só 

vez, em um determinado conflito surgido pela premissa que o personagem se dispôs 

a agir em busca do seu objeto. A primeira esfera é o Eu próprio, o Ego, a identidade, 

o olho interno e os conflitos que surgem com os elementos da sua própria natureza, 

mente, corpo e emoção, ou quando esses elementos não reagem de acordo com o 

esperado.  

A segunda esfera de conflitos seria dos conflitos interpessoais, ou as relações 

sociais que temos por convenção, ou quando as pessoas desse círculo não 

respondem aos estímulos como gostaríamos.  

A resposta de instituições, grupos de pessoas, empresas ou situações fora do 

                                            
46 (Trad. Livre) 
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círculo pessoal diante de uma ação suscitada pelo personagem e que estão em 

desacordo com a expectativa desse personagem, é onde surge o conflito.  

A concepção de personagem desde a função secundária de Aristótles em sua 

poética, passando pelas funções mitológicas da jornada em Propp ou Vogler, ainda 

em funções de adaptação a uma história, como sugere Syd Field ou Comparato, ao 

nível de conflito em Lajos Egri e o conflito absoluto que sugere McKee podemos 

observar uma ampliação de complexidade dessa concepção na construção da história 

e de onde surge uma trama. Avaliaremos posteriormente dentro de qual perspectiva 

os personagens principais das séries e seus remakes atuais estariam em relação a 

essa mudança de complexidade para a composição e de que forma isso poderia estar 

se relacionando ao universo do engajamento.   

 

 

4.2.2 Tempo 
 

A concepção do tempo narrativo, de acordo com Carneiro, é uma “mediação 

interpretativa da narrativa entre os sujeitos ficcionais e seus enunciados que são 

proferidos em forma de intriga” (CARNEIRO, 2009, p. 78). 

À medida que a intriga é contada na narrativa, o auditor, o consumidor ou leitor 

daquela narrativa passa a interpretar os rastros linguísticos e temporais como 

sensações humanas e não necessariamente sobre uma perspectiva sequencial de 

antes e depois. Essas sensações são flagradas à medida que são contadas as intrigas 

e a experiência de tempo interiorizado dos sujeitos ficcionais (CARNEIRO, 2009, p. 

90). 

As funções narratológicas sugeridas por Vogler funcionam como um 

sequencial de estruturação das ações de antes e depois, obedecendo a uma ordem 

cronológica. Iniciando no mundo comum do herói e cronologicamente seguindo até o 

clímax e o retorno do herói para o seu mundo comum, agora com a conquista do elixir. 

Mesmo apresentando os passos da jornada do herói, Vogler ainda afirma que: 

“qualquer elemento da Jornada do Herói pode aparecer em qualquer ponto da história” 

(VOGLER, 2006, p. 329), sugerindo que a forma da jornada sirva não 

necessariamente como um guia temporal ou cronológico, mas de funções 

narratológicas.  

Syd Field sugere uma linearidade na concepção dos roteiros. A história move-
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se para adiante de A a Z; da apresentação à resolução. Lembre-se da definição de 

estrutura de roteiro: "uma progressão linear de incidentes relacionados, episódios e 

eventos que conduzem a uma resolução dramática” (FIELD; RAMOS, 2001, p. 44). 

Uma percepção de tempo que estaria mais ligada ao universo dramático do 

que o tempo cronológico ou mesmo uma linearidade é considerada por Comparato: 

uma percepção de tempo dramático total e tempos parciais, sugerindo a ideia de ritmo 

para um produto audiovisual. A concepção de tempo narrativo de acordo com a 

compreensão do peso dramático pelo espectador da cena para se compor o ritmo 

narrativo diferenciando entre o tempo real e o tempo do que é contado. “Nem uma 

cena curta é sinônimo de tempo real curto, nem uma cena longa reflete 

necessariamente, um tempo real extenso”(COMPARATO, 1998, p. 230). 

É válido assinalar uma consideração sobre ritmo narrativo que Comparato 

assinala em seu livro, que é a concepção de tempo ideal. Para ele, o tempo ideal está 

ligado à capacidade de um conjunto de ações dramáticas se relacionar com a 

capacidade do espectador em assimilar a ação narrativa parcial em relação ao todo, 

a compreensão dessa ação. Esse tempo ideal  

é muito variável, muda mesmo em cada época (se vemos um filme de 1940 
e o comparamos com um filme atual, reparamos que hoje as ações decorrem 
a uma velocidade maior do que há cinquenta anos.)(COMPARATO, 1998, p. 
230). 

 

Aqui em Comparato, a concepção temporal deixa de ter importância 

cronológica e passa a ter a função narratológica apoiando tanto no contexto do 

personagem quanto na capacidade de assimilação do espectador que, dentro da 

nossa perspectiva metológica, estaria em consonância com a mimese I, constituição 

do texto e a mimese II, a assimilação desse texto pelo espectador. 

A ideia de McKee de que a estrutura narrativa de uma história deva ser a 

“seleção de eventos das histórias da vida dos personagens em uma estratégia que 

faça surgir emoções específicas e expressar um ponto de vista específico da vida”47 

(MCKEE, 1997, p. 33), também leva em consideração a assimilação do espectador 

no consumo da narrativa.  

Sobre a configuração do tempo narrativo de uma história McKee divide em 

                                            
47 STRUCTURE is a selection of events from the characters’ life stories that is composed into 

a strategic sequence to arouse specific emotions and to express a specific view of life. (Trad. Livre) 
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dois: Período e Duração48. Como Período, McKee considera em qual época ou 

período a história é colocada, se é em um mundo contemporâneo, um momento 

histórico conhecido, ou um período fantástico. Já a duração da história, a concepção 

de quanto tempo na vida dos personagens será retratado na história, dias, meses 

anos, ou até mesmo uma história que o tempo vivido na vida dos personagens não 

seja identificado (MCKEE, 1997, p. 68–69). 

McKee leva em consideração que a montagem do filme poderia criar 

distensões e percepções diferentes do tempo dramático e do tempo real, como 

refigurações temporais tanto por parte de quem escreve quanto por quem monta e 

ainda para quem consome a narrativa. A sequência da escadaria de Odessa, no filme 

O Encouraçado Potenkin (1925), de Eisenstein, é citada como exemplo da questão 

de estrutura de história e tempo e como a montagem de elementos dentro a mesma 

cena podem modificar a experiência temporal da escrita e da compreensão.  

Com o foco na escrita de histórias para se transformarem em objetos 

audiovisuais, McKee, assim como Comparato, analisa a questão do ritmo narrativo e 

a dinâmica de uma história para o espectador.  

Antes de continuar, é válido observarmos a concepção das histórias em 

alguns atos, que configuram uma instância temporal em relação ao roteiro para o 

audiovisual até o consumo final. O posicionamento dos eventos dos personagens 

dentro do mundo temporal de acordo com a intriga apresentada e ainda se 

relacionando com o tempo de apresentação desses eventos em atos e ganchos de 

acordo com os paradigmas comerciais da TV.  

 

 

4.2.3.1 – Os atos e os intervalos  
 

Uma relação entre o tempo narrado, os fatos narrados, os ganchos e ainda o 

consumidor que assiste ao produto audiovisual é um dos principais paradigmas que 

diferenciam a escrita profissional para a TV de outros meios. A TV clássica49 possui 

uma estrutura bem definida sobre conteúdo e tempo para dar lugar aos intervalos 

comerciais. Os formatos conhecidos que ocupam a grade de programação são 

                                            
48 A concepção de uma configuração de uma história, para McKee, ainda adiciona a locação 

e o nível de conflito dentro da concepção do personagem. (Nota do autor) 
49 Por TV clássica entende-se a programação feita para ser distribuída em grades de horário 

e intercalado por intervalos comerciais, conforme sugerido por Comparato. (Nota do Autor) 
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chamados de “meia hora” (com aproximadamente 25 minutos de conteúdo) e o de 

“duas-meia hora” (com aproximadamente 50 minutos de conteúdo).  

Doc Comparato define de forma bem didática esses formatos ligados a séries 

de TV, telenovelas e telefilmes curtos com a definição de tempos aproximados para o 

formato de 25 minutos: 

Primeira parte: de 2 a 3 minutos (abertura) 

Segunda parte: 10 minutos (desenvolvimento até a crise) 

Terceira parte: 10 minutos (desenvolvimento até o clímax) 

Quarta parte: de 2 a 3 minutos (resolução) (COMPARATO, 1998, p. 196). 

 

Sobre o formato de 50 minutos, a visão estrutural de minisséries, novelas e 

telefimes teria 6 partes: 

 

Primeira parte: 5 minutos (cabeçalho, abertura) 

Segunda parte: 10 minutos (desenrolar do primeiro ato) 

Terceira parte: 10 minutos (desenrolar do segundo ato) 

Quarta parte: 10 minutos (passagem do segundo para o terceiro ato) 

Quinta parte: 10 minutos (desenrolar do terceiro ato até o clímax) 

Sexta parte: 4 minutos (resolução)(COMPARATO, 1998, p. 197). 

  

Essas estruturações estariam de acordo com uma concepção da história em 

três atos, pela narratologia clássica, onde no primeiro ato apareceria o conflito 

principal da história, o segundo ato a crise, e o terceiro ato seria a resolução. 

(COMPARATO, 1998, p. 188). 

É interessante salientar uma premissa sugerida por Lajos Egri sobre 

posicionamento de eventos de acordo com o tempo em que ele será consumido pelo 

espectador. Mesmo focando em peças teatrais, Lajos sugere o Ponto de Ataque, que 

seria também necessário para a escrita da TV para, assim que a história começar na 

tela, essa deva ter o poder de segurar e conduzir a audiência até o final. (EGRI, 1946, 

p. 274). 

Por ponto de ataque Lajos Egri define que é “onde alguma coisa vital está sob 

jogo bem no início de uma peça” (EGRI, 1946, p. 183). 

Aqui começamos a ter um parâmetro sobre a orquestração dos eventos na 

vida dos personagens em relação não somente ao tempo de fábula (o tempo vivido 

pelos personagens), mas também a consideração de quando determinados eventos 
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irão se posicionar ou serão apresentados ao espectador, tanto de acordo com o 

ordenamento estrutural para intervalos comerciais, quanto para o engajamento do 

consumidor. 

Os manuais de escrita ligados ao cinema também levarão em conta a 

distribuição dos eventos de acordo com o momento de apresentação desses eventos 

pelo espectador. Sem os intervalos comerciais, os filmes possuiriam uma narrativa 

mais contínua, sem os ganchos necessários entre um bloco e outro para manter a 

atenção do espectador.  

O paradigma do roteiro para cinema de Syd Field demonstraria isso, com a 

divisão do roteiro em três atos principais, apresentação, confrontação e resolução 

(FIELD; RAMOS, 2001, p. 44). 

Um ato dentro de uma história seriam os movimentos de uma estrutura macro 

dessa história delimitados por uma mudança maior na vida dos personagens, maior 

do que qualquer outra, progressivamente levando até o climax. 

Progressão construída pelo desenho de cada vez maiores e maiores 
capacidades dos personagens, demandando maiores e maiores força de 
vontade deles sob um risco cada vez maior, constantemente passando por 
pontos sem volta em termos de magnitude ou qualidade de ação.(MCKEE, 
1997, p. 209). 

 

Em nenhum momento podemos negar a existência de histórias 

comercialmente bem assimiladas que poderiam contestar esses paradigmas ou se 

organizarem dentro de outras formas de se contar a história. Porém, é exatamente 

essa uma das questões analisadas por esse estudo, de como eventualmente o 

processo de criação e desenvolvimento de roteiros poderiam estar se diferenciando 

ao mesmo tempo que o consumo também se modifica com a popularização do 

streaming.  

Aqui chegamos num ponto que consideramos os personagens e o tempo 

narrativo que a história é conduzida, demonstrando que é necessário adequar o 

posicionamento dos fatos que ocorrem com esses personagens dentro de uma 

perspectiva de consumo e distribuição, principalmente da TV e seus paradigmas de 

blocos.  

A constituição das intrigas nascidas dos conflitos dos personagens e suas 

progressões dentro das estruturações temporais de se contar história principalmente 

para a TV começam a ser consideradas como um dos elementos chaves para a nossa 
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investigação  

 

 

4.2.3 Intriga 
 

As ações desencadeadas em uma narrativa por personagens em seu tempo 

demonstrado ao espectador tomam o sentido da história contada. Para Carneiro e sua 

concepção de abordagem narratológica, o sentido dessas ações é compreendido 

dentro da refiguração na busca pelo sentido que essas ações têm de acordo com a 

compreensão do consumidor.  

A intriga seria a relação de três instâncias de produção narrativa: “o mundo 

da ação (performance), o mundo da significação (mimese) e o processo de refiguração 

(mediação hermenêutica)” (CARNEIRO, 2009, p. 150). 

A mimese é a dupla relação entre o que é apresentado como ação e a 

referência a algo do texto, enquanto a hermenêutica, no caso da intriga, seria a 

mediação da intriga, ligando “os fragmentos de sentido ao todo da narrativa, fazendo 

com que o texto seja o lugar de diálogo entre o mundo empírico e o mundo ficcional” 

(CARNEIRO, 2009, p. 151). 

Essa abordagem leva em consideração não somente as ações 

desencadeadas no universo da fábula, mas também na ressignifcação dessas ações 

e a forma como elas são apresentadas ao espectador. O consumidor da narrativa não 

é deixado de fora do processo narrativo.  

É interessante perceber a busca desse contexto do espectador ao gerar uma 

narrativa por funções, como na jornada do herói como Vogler suscita na utilização 

desse paradigma para se contar uma história. 

As histórias construídas segundo o modelo da Jornada do Herói exercem um 
fascínio que pode ser sentido por qualquer um, porque brotam de uma fonte 
universal, no inconsciente que compartimos, e refletem conceitos universais 
(VOGLER, 2006, p. 49). 

 

Ainda sobre uma possível não-linearidade dos fatos narrados, Vogler afirma 

que a Jornada do Herói corrobora sua força, pois “todos fazemos várias associações 

de hipertextos não-lineares em nossas mentes, mesmo quando ouvimos uma história 

linear” (VOGLER, 2006, p. 29). 

A ordem como normalmente se estruturaria uma história, apresentando a 
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intriga, estaria na manipulação da sequência das cenas essenciais, como Comparato 

observa. As cenas de exposição, preparação, complicação, clímax e resolução 

poderiam ter uma “infinidade de combinações” (COMPARATO, 1998, p. 209). 

Essas cenas dramáticas estariam organizadas dentro de plots, sem 

necessariamente sob ordem linear, mas num “continuum sensorial e estético, um 

continuum dramático” (COMPARATO, 1998, p. 180). Além do plot principal, plots 

secundários estariam para reforçar ou contrastar com o plot principal. 

O conceito de plot point ou ponto de virada dentro de uma história é descrito 

por Syd Field com a conceituação do momento em que a intriga muda de tal forma 

que a história dos personagens segue por outro caminho. Um posicionamento desses 

pontos de virada no final do I ato e no final do II ato sustentariam o paradigma da 

escrita do roteiro de um filme. Um roteiro pode conter vários pontos de virada. O 

número de pontos de virada não é a questão do paradigma, mas uma força e 

necessidade da história, “cada ponto de virada move a história adiante, no sentido da 

resolução” (FIELD; RAMOS, 2001, p. 81). 

Esses pontos de virada seriam os momentos que o conflito já estiver armado 

e que os personagens precisem estar devidamente posicionados nas suas transições, 

ou pequenos conflitos para que haja a força antagonista suficiente dentro da intriga 

de acordo com a premissa da história. “os pequenos conflitos [...] conduzem o 

personagem de um estado de pensamento para outro, até que ele é compelido a tomar 

uma decisão” (EGRI, 1946, p. 129). 

A construção dialética proposta por Egri e remodelada por McKee na 

constituição da intriga é uma conceituação interessante de ser observada. McKee 

determina a Lei do Conflito, em que “nada se move adiante em uma história a não ser 

através do conflito” (MCKEE, 1997, p. 210). 

A constituição da intriga dentro da perspectiva de complexidade que McKee 

defende aconteceria nos três níveis de constituição do personagem, que seria 

alcançado se orquestrado basicamente de forma simultânea nesses três níveis dentro 

da mesma situação. Em outras palavras, os conflitos do personagem que ocorram 

dentro dos três níveis, pessoal, interpessoal e social do personagem, dariam uma 

complexidade à narrativa e moveria a história adiante com uma intriga memorável 

para o espectador.  

Essa história seria organizada por  
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Beats50, que mudam os padrões do comportamento humano, que constituem 
as cenas. Ideal é que cada cena se transforme em um Ponto de Mudanças 
nos quais os valores em jogo mudam de positivo para negativo, ou do 
negativo para o positivo, criando uma mudança, mesmo que pequena, nas 
suas vidas (dos personagens). Uma série de cenas compõem uma sequência 
que culmina em uma cena que tem um impacto moderado nos personagens, 
redirecionando ou mudando os valores para melhor ou para pior em um grau 
maior do que qualquer outra cena. Uma série de sequências constrói um ato, 
que tem seu clímax em uma cena que cria uma reversão maior na vida dos 
personagens, maior do que qualquer outra sequência já cumprida51 (MCKEE, 
1997, p. 217). 

Para McKee a história surgiria ao elencarmos determinadas ações dos 

personagens que surgiriam do conflito de suas vontades com as forças antagônicas 

do mundo, em cada um dos níveis de conceituação do personagem, de acordo com a 

premissa da história.52 

Como temos como foco final o desenvolvimento de histórias que causariam 

maior ou menor engajamento dentro da perspectiva de consumo compulsivo de séries 

de TV, parte da análise da intriga terá que ser confrontando a organização de algumas 

dessas histórias frente aos paradigmas dos padrões televisivos de roteiro. 

A intriga seria a colocação desses conflitos em uma ordem que a diegese 

satisfaria não somente o universo dos personagens da história a ser contada, como 

também a questão de engajamento e fruição dessa história pelo espectador.  

O princípio de ampliação de complexidade do conteúdo das séries precisa ser 

considerado antes de continuarmos e definitivamente caminharmos para o escrutínio 

                                            
50 “Um beat é uma mudança da ação/reação no comportamento do personagem” (MCKEE, 

1997, p. 258). (Trad. Livre). 
51 “Beats, changing patterns of human behavior, build scenes. Ideally, every scene becomes 

a Turning Point in which the values at stake swing from the positive to the negative or the negative to 
the positive, creating significant but minor change in their lives. A series of scenes build a sequence that 
culminates in a scene that has a moderate impact on the characters, turning or changing values for 
better or worse to a greater degree than any scene. A series of sequences builds an act that climaxes 
in a scene that creates a major reversal in the characters' lives, greater than any sequence 
accomplished” (Trad. Livre). 

52 A expressão em inglês turning points é usada tanto por Syd Field quanto por McKee para 
ilustrar mudanças profundas nos personagens. Contudo, há pesos distintos para cada um dos autores 
na questão da expressão. A tradução para o português do Brasil no livro de Syd Field, ficou como 
pontos de virada – e é usada para destacar as cenas principais que marcariam o final de atos e o 
clímax. O conceito para Syd Field é aquele momento que não é mais possível para o personagem ou 
para a trama de voltar atrás.  

Já McKee sugere que os turning points sejam as mudanças no caráter do personagem que 
deveriam acontecer em todas as cenas. Os turning points para McKee são também aquelas mudanças 
maiores que impediriam o personagem ou a trama de voltar atrás e marcariam os limites de atos e 
clímax, assim como para Syd Field. A tradução para o português do Brasil da expressão turning points 
no trabalho de McKee ficou como pontos de mudanças.  

Dessa forma damos pesos distintos também em português. Quando usamos pontos de 
virada, estaremos indicando cenas de final de atos e clímax. Quando usamos pontos de mudança, 
indicamos as mudanças nos personagens, como sugere McKee. (Nota do Autor) 
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dos elementos narrativos de House of Cards e Westworld e apontarmos semelhanças 

e diferenças narratológicas nos momentos distintos de produção dos conteúdos para 

o espectador.  

 

 

4.3 Complexidade Narrativa 
 

A forma como se estruturariam os episódios de uma série de TV seria a 

primeira característica sobre complexidade narrativa. As séries ditas complexas 

caminharam para a sua composição de uma história longa, não episódica ou 

procedural, mas seriada. É válido salientarmos que muitas das séries que hoje estão 

provocando um grande engajamento continuam parcialmente com seus processos 

procedurais, como o monstro da semana, o caso de assassinato da semana e outros 

eventos que são o dispositivo que se repete semanalmente no show. Contudo, há um 

universo de intriga entre os personagens que se mantém entre episódios, “recusando 

a necessidade de fechamento da trama em cada episódio, que caracteriza o formato 

episódio convencional, a complexidade narrativa privilegia histórias com continuidade 

e passando por diversos gêneros” (MATRIZES; 2012, [S.d.], p. 36). 

Apesar de uma aparente novelização dos modelos cada vez mais contínuos 

das narrativas de TV, McKee aponta um caráter para a complexidade que estaria 

ancorada em dois princípios: “não proliferar personagens, não multiplicar locações” 

(MCKEE, 1997, p. 216). Essa contenção de personagens e mundos daria uma 

concentração na criação de uma complexidade mais rica. 

Essa premissa de contenção de personagens e locações para uma 

complexidade da intriga e de personagens sugerida por McKee não se sustenta 

sozinha na concepção de um texto complexo, havendo mesmo universos de séries 

que estariam amparados em uma multiplicidade de personagens e focos narrativos. 

A complexidade a que se refere McKee seria ligada à concepção de histórias 

convincentes e não necessariamente à complexidade do texto ficcional de TV e suas 

continuidades para além do formato episódico convencional.  

Um princípio de apresentação de um texto narrativo complexo seria uma  

confusão narrativa que encoraja os espectadores a procurarem na internet 
como um local que possa auxiliá-los desvendar o texto, online, eles podem 
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engajar em prazeres de predição e especulação, solucionar quebra-cabeças, 
e serem parte de um grupo interno ou comunidade53. (ROSS, 2011, p. 176). 

Novamente somos jogados para a concepção de textos que trabalhariam com 

uma capacidade de referências fora do universo da série, em sites, fóruns e 

comunidades de fãs.  

Hills, porém, nos dá uma outra perspectiva mais ampla sobre a concepção 

desses textos complexos de séries de TV, que de alguma forma estariam ligados ao 

universo de binge watching e à estruturação narratológica desses: narrativa com seu 

fim postergado continuamente e um espaço narrativo hiperdiegético detalhado 

(HILLS, 2003, p. 103–104). 

A princípio, a concepção das telenovelas se aproximaria dessa perspectiva de 

finais postergados e espaços diegéticos, contudo, sem a devida complexidade do 

texto que nos referimos como foco do estudo, que são as séries de TV.  

As telenovelas teriam uma estruturação dramática diferente das séries de TV, 

mesmo as séries contínuas com parte da história aberta ou totalmente contínua.  

Conforme sugere Comparato, as diferenças estariam na estruturação em 

número de plots e quantidade de capítulos. A telenovela trabalha com vários núcleos 

dramáticos e com a possibilidade de diversificação da tensão dramática enquanto 

houver necessidade de manter a tensão dramática (COMPARATO, 2009, p. 123). 

As séries de TV, antes com finais fechados, aos poucos, suas estruturas 

narrativas começaram a se ampliar, permitindo a continuidade de parte da intriga para 

toda a história, se apresentando mais como o conceito de minissérie e deixando de 

ser procedural. 

Um aspecto interessante sobre as séries de TV aqui tratadas é que a extensão 

narrativa das histórias em vários capítulos impede a fruição correta da trama narrada 

se não for acompanhada continuamente do primeiro ao último capítulo. Diferente da 

telenovela e seu caráter extenso em dezenas de capítulos e vários núcleos dramáticos 

permitindo a associação de novos espectadores praticamente a qualquer momento, 

as séries de TV contínuas, que estariam ligadas a um texto narrativo mais complexo, 

dificultam a associação de novos espectadores no meio de uma temporada, forçando-

os a buscar o universo hiperdiegético.  

                                            
53 (…)narrative messiness encourages viewers to seek out the Internet as a domain that 

can help them unravel the text; online, they can engage in pleasures of prediction and speculation, 
puzzle-solving, and being part of an “insider” group or community.” (tradução livre) 
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Na novela, a “cena é interrompida na metade” [...] e no capítulo seguinte da 

telenovela teríamos a mesma situação repetida” numa redundância que permitiria 

tomarmos a continuidade da ação. (COMPARATO, 2009, p. 182) 

Comparato ainda revela um detalhe que servirá como percepção para a 

avaliação da constituição estrutural das séries de TV contínuas em relação à 

narratologia: ao definir uma diferenciação entre linguagem cinematográfica e televisiva 

em relação ao jogo das evidências. A redundância da linguagem da TV clássica, ligada 

à distribuição do conteúdo via broadcast, tendia a revelar mais evidências sobre as 

ações do que o cinema, como, por exemplo o “matar três vezes”:  

A personagem pensa: “Vou matar esse homem”. Imediatamente diz: ‘Vou 
matar você’. Então sente um grande ódio e atua apertando o gatilho. 
Finalmente se aproxima do cadáver para ter a certeza e, pensando em voz 
alta, declara: ‘Está morto mesmo’ (COMPARATO, 2009, p. 78). 

 

As séries contemporâneas da TV, muitas das vezes feitas para serem 

consumidas via streaming parecem ter uma concepção narratológica distinta das 

séries anteriores à tecnologia de distribuição p2p. Algumas séries mantém os 

dispositivos em cada episódio iguais, de forma procedural, como o monstro da 

semana, ou o caso de assassinato desvendado naquela semana, porém, os laços 

narrativos entre um episódio e outro vão aos poucos se ampliando. O convite para o 

universo diegético e uma estrutura cada vez mais complexa das narrativas sem uma 

conclusão se arrastam por vários episódios ou mesmo temporadas, diferenciando não 

somente pelo número de núcleos narrativos da telenovela, como também se 

aproximando de uma linguagem menos redundante e menos repetitiva mais comum 

ao cinema, parecem ser indícios dessas diferenças.  

Avaliaremos não somente a complexidade narrativa como também os 

elementos de sujeito (personagem), tempo e intriga comparando séries feitas em um 

momento anterior ao streaming e com o remake e spinoffs atuais, feitas 

exclusivamente para streaming e também para broadcast e streaming.  

 

 

4.4 Os elementos Narratológicos em House of Cards  
 

House of cards é uma série que está em sua segunda versão desde o ano de 

2013 pelo serviço de streaming Netflix. Sua primeira versão, iniciada em 1990, foi 
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composta de três partes, ou três minisséries54 com títulos diferentes, feitas pela BBC 

sob a mesma premissa que a série da Netflix na sua sexta temporada: a jornada de 

um político inescrupuloso em busca de vingança e poder, depois de ter perdido uma 

promoção que deveria ter ocorrido após sua intervenção nos bastidores da política.  

Enquanto a versão da BBC acontece ao redor do universo parlamentarista 

monárquico, a adaptação da Netflix posiciona a história dentro do presidencialismo 

republicano americano.  

O drama político baseado no livro homônimo de Michael Dobbs, um ex político 

britânico, foi considerada uma das séries para serem devoradas pelo serviço Netflix 

em 2016 (NETFLIX, 2016), com um consumo de menos de duas horas por sessão. 

Porém, o que principalmente a coloca nesse ponto de análise dentro do universo de 

binge watching é o seu sistema de produção e distribuição. A versão americana de 

House of Cards foi encomendada sem os procedimentos comuns feitos pelas 

empresas de broadcasting, como avaliação de um episódio piloto, antes de se 

encomendar toda uma temporada. Os executivos da Netflix avaliaram a receptividade 

dos vários trabalhos de David Fincher, o diretor de House of Cards (2013 -, Netflix), e 

dos trabalhos do protagonista Kevin Spacey. Ainda cruzaram dados da boa audiência 

da versão da BBC de 1990 e com isso, duas temporadas foram encomendadas de 

uma única vez, sem a avaliação prévia de um piloto. 

Não somente a distribuição foi feita de forma totalmente diferente, com toda a 

primeira temporada disponibilizada de uma só vez, mas até a customização dos 

trailers era de acordo com o perfil do consumidor, impelindo-o para assistir a série. 

“Fãs do Sr. Spacey viam trailers com ele, mulheres que assistiam a ‘Thelma e Louise’ 

viam trailers mostrando os personagens femininos, já os fãs de filmes sérios viam 

trailers que refletiam o toque do Sr. Fincher”55 (“For ‘House of Cards,’ Using Big Data 

to Guarantee Its Popularity”, 2013). 

A análise do universo da série em seus dois momentos poderá nos assinalar 

como os recursos narratológicos (mimeses I) podem estar sendo influenciados pela 

tecnologia que atingiria diretamente o princípio da Mimese III, ou a refiguração da 

                                            
54 A história foi desenvolvida em 3 minisséries de 4 capítulos cada, sendo House of Cards 

(1990, BBC), To Play the King (1993) e a terceira parte que é The Final Cut (1995). Fonte IMDB. Nota 
do Autor.  

55“Fans of Mr. Spacey saw trailers featuring him, women watching “Thelma and Louise” saw 
trailers featuring the show’s female characters and serious film buffs saw trailers that reflected Mr. 
Fincher’s touch.” (Trad. Livre).  
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história pelo consumidor, principalmente aquele espectador que pratica o binge 

watching. 

Faremos primeiramente a análise do episódio I da versão de 1990 da BBC, 

com seus personagens, tempo e intriga e, em seguida, faremos o mesmo 

procedimento com a versão de House of Cards de 2013 da Netflix.  

 

 

4.4.1 Personagens em House of Cards (1990, BBC) 
 

 

A série House of Cards (1990, BBC) é conduzida ao redor do plot principal 

que é a história de Francis Uquhart. Sua caracterização física é de um homem de 

aproximadamente 60 anos, esguio, que quase sempre veste terno, que é a adequação 

da roupa ao seu papel principal de parlamentar do partido Conservador no Parlamento 

Inglês pós renúncia da Margaret Thatcher em 1990. Francis é casado com Elizabeth 

McCullough Uquhart e não têm filhos.  

Avaliando as características que o personagem demonstra no primeiro 

episódio, temos um Urquhart ambicioso, manipulador, meticuloso em suas ações e 

um grande estrategista político, ao mesmo tempo que uma personalidade solícita, 

conselheira e aparentemente abnegada. Seus conflitos quanto personagem 

colocados sob a trama surgem de acordo com a s ações demonstrando outras faces 

que não tão aparentes na sua caracterização.  

O conflito na esfera mais externa é o grande motor da série, que é a ambição 

de Francis Urquhart pelo poder naquele momento pós Margaret Thatcher. Seu desejo 

estratégico de se tornar Ministro das Relações Exteriores (Foreign Secretary) foi 

impedido de se realizar após todo o seu trabalho estratégico para a eleição de Primeiro 

Ministro do popular Collingridge. É a partir dessa ambição de Urquhart que a premissa 

da série é montada e desenvolvida. Contudo, há mais camadas sob esse personagem 

que merecem observação.  

Quando observamos sua relação com sua esposa, Elizabeth Urquhart, uma 

certa relação conflituosa de incitação e reivindicação revela que Urquhart não tem 

tanta consciência de sua personalidade. Quando sua esposa sugere que ele deveria 

ser o Primeiro Ministro, ou quando ela também sugere que ele é capaz de muito mais 

que somente apoiar a eleição do Primeiro Ministro, como também derrubá-lo, o conflito 
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de interesses de Urquhart e sua conduta costumaz como chefe de governo no 

parlamento é revelada e uma face conflituosa surge como combustível para seu papel 

na trama.  

No seu eu mais íntimo, Urquhart se revela muito das vezes, principalmente 

em momentos que o personagem quebra a quarta parede da câmera e se volta para 

conversar com o espectador. Ao mesmo tempo que ele se diz e se posiciona de forma 

imaculada com seus interesses pessoais frente aos conflitos políticos, é exatamente 

essa dicotomia com sua personalidade que vai gerando as mudanças e os pontos de 

virada na evolução dessa personagem, demonstrando uma capacidade de traição e 

vingança em escala inimaginável, revelando as entranhas da ânsia pelo poder nas 

três esferas de composição de um personagem. Sempre em um jogo duplo, em 

qualquer das esferas de relacionamento, o que o torna um personagem denso e 

conflituoso.  

Elizabeth McCullough Urquhart é a esposa de Frank, e um personagem que 

seria coadjuvante nas ações desse. Ela é visivelmente mais nova que o marido, 

porém, não é mais uma mulher jovem, podendo ser caracterizada por volta dos seus 

45 anos de idade. Não temos uma dimensão forte sobre sua personalidade além 

daquela refletida nas considerações em relação à personalidade de Francis Urquhart. 

Aliás, é a partir dela que as premissas se revelam, tomando uma função de arauto, 

como define Vogler (2006), impelindo o personagem a agir e revelando uma 

antecipação da intriga para o espectador.  

A jovem jornalista Mattie Storin está em um momento de mudança de carreira 

na redação. Ela tem ao mesmo tempo um ímpeto e uma ambição profissional, e, com 

seu pouco tempo na área de política, aparentemente ainda sem ser corrompida, esses 

desejos profissionais acabam por colocá-la à disposição de desafios éticos na busca 

do conteúdo. Por ser jovem, aparentemente indefesa diante do poder, porém com 

muita ambição, ela se posiciona como uma peça central da trama para dar vida às 

ações e estratégias de Francis Urquhart na sua busca por poder. É um personagem 

que demonstra inteligência na capacidade de entender as insinuações de Frank, 

porém não tem ainda maturidade o suficiente para perceber que está sendo usada 

para a constituição de um conflito político maior. Sua ingenuidade se casa com sua 

jovialidade e beleza, gerando o conflito na esfera interpessoal quando, no decorrer da 

trama uma relação sexual com ares paternais se estabelece com Francis no decorrer 

da série. Suas características mais inerentes não são facilmente identificadas, porém 
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os conflitos que surgem de suas características físicas, como jovialidade e beleza, e 

ainda uma aparente fragilidade, contrapostas com as trivialidades do jogo político feito 

principalmente por homens mais velhos, sedentos por poder, se tornam um aspecto 

forte da série.  

O publicitário do partido conservador, Roger O’Neill é também mais um peão 

no jogo estratégico de Francis Urquhart. Extrovertido, viciado em cocaína e dado a 

prazeres desmedidos. Suas fraquezas, como o vício e suas relações com prostitutas, 

e a falta de caráter político sólido, são utilizados por Francis Urquhart como caminhos 

para suas estratégias e ações. Assim como a jovem jornalista Mattie, O’Neil se torna, 

aos poucos, condutor das tramas e estratégias de Francis, sem saber ao certo o 

objetivo delas. 

Henry Collingridge é o político recém-eleito como Primeiro Ministro da Grã-

Bretanha, graças a sua popularidade e as táticas de Frank Urquhart. A história da 

série se inicia a partir do momento que um ingênuo Henry Collingridge não concede a 

prometida promoção de Ministro das Relações Exteriores a Francis, e esse parte para 

a vingança. Collingridge não tem profundidade de conflitos pessoais como os 

personagens anteriores, porém, ele representa o principal ponto de conquista e 

antagonismo para Frank Urquhart: o poder. Na esfera familiar há uma relação 

conflituosa com seu irmão, Charles Collingridge, que é dado a excessos com álcool. 

Sua insegurança diante das forças antagônicas do parlamento, plantadas 

principalmente por Francis, é uma dicotomia interessante da personalidade. Mas, a 

densidade do personagem fica próxima de características estereotipadas com 

reações esperadas e comuns. 

A história de House of Cards é um drama posicionado no conflito de homem 

versus a sociedade, em que o personagem Frank Urquhart quer submeter o mundo à 

sua vingança e busca pelo poder. A profundidade dos personagens se revela 

geralmente nos que estão ao lado de Francis, e que sem perceber, estão sendo 

usados em um jogo duplo de enfraquecimento do poder representado em Henry 

Collingridge, para que ele, Francis, seja aclamado como sucessor e Primeiro Ministro. 

A intriga surge exatamente dos conflitos dos personagens quando suas características 

são colocadas em teste diante da premissa central, que é a busca pelo poder. A 

densidade dos personagens é responsável pela condução da trama, em acordo com 

o que analisamos à luz de McKee e de Egri na secção anterior, porém, muitos dos 
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personagens que representam o poder, que seria o grande desejo de Francis, são 

ligeiramente caricatos ou estereotipados.  

É importante apontar que os personagens que dão suporte às ações de 

Francis também se encaixam de alguma forma nessa planificação. Apesar de terem 

características de conflito em várias esferas identificadas no desenvolvimento de um 

personagem, esses conflitos não nascem necessariamente do conflito interno desses 

personagens, mas se aproximam mais de uma caracterização. Os vícios de O’Neill e 

do irmão do Primeiro Ministro, Charles Collingridge, são as condições para que a 

trama se desenvolva. A jornalista Mattie e sua vontade de se destacar na redação 

política no seu jornal, assim como sua aparente fragilidade, são as ferramentas que 

Frank usa para espalhar a intriga e fazer a história acontecer. Os conflitos nascem 

daqueles personagens únicos, por hora densos e com aspectos às vezes complexos, 

às vezes estereotipados, mas como condição para a história. Em outras palavras, 

apesar de terem características únicas, conflitos nas três esferas aparentes, 

observando o primeiro episódio, podemos ver que houve a clássica caracterização 

dos personagens, sem ainda uma ocultação de um traço que poderia ser usado 

posteriormente para reviravoltas ou pontos de virada na trama. Os personagens são 

densos, porém, já têm suas condições de verossimilhança revelados no primeiro 

episódio, restando aos outros três episódios da temporada simplesmente a evolução 

dessas características, sem grandes surpresas ao espectador.  

 

 

4.4.2 Tempo em House of Cards (1990, BBC) 
 

A questão temporal de House of Cards será observada em quatro instâncias 

distintas: seja na perspectiva de posicionamento da trama no momento histórico; o 

tempo de fábula decorrido na vida dos personagens (aqui observando somente o 

primeiro episódio); a adequação temporal da trama de acordo com os paradigmas do 

formato televisivo de série e seus intervalos comerciais; e ainda a contagem de pontos 

de mudança na vida dos personagens na ótica do espectador. 

House of Cards (1990, BBC) é uma história contada exatamente após a 

renúncia de Margareth Thatcher e a disputa pelo cargo de primeiro ministro. Um 

momento histórico acirrado nas questões políticas internas do Reino Unido. Por ser 

um drama político, esse posicionamento em um período específico pode trazer outros 
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universos de pesquisa e consumo da histórica. Contudo, não fica evidente em nenhum 

dos episódios da série essa intenção de conversa intensa com o mundo fora do 

ficcional, salvo por angulações e ou interpretações individuais. Esse momento de 

acirramento da política do Reino Unido pode ter sido utilizado como um ponto de 

atração de público, ou mesmo uma perspectiva de marketing para a conquista de 

espectadores. 

Além do período de posicionamento da história, o tempo de fábula, ou o tempo 

decorrido na vida dos personagens demonstra uma escolha narratológica de 

momentos mais marcantes para melhor se contar uma história. Os primeiros minutos 

da trama não ocorrem em um tempo definido, se dias ou meses. A passagem temporal 

é totalmente de acordo com o que Frank Urquhart conta ao espectador ao falar 

diretamente para a câmera, quebrando a quarta parede. Podemos conceber 

passagem de dias, entre a eleição do Primeiro Ministro e ainda o resultado da eleição 

dos representantes para a Câmara dos Comuns. A partir do momento que a trama 

começa a tomar um sentido mais claro, quando a relação de Mattie e Francis se 

estabelece diante das estratégias de Francis na busca pelo poder, a perspectiva 

temporal de fábula fica um pouco mais clara, quando podemos observar no minuto 

42, quando Mattie se refere que já se passaram menos de um mês que dois grandes 

vazamentos dos bastidores da política aconteceram. O tempo de fábula será 

complementado já na última sequência do episódio, em um novo encontro de Mattie 

e Francis em um reservado restaurante em um topo de um prédio próximo ao Big Ben. 

Nessa ocasião, a jornalista agradece a ajuda que Francis lhe dera nos últimos dois 

meses, dando a noção de que entre o minuto 42 até o minuto 51 temos um tempo de 

fábula de aproximadamente mais um mês.  

Em resumo, podemos contabilizar o tempo de fábula desde o momento que 

Mattie e Frank conversam pela primeira vez no minuto 23 até o final do episódio 

decorrem aproximadamente dois meses. O tempo de fábula do início do episódio até 

o minuto 23 não é definido, sendo que há aparente flashbacks por parte do narrador 

ou questão de supressão temporal feita pela montagem. Na questão fábula não 

podemos afirmar o tempo global até o minuto 23, somente a partir dessa minutagem, 

quando os personagens nos dão insinuações sobre o tempo vivido por eles.  

Quando vamos observar a questão temporal pela ótica do espectador, temos 

um episódio que ocupa o padrão da grade de TV de 55 minutos, ou “duas meia-hora” 

(sic), com os ganchos para inserção de intervalos comerciais. Temos uma possível 
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interrupção no minuto 6, quando Elizabeth sugere ao seu marido que ele é quem 

deveria ser o primeiro ministro, fechando a abertura do episódio e mesmo a premissa 

básica da série. Quando Charles Collingridge bêbado, na comemoração da eleição de 

seu irmão como primeiro ministro, chama seu irmão descendo trôpego as escadas 

anunciando um possível escândalo, poderia ser uma inserção de outro intervalo no 

minuto 15. Em seguida poderia haver um corte para nova inserção comercial no 

minuto 22 quando por uma suposta ameaça da jornalista, Francis aceita a conversa. 

Já no minuto 34, quando Francis revela que O’Neill desviou dinheiro da campanha 

para comprar cocaína seria o final de um quarto bloco. Quando Francis aparece 

disfarçado no minuto 48, temos o fechamento do 5 bloco de conteúdo do primeiro 

episódio. O último bloco se completa nos minutos seguintes. 

Na tabela a seguir podemos observar melhor uma possível divisão de blocos 

para inserção de intervalos conforme definimos anteriormente: 

 

Tabela 1 - Divisão de blocos para intervalos comerciais em House of Cards (1990, BBC) 

Blocos Minuto no tempo do primeiro episódio 

Abertura 6 

Primeiro Bloco 15 

Segundo Bloco 23 

Terceiro bloco 34 

Quarto bloco 48 

Último bloco A partir do 48 até 54 

 

Dentro dessa perspectiva temporal de blocos de conteúdo é válido observar 

que a narrativa é fluída, sem redundâncias ou supostas recapitulações da ação 

interrompida para o intervalo. A narratologia, apesar de prever na sua estrutura esses 

intervalos não repete parte da ação interrompida anteriormente para uma 

recapitulação ou facilitação de fruição da narrativa pelo espectador. Não é possível 

afirmar que tal recurso não foi utilizado quando em broadcast, pois o conteúdo aqui 

analisado veio da plataforma streaming e não foram encontrados dados de uma 

reedição ou não para o broadcast e outros suportes como DVD ou streaming. Porém, 

a narrativa contínua e sem interrupções claras ou óbvias na montagem para inserção 

de intervalos demonstra na sua concepção narrativa essa possibilidade, fato que 

corroboraria a abordagem narratológica da escrita para a TV conforme os manuais.  

A outra perspectiva temporal sobre o episódio 01 da série House of Cards 

(1990, BBC) é a contabilidade de pontos de mudanças. Esses pontos de mudança 
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serviriam para manter o espectador mais atento à narrativa e suas possíveis 

reviravoltas e evolução dos arcos dos personagens.  

O episódio I da série House of Cards (1990, BBC) é dividido em três atos, 

conforme dita Comparato ao demonstrar a narrativa clássica (COMPARATO, 1998, p. 

188). O primeiro ato, que seria a apresentação do conflito, vai da abertura da série até 

o momento que Frank Urquhart não é nomeado Ministro das Relações Exteriores, 

conforme prometera o recém-eleito Primeiro Ministro Henry Collingridge. O segundo 

ato, que seria o desenvolvimento da crise, que aqui nesse episódio seria o 

enfraquecimento da força política de Collingridge e de seus aliados, tornando-os 

dependentes da força política de Francis, culmina no momento que Lord Teddy  

Billsborough, de forma subserviente, pede ajuda à Francis para intermediações com 

o Primeiro Ministro. O terceiro ato, que seria uma resolução para o episódio, mas no 

caso de uma série contínua e não procedural, é já a continuação para a constituição 

de um novo conflito que seria a parte condutora do próximo episódio, que é quando 

Francis se disfarça passando-se  por Charles Collingridge, fecha o terceiro ato com a 

cena final de suposta aliança com a jornalista Mattie.  

Os três grandes atos entrecortados pelos possíveis ganchos para inserção de 

intervalos contabilizam os seguintes pontos de mudanças na condição dos 

personagens: 
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Pontos de Mudanças em House of Cards (1990, BBC) 

 

Figura 4 - Descrição dos Pontos de Mudanças em House of Cards (1990, Netflix) (CONTINUA). 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

06'00"

•Frank se 
encanta 
com a ideia 
de ser 
Primeiro 
Ministro.

09'50"

•Publicitário 
O'Neil fica 
feliz com o 
resultado 
das 
eleições.

12'00"

•O'Neil se 
finge 
conversar 
com o PM, 
mas é 
Penny Guy 
ao telefone.

16'00"

•Frank evita 
o vexame 
com 
Charles 
Collinridge. 

19'07"

•Francis não 
será 
nomeado 
pelo PM. 

21'50"

•Elizabeth 
faz 
sugestões 
para Frank 
em busca 
do poder.

23'02"

• Storin 
convence 
Frank de 
recebê-la 
através de 
uma 
ameaça.

30'40"

• Colliridge se 
alia a Frank 
para acabar 
com 
rumores no 
The 
Chronicle.

31'50"

• Frank 
consegue 
apoio 
atraves de 
favores com 
Mr. Stoat. 

34'50"

•Frank 
consegue 
lealdade de 
O'neill. 

38'20"

•Collinridge se 
convence que 
Frank é aliado 
e Teddy é o 
causador dos 
problemas. 

43'50"

•Storin se 
diz 
encantada 
por Frank.

44'30"

•Teddy se 
rende ao 
poder de 
Frank. 

48'22"

•Frank se 
disfarça de 
Charles 
Collinridge.

54'00"

•Storin se 
convence 
que Frank 
seria melhor 
PM que 
Collinridge

Fim do 

Ato I 

Início do 

Ato II 

Fim do 

Ato II 

Início do 

Ato III e 

Clímax 
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Legenda: 

 

 Plot principal – vida política de Frank Uquhart 

 Subplot – vida de Mattie Storin e a redação do jornal 

 Subplot – vida de O’Neill 

 Subplot – vida de Elizabeth e Frank Uquhart 

 Subplot – vida pessoal de Collinridge e sua família 

 

 

 Ato I 

 Ato II 

 Ato III 
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O I ato decorre até o minuto 21, quando Francis parece concluir como 

resposta à sua esposa Elizabeth que que afirma que ele deveria ser o Primeiro 

Ministro. Os outros próximos 25 minutos cobrem o II ato, até o momento que Francis 

começa a preparar um novo capítulo de intriga. O III ato é composto pelos 10 minutos 

finais do episódio. Contabilizando o tempo decorrido e o número de pontos de 

mudanças por atos, temos a seguinte quadro: 

 

Tabela 2 - Pontos de Mudanças por atos em House of Cards (1990, BBC) 

Atos Minutos 
(aproximado) 

Quantidade de 
pontos de 
mudanças 

Média de Minutos a 
cada ponto de 
mudança 
(aproximado) 

Ato I 21 6 3min30s 

Ato II 25 7 3min30s 

Ato III 10 2 5min 

 

 

Com a observação da média de pontos de mudanças e o tempo decorrido do 

ato, vemos que durante grande parte da série, os 45 minutos primeiros, um ritmo 

narrativo semelhante é implementado. Já no último ato, um outro ritmo narrativo é 

implementado, com somente 1 ponto de mudança a cada 5 minutos.  

Dessa forma, podemos definir que House of Cards (1990, BBC), em seu 

primeiro episódio, é uma série contada no período do início dos anos 90, momento 

histórico coincidente com a renúncia de Margareth Thatcher, que o tempo de fábula 

do primeiro episódio é de aproximadamente 2 meses, podendo ser entrecortada por 

intervalos comerciais e com um total de 15 pontos de virada distribuído em 3 atos.  

 

 

4.4.3 Intriga em House of Cards (1990, BBC) 
 

O primeiro episódio da minissérie é narrado com 5 plots narrativos separados 

que se articulam para a constituição da intriga principal. Temos o plot do mundo 

político, que seria o plot principal e onde os outros subplots se entrecruzam e dão 

dinamismo à história contada. A vida pessoal de Frank Urquhart tem um peso 

interessante como um subplot, pois é dela que surgem suas estratégias e são 
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externadas suas vontades de poder junto a sua esposa, Elizabeth. O mundo da 

redação e os conflitos internos de interesse da editoria do jornal, os jornalistas e 

mesmo o proprietário desse jornal se caracterizam como um outro subplot; A vida 

pessoal e política de Henry Collingridge e de seu irmão compõe outro subplot. Outro 

subplot que se articula ao redor da intriga é a vida desregrada do chefe da publicidade 

do partido conservador, O’Neill, e sua assistente e amante, Penny Guy.  

As histórias em si giram em torno somente da intriga principal, que é a 

resposta de Frank Urquhart ao não receber a promoção de Ministro das Relações 

Exteriores. Os momentos narrativos e dramáticos escolhidos são exclusivamente 

aqueles que, de alguma forma, contribuem diretamente à intriga central, dando peso 

aos beats e aos pontos de mudanças, sejam esses dos personagens e as cenas, 

sejam também os pontos de virada nos momentos altos de cada ato.  

A correlação dos personagens com o universo em que se encontram e a forma 

como se comportam diante das proposições do mundo estão totalmente em 

consonância, seja por conflito ou por condescendência, com as características dos 

personagens que identificamos anteriormente.  

Roger O’Neill e seu vício em cocaína e seus conflitos internos, interpessoais 

serão mola motriz para diversas tramas compostas por Francis na busca de seu 

desejo. A jovialidade e aparência indefesa da jornalista Mattie, em conjunto com sua 

ambição de reconhecimento como jornalista, além de sua completa solidão e 

isolamento social, são pontos precursores dos conflitos e da forma como as ações se 

desenvolvem no tempo do episódio e mesmo da série.  

A personalidade dualista, camaleônica de Frank Urquhart que, ao mesmo 

tempo é considerado uma “raça em extinção” devido a sua total, e aparente, 

subserviência ao que é necessário ao partido, e sua contínua conspiração contra o 

poder constituído, surge da personalidade única do personagem, não permitindo que 

qualquer outro personagem vivesse aquela trama daquela intriga.  

Além dessa constatação que os personagens são únicos e que suas 

caracterizações é que permitem que eles vivenciem a trama sugerida, é interessante 

observarmos que as cenas de exposição e descrição da personalidade de vários 

personagens acontece pela conversa de Francis com o espectador. A descrição dos 

políticos, suas características e como que cada um poderia contribuir para o partido e 

posteriormente para sua perseguição ao poder, é feita por uma exposição oral de 

Frank Urquhart. Nem todas as características das personalidades dos personagens 
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surgem pelos beats e pelos conflitos que são desencadeados pela ação das cenas e 

sequências. As descrições posicionam o espectador diante de uma certa antecipação 

daquele personagem e sua personalidade inseria em uma trama sendo refigurado na 

compreensão da intriga da série.  

Apesar da intriga se desenvolver no plot principal a partir da contribuição dos 

conflitos nos subplots, esta se desenvolve de forma linear, aguardando o próximo ato 

e sem grandes reviravoltas ou twists que fariam toda uma refiguração da 

compreensão da trama. Os conflitos contribuem sempre para um aumento de 

expectativa e de busca de antecipação do próximo passo de Frank Urquhart e de 

como aconteceria, eventualmente, sua conquista pelo poder.  

 

 

4.4.4 Personagens em House of Cards (2013-, Netflix) 
 

Ambientada não mais no universo parlamentarista britânico, como na sua 

primeira versão de 1990, House of Cards e seu inescrupuloso político em busca de 

poder estão situados em Washington atual, com a primeira temporada iniciando em 

2013 e o tempo de fábula também iniciado no mesmo ano. 

 Aqui, Francis Underwood é o chefe de governo no congresso americano, que 

teria como inclinação primária ser nomeado como Secretário de Estado em troca do 

apoio político e financeiro conquistado para o recém-eleito presidente Garrett Walker.  

Observando o primeiro episódio, somente alguns traços da personalidade de 

Frank é revelada. Podemos observar que é mais novo e saudável que sua contraparte 

na versão britânica, o Francis Urquhart. Underwood está por volta dos seus quase 60 

anos. Porte não atlético, mas sem aparência sedentária ou portador de qualquer 

dificuldade de saúde.  

Movimentos contidos e uma aparente passividade e cordialidade. Essa é 

quebrada por frieza logo nos primeiros momentos do primeiro episódio, em que 

Francis sacrifica com suas próprias mãos um cachorro do vizinho que acabara de ser 

atropelado. A quebra da quarta parede, a conversa direta com o espectador, é uma 

característica semelhante entre as duas versões da série, 1990 e 2013. Assim, Francis 

coordena parte das descrições e subtextos da trama.  

Ainda sobre o personagem e suas características, podemos observar alguns 

conflitos ditos e outros subentendidos de acordo com o que o primeiro episódio revela. 
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Francis em sua relação mais íntima, demonstra uma frieza total e uma busca pelo 

poder como objetivo de vida. Isso fica claramente demonstrado quando ele se refere 

que o poder é mais inteligente escolha em detrimento ao dinheiro. Os conflitos mais 

internos e pessoais se estabelecem somente no decorrer da série e em outras 

temporadas, não sendo o personagem revelado antes de vivenciar qualquer intriga. 

No oitavo episódio somente que o traço da bissexualidade de Francis Underwood 

começará a ser trabalhado e como parte constituinte da trama. Nesse primeiro 

episódio, podemos identificar que Francis é sedento pelo poder e que sua não 

nomeação como Secretário de Estado lhe confere força motriz para conduzir a 

história. Nas relações pessoais, Francis possui sua mulher, Claire, como cúmplice de 

suas mazelas e desejos, e ainda seu assessor, Doug Stamper. Contudo, uma grande 

relação de aparências e estratagemas com outros políticos e lobistas lhe confere 

conflitos constantes e interesses escusos velados.  

A capacidade manipulativa de fatos e pessoas é um traço marcante do 

personagem central, Francis, nos seus conflitos interpessoais. A partir do momento 

que ele decide que irá trabalhar pela busca de se ascender ao poder, planta um 

possível escândalo sexual consigo mesmo para atrair a jovem e ambiciosa jornalista 

Zoe Barnes. Ainda sobre a capacidade manipulativa de Francis, a forma como ele 

vaza relatórios internos e faz surgir o nome de Catherine Durant como futura 

responsável pelo projeto educacional revela além da trama, traços da personalidade 

dele.  

Ao mesmo tempo que demonstra uma força nas relações interpessoais e uma 

capacidade fria de manipular pessoas, seus conflitos com o lobista Remy Danton e a 

incapacidade de entregar acordos conforme detalhados em investimentos de 

campanhas eleitorais, mostra um dos conflitos e fraquezas de Francis Underwood.  

Francis não se revela conflituoso em sua esfera mais íntima logo no primeiro 

episódio. Esses traços mais internos só serão desenvolvidos ao longo das temporadas 

e é a partir desses traços que muitos dos conflitos surgirão em intrigas contribuindo 

para a narrativa. As tramas aparentes surgem dos conflitos de interesse e das 

estratégias plantadas pela personalidade manipulativa e que refletem na esfera 

interpessoal. Podemos observar que os conflitos nos níveis internos, ocultos em 

grande parte do tempo, e os conflitos visíveis na esfera interpessoal conduzem o 

desenvolvimento do primeiro episódio. As relações pessoais também serão utilizadas 
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como um novo motor de intriga, mas no decorrer da trama, nos outros episódios, 

como, por exemplo, a introdução da jornalista Zoe Barnes como amante.  

A jovem jornalista ambiciosa Zoe Barnes não consegue perceber que está 

sendo usada por Francis para suas estratégias de poder. Zoe, jovem, bonita e com 

aparência delicada, está claramente em busca de ascensão na carreira jornalística na 

editoria de política.  

Seus conflitos mais internos, focando o primeiro episódio, não ficam claros, 

apesar de assinalados. A ambição é o primeiro dos traços e que é revelado com as 

constantes barreiras antagônicas surgidas na redação e entre seus colegas. Sua 

capacidade calculista, porém, imatura, a conduzirá para sua relação com Francis 

Underwood. A força política que irá adquirir provocando mudanças e sendo o pivô da 

informação em Washington será um grande motor da trama, conferindo a Zoe Barnes 

com seu ar angelical ou inocente, a confiabilidade que busca no meio jornalístico 

político. Um certo tom arrogante surge nos conflitos sociais entre os seus colegas de 

trabalho. Ainda dentro de seu círculo pessoal, a solidão é parte constituinte do 

personagem, não tendo nenhuma outra pessoa por perto nas relações fraternais ou 

amorosas. Zoe Barnes é um personagem de destaque na trama centrada nas 

concepções de Francis Underwood, com algum nível de complexidade, porém que 

não é revelado no primeiro episódio da série.  

Claire Underwood, a esposa de Frank Underwood, é uma mulher com 

aparência poderosa, de posicionamento com frases diretas e o suporte para Frank 

Underwood. Seu trabalho em uma Organização Filantrópica é parte constituinte do 

poder do seu marido. Os conflitos internos de Claire não são trabalhados no primeiro 

episódio da série, mantendo-a como um personagem suporte para os conflitos de 

Frank. É com ela que ele tem suas vulnerabilidades, porém, Claire, não ganha força 

de personagem central nesse início de trama, podendo, às vezes, levar a função de 

arauto com ares de mentor, ao impulsionar Frank a buscar a realização de suas 

vontades.  

O congressista Peter Russo e sua incauta forma de condução de sua 

personalidade pública é um dos peões que Francis utiliza na trama. Viciado em 

cocaína e dado a escândalos sexuais e policiais, a personalidade de Peter Russo é 

dotada de conflitos clichês, sem grandes complexidades aparentes. É impetuoso e ao 

mesmo tempo ingênuo. Tem um caso amoroso com a sua secretária. É dissimulado 
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ao ponto de falsear uma ligação do recém-eleito presidente para satisfazer seu reduto 

eleitoral, fonte de seu poder representativo em constante questionamento.  

Podemos observar que, no primeiro episódio, Francis Underwood e Zoe 

Barnes são os personagens melhor desenvolvidos, mas, com mais detalhes para 

Francis. Mesmo assim, nenhum personagem tem seus conflitos ou suas camadas de 

complexidade e nem mesmo história pregressa, desejos e medos, revelados fora da 

trama em momentos expositivos. Todos os personagens possuem uma capacidade 

de ampliação em sua concepção que poderia criar um spin off ou redirecionar a trama 

para outros lugares. A intriga surge porque cada personagem reage de uma forma ao 

mundo da premissa, tornando esses personagens críveis e a intriga mais convincente, 

como defendem McKee e Lajos Egri.  

 

 

4.4.5 O tempo em House of Cards (2013-, Netflix) 
 

Seguindo o mesmo detalhamento de análise temporal do exemplar de House 

of Cards (1990, BBC) analisado anteriormente, focaremos também em 4 pontos em 

relação ao tempo: a época em que a história é contada; o tempo de fábula para a vida 

dos personagens; a adequação da série a um eventual paradigma temporal do 

formato televisivo; e por último o número de pontos de mudanças que a trama imprime 

para o espectador.  

A ideia contemporânea da série no momento de seu lançamento, com todos 

os episódios disponibilizados ao mesmo tempo em 2013, revelaria fatos ocorrendo na 

mesma época, daquele ano. As eleições para presidente nos Estados Unidos, local 

onde a intriga de House of Cards (2013-, Netflix) é posicionada, ocorreram de fato no 

final de 2012 e teve seu juramento do presidente eleito em janeiro de 2012. Seriam 

fatos históricos que coincidiriam também com a trama da série. A primeira cena da 

série seria uma festa de ano novo, 2013, com a presença de vários políticos do partido 

Democrata, o mesmo do presidente eleito e de Frank Underwood. 

Em termos de tempo de fábula, ou o que é retratado focando somente o 

primeiro episódio da série, são 20 dias que antecederiam a posse do presidente 

americano, que acontece sempre nos dias 20 de janeiro posterior às eleições. A 

história começa a ser contada em uma festa de final de ano de 2013 e seguirá a trama 

relatando os bastidores do drama político até o dia do juramento do presidente. 
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Uma outra questão temporal sobre tempo de fábula que é válida ser relatada 

aqui, seria o marco dos 100 primeiros dias após a posse do presidente. A grande 

questão temporal que irá se arrastar no segundo episódio é criada pela necessidade 

de mostrar alguma evolução política concreta nos 100 dias seguintes ao juramento do 

presidente. Em termos de tempo de fábula para o primeiro episódio, isso não será 

demonstrado, pois, a posse do presidente é uma das últimas cenas desse, reservando 

realmente somente os 20 dias de janeiro de 2013 para a vida dos personagens 

retratados na tela. Porém, a questão dos 100 dias terá um peso importante para a 

questão de intriga, pois, é a partir dessa premissa temporal que as coisas serão 

conduzidas e terão pontos de tensão e clímax desenvolvidos no decorrer do segundo 

episódio.  

O terceiro aspecto temporal a ser observado na série é sobre o paradigma 

temporal televisivo e os intervalos comerciais. É interessante reforçar que House of 

Cards (2013-, Netflix) foi a primeira série encomendada pela Netflix para ter seus 13 

primeiros episódios disponibilizados de uma única vez no serviço de streaming.  

A apresentação da questão do episódio ou premissa da série se encaixa 

perfeitamente no paradigma de 5 minutos, momento que a abertura da série acontece. 

Os pontos principais da intriga são apresentados por Frank Underwood conversando 

diretamente ao espectador e em seguida a interrupção do conteúdo para a abertura 

da série.  

O primeiro ato, que poderia ser descrito no momento que Frank Underwood 

perde a total paciência com o resultado negativo de seus esforços para ser nomeado 

Secretário de Estado, marcado com ele quebrando um copo, se encaixa ainda dentro 

do paradigma da série para TV, próximo do minuto 15, ou seja, com 10 minutos de 

desenvolvimento de conteúdo, ou de desenvolvimento até a crise do personagem 

central.  

Um segundo ato, de acordo com o paradigma, será concluído por volta do 

minuto 25. E aqui, em House of Cards (2013-, Netflix), é exatamente o momento que 

Zoe Barnes descobre quem é Frank Underwood através de um estratagema que ela 

mesma não sabe que foi circunstanciado pelo congressista. A partir daqui a trama tem 

seu rumo modificado e Zoe Barnes passará a ser uma cúmplice, senão um peão, das 

intrigas políticas e pessoais de Frank.  

A passagem para o terceiro ato, que seria a confirmação do direcionamento 

da intriga para um desenvolvimento em direção ao clímax do episódio, surge por volta 
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do minuto 35 dentro do episódio. No final do minuto 35, Doug Stamper faz a proposta 

para um ex-chefe de polícia para livrar Peter Russo da cadeia. Essa cena demonstra 

que todos os personagens relacionados a Frank Underwood, revelados até aquele 

momento de acordo com a intriga nascida das perspectivas próprias de Frank, até 

conflitos pessoais, estariam sendo manipulados na conquista de seu projeto de poder. 

Zoe Barnes já se desenvolveu como a jornalista confidente em que o material será 

vazado de acordo com a estratégia de Frank; Peter Russo não terá como escapar 

ileso e poderá ser chantageado por Frank em troca de total lealdade. O minuto 35 

coincide mais uma vez com o paradigma do formato de TV para broadcast com uma 

possibilidade de interrupção para inserção de intervalo comercial.   

Com todos os possíveis agentes para a condução de sua intriga, Frank 

Underwood coloca seu grande plano em funcionamento. Os próximos 10 minutos 

seriam a condução da trama para o clímax. A publicação de Zoe Barnes com os 

documentos vazados sobre educação sendo o ponto máximo.  

O clímax e a resolução nos últimos minutos, assim como os elementos que 

irão se transformar no ponto central da trama para o próximo episódio estão nos 

minutos finais do episódio.  

Na tabela a seguir podemos visualizar melhor os pontos de virada definidos 

no episódio I da versão de House of Cards (2013-, Netflix) que acabaram de ser 

descritos, e sua correlação com os atos dentro do paradigma da escrita de séries de 

TV para “duas meia hora”.  

 

Tabela 3 - - Divisão de blocos para intervalos comerciais em House of Cards (2013 -, Netflix) 

Blocos Minuto no tempo do primeiro episódio 

Abertura 5 

Primeiro Bloco 15 

Segundo Bloco 25 

Terceiro bloco 35 

Quarto bloco 45 

Último bloco A partir do 45 até 51 

 

O primeiro episódio de House of Cards (2013-, Netflix), apesar de ter sido 

encomendado para ser distribuído via streaming, está exatamente de acordo com o 

paradigma de escrita para a TV via broadcast, tendo seu formato quanto episódio o 

mesmo tipo de estrutura previsto pelos manuais de escrita, conforme citado por 

Comparato (1998). Apesar da narrativa fluida, sem redundâncias, alguns ganchos e 
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pontos de virada são posicionados exatamente na minutagem padronizada da TV 

broadcast.  

Um último aspecto temporal de House of Cards (2013-, Netflix) é a observação 

de pontos de mudanças. A história, do primeiro episódio, é concebida por um plot 

central, que são as ações de Frank Underwood no mundo da política e na sua esfera 

pessoal, e outros 4 subplots que se organizam em relação a esse plot principal: a vida 

de Claire Underwood e seu trabalho na sua instituição de caridade; os conflitos de Zoe 

Barnes e a redação do jornal impresso Washington Herald; Peter Russo e todo o seu 

jeito incauto de conduzir a vida como congressista; o atropelador do cachorro.  

Os três atos que compõem o plot principal do episódio se dividem no minuto 

17, quando Claire aceita os novos planos de Frank Underwood, o Ato I; já o ato II vai 

até o minuto 43, que é quando Frank vaza o documento de Donald Blythe para a 

imprensa; e o ato III vai até Zoe conseguir publicar no Washington Herald tais 

documentos, seguindo ao clímax que é a chegada desse jornal às bancas no minuto 

52 e indo até o final do episódio.  
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Pontos de Mudanças em House of Cards (2013-, Netflix) 

 

Figura 5 - Descrição dos Pontos de Mudanças em House of Cards (2013-, Netflix) (CONTINUA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

01'30"

•Frank mata 
o cachorro 
atropelado 
com suas 
próprias 
mãos.

03'30"

•Frank dá 
boas vindas 
à 
Washington

06'30"

•Zoe Barnes 
não 
consegue 
uma nova 
posição no 
jornal.

08'20"

•Peter Russo 
convence 
seu 
apoiador 
que 
conversa 
com o 
Presidente. 

09'30"

•Francis não 
será 
nomeado 
Secretário 
de Estado

12'30"

•Claire não 
consegue 
falar ao 
telefone 
com Frank

13'00"

•Zoe Barnes 
não 
consegue 
ajudar na 
editoria de 
política. 

15'30

•Francis 
perde a 
paciência 
quebrando, 
quebrando 
um 
utensilho 
de vidro

17'36"

•Claire aceita 
os planos 
de Frank

23'00"

•Peter Russo 
e Cristina 
selam um 
suposto 
amor

26'00"
•Zoe dá um 

fora no 
acompanhante 
dentro do taxi. 

26'43"

•Zoe recebe 
a foto de 
Frank 
olhando 
sua silueta 

28'35"

•Frank 
aceita 
encabeçar 
o projeto 
de 
Educação

30'10"

•Claire 
manda 
demitir os 
funcionário
s da ONG. 

31'24"

•Zoe Barnes 
consegue 
entrar na 
casa de 
Frank para 
conversar.

33'40

•Zoe Barnes 
convence 
Frank de 
ser sua 
fonte.

36'00"

•Peter Russo 
é pego pela 
polícia 
dirigindo 
bêbado 
com uma 
prostituta.

37'40"

•O apoio de 
um ex chefe 
de polícia é 
comprado 
pelo 
assessor de 
Frank

39'10"

•Francis 
picota os 
planos de 
Donald 
Blythe para 
educação

Fim do 

Ato I 

Início do 

Ato II 
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Legenda: 

 

 Plot principal – vida política de Frank Underwood 

 Subplot – vida de Zoe Barnes e a redação do jornal 

 Subplot – vida de Peter Russo 

 Subplot – vida de Claire Underwood 

 

 Ato I 

 Ato II 

 Ato III 

 

 

 

  

41'00"

•Frank 
sugere 
Catheryne 
Durant 
como 
Secretaria 
de Estado.

43'00"

•Frank vaza 
o 
documento 
de Donald 
Blythe para 
Zoe Barnes.

44'10"

•Frank 
pede 
ingressos 
para a 
posse.

45'30"

•Frank 
confronta 
Peter Russo 
exigindo 
lealdade

47'50 

•Zoe Barnes 
consegue 
publicar o 
documento 
vazado.

50'00"

•Posse do 
Presidente 
e os 100 
dias. 
Preparação 
para outro 
episódio

51'25""

•Frank 
ignora 
Donald 
Blythe e 
dança com 
Katherine 
Durant

52'30"

•Jornal 
chega aos 
políticos

53'30"

•Atropelador 
do cachorro 
é preso pela 
polícia. 

Fim do 

Ato II 

Início do 

Ato III e 

Clímax 
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Contabilizando os pontos de mudança na vida dos personagens por atos, 

podemos observar a seguinte tabela: 

 

 

Tabela 4 - - Pontos de Mudanças por atos em House of Cards (2013-, Netflix) 

Atos Minutos 
(aproximado) 

Quantidade de 
pontos de virada 

Média de Minutos a 
cada Ponto de 
virada (aproximado) 

Ato I 18 9 2 min 

Ato II 25 12 2min 5s 

Ato III 10 7 1min 25s 

 

Podemos observar que há uma média de pontos de mudança a cada 2 

minutos durante os dois primeiros atos, com uma aceleração no último ato.  

Além dessa observação, é importante confrontar a diferença entre os ATOS e 

os intervalos comerciais. Os ganchos para os intervalos não necessariamente seriam 

os clímaces de cada ato, mas interrupções em pontos de virada e que sua conclusão 

se dá no início do próximo bloco. Por isso há essa diferença entre minutagem entre 

os atos e os blocos de conteúdo analisados anteriormente. Pelo quadro geral dos 

pontos de mundaça é possível observar melhor esse detalhe.   

House of Cards (2013-, Netflix) é uma série que retrata o momento presente, 

posicionada a partir de 2013, exatamente no momento que um novo presidente 

americano estava sendo eleito, com um tempo de fábula de 20 dias no seu primeiro 

episódio, podendo ser entrecortada por intervalos comerciais conforme os paradigmas 

de escrita para a TV broadcast e composta por 3 grandes atos com um total de 28 

pontos de virada.  

 

4.4.6 A Intriga em House of Cards (2013-, Netflix) 
 

Frank Underwood e sua inescrupulosa sede de poder comanda no plot 

principal o primeiro episódio de House of Cards (2013-, Netflix). É a partir unicamente 

dos conflitos e desejos do personagem que surgem as tramas e os movimentos 

antagônicos que movimentam a história para frente.  

Os subplots giram em torno das premissas e objetivos gerados pelo plot 

central e são orquestrados de forma que o sentido e as perspectivas de antecipação 
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sobre a intriga principal sejam desenhados em constante ampliação de expectativa 

em direção ao clímax. Mesmo tendo vários subplots, mesmo nesses, as ações da 

história surgem dos personagens, dos interesses e conflitos dos personagens e que 

só poderiam ser vivenciadas por eles.  

Zoe Barnes e sua ambição pela editoria política, assim como sua solidão e 

ingenuidade, são os motores que a farão se aproximar de Frank Underwood. As forças 

antagônicas no seu mundo, como a editora chefe de política não querer que ela se 

aproxime da área, nem mesmo o chefe do jornal, ou seu editor chefe não lhe darem 

crédito sobre suas capacidades, a movem de forma incauta em direção à sua fonte 

manipuladora, Frank Underwood.  

O subplot de Claire, sua vida pessoal com Frank Underwood e seu posto como 

presidente de uma organização sem fins lucrativos ligada à questão da água, estão 

em relação direta entre apoio financeiro de possíveis lobistas em relação à nomeação 

de Frank Underwood como Secretário de Estado. Quando isso não acontece, como 

no final do ato I, Claire precisa modificar a estrutura de sua empresa e enfrentar novos 

conflitos. Uma relação intricada entre os bastidores políticos e o universo de Claire 

Underwood e seu trabalho filantrópico é tão rica de possibilidades que supostamente 

poderá colocar Claire como personagem central da sexta e última temporada da 

série56. 

O peculiar Peter Russo e todas as suas inabilidades políticas e dependência 

química são umas das armas políticas de Frank Underwood na força motriz de 

manipulação política. É interessante que a intriga vinda desse personagem serve para 

demonstrar a força e a falta de limite em busca de lealdade cega de Frank sob seus 

comandados também no Congresso.  

Toda a intriga da série parte do pressuposto que Frank Underwood está 

manipulando alguma coisa de forma magistral em busca de conquista de mais poder.  

O drama político se torna um universo complexo em que nem sempre as 

relações de causa e consequência são claras e redundantemente explicadas. É válido 

notar que até mesmo a foto que Frank Underwood está olhando com lascívia para Zoe 

Barnes à porta do teatro foi algo orquestrado por ele. Isso não fica abertamente claro, 

                                            
56 Kevin Spacey, o ator que faz Francis Underwood foi retirado da série por escândalos 

sexuais. O plot de sua esposa, de acordo com rumores na imprensa, será então desenvolvido para dar-
lhe peso maior e ocupar a posição de plot central de uma temporada a ser lançada no final de 2018. 
(Nota do Autor). 
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mas parte dos indícios de que foi algo montado por Frank é identificável: quem 

convidou Zoe Barnes para o teatro foi um funcionário do Congresso; Frank diz para 

sua esposa que precisa fingir falar ao celular e sai até a porta do teatro; Zoe Barnes 

não sabe quem foi que lhe endereçou a foto; Frank Underwood cita na sua primeira 

conversa com Zoe Barnes detalhes de suas colunas no jornal que, em tese, não fariam 

parte daquilo que ele normalmente consumiria. Porém, em nenhum momento tal 

conclusão será feita claramente no primeiro episódio. Para Zoe Barnes a sua 

conquista de uma fonte no alto escalão do governo do recém-eleito presidente é mérito 

de sua ambição. Contudo, para o espectador observador, é somente mais um mérito 

de Frank Underwood e suas intrigas no jogo político.  

Além da complexidade narrativa dos detalhes que não são explicitados, 

House of Cards (2013-, Netflix) tem uma estrutura episódica, não procedural. Cada 

episódio terá uma trama central, um conteúdo com início meio e fim, porém que é 

imprescindível para a compreensão do próximo, forçando uma narrativa contínua. O 

primeiro episódio é o posicionamento de Frank Underwood em busca do poder que 

lhe foi negado, de maneira vingativa. No segundo episódio, apesar desse não ser 

parte central desse estudo, é válido salientar que tem como trama o desenvolvimento 

do projeto educacional ao mesmo tempo que Frank Underwood planta Catherine 

Durant como secretária de estado, cargo que lhe fora negado no primeiro episódio e 

que colocara a trama em andamento.  

Para se compreender o universo dos fatos em um episódio é importante ter 

assistido os pregressos na ordem que foram apresentados. Os 13 capítulos se 

organizam continuamente em uma narrativa longa e cheia de intricados detalhes e 

insinuações nem um pouco redundantes ou facilmente explicativas contrário a 

linguagem de TV sugerida por Comparato (1998).  

Além disso, os personagens detêm uma profundidade própria, o que permitiria 

a trama ser reconduzida para vários outros pontos, criando novos spin offs, ou 

direcionamentos não projetados anteriormente, fazendo surgir um universo narrativo 

escolhido, no caso do primeiro episódio da primeira temporada, a ser contado pela 

premissa de busca de poder de Frank Underwood.  

 

 

4.5 Os elementos narrativos em Westworld  
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A série Westworld (2016-, HBO) parte de uma premissa narrativa semelhante 

ao universo iniciado com um filme de mesmo nome em 1973. A franquia foi criada por 

Michael Crichton em 1973 com o filme Westworld (1973, MGM), seguida por outro 

longa metragem, Futureworld (1976, AIP), e em 1980 uma série com 5 capítulos 

intitulada Beyond Westworld (1980, MGM). É uma franquia de gênero híbrido, ou seja, 

vários gêneros compondo a narrativa, western, suspense e ficção científica. 

O filme Futureworld (1976, AIP) é o único que não tem listado Michael Crichton 

como um dos roteiristas do conteúdo. Westworld, 1973 e 2016 e ainda a minissérie 

Beyond Westworld (1980) apontam Michael Crichton como um dos autores.  

A premissa de todos os conteúdos, sejam os filmes, a série de 1980 e a série 

atual produzida pela HBO partem de um ponto comum: um parque de diversões, 

chamado Delos, povoado por androides em diferentes sets. Nesse parque de 

diversões os visitantes podem fazer o que quiser com os androides, de sexo à 

violência, e em teoria, os visitantes estariam seguros para tanto. Contudo, por algum 

problema, os androides começam a ter um mal funcionamento e começam a atacar 

os visitantes. 

Por terem a mesma premissa vamos focar em Westworld nos dois momentos 

que foram produzidas para comparar as escolhas narratológicas entre os dois 

formatos distintos e épocas de produção, e, suporte de distribuição diferentes dentro 

de um mesmo mundo de fábula. Nesse primeiro momento, nosso principal objetivo é 

demonstrar as decisões narratológicas em cada um dos formatos dentro de um 

mesmo universo de história e confrontá-los. Focaremos no filme de 1973 e no primeiro 

episódio da série Westworld(2016 - ) intitulado O original.  

Apesar dos conteúdos narrativos, das histórias contadas, da série Westworld 

(2016-, HBO) e do filme Westworld (1973, MGM) serem distintos, ambos partem da 

mesma premissa. Além de serem histórias diferentes uma da outra, foram feitas para 

suportes diferentes, filme e série de TV. Com a comparação dos dois momentos de 

produção de um mesmo universo narrativo temos como objetivo assinalar eventuais 

mudanças narratológicas nesse processo, que, como estamos argumentando, estão 

em uma consecutividade com a popularização do consumo via tecnologia streaming 

como modelo de distribuição.  

Observaremos o detalhamento dos personagens, tempo e em seguida intriga 

de cada uma das duas tramas, detalhando de acordo com as abordagens de 

desenvolvimento narratológico e dentro do marco da hermenêutica narrativa.  
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4.5.1 Personagens em Westworld (1973, MGM) 
 

O plot principal da trama é conduzido por dois personagens, o principal Peter 

Martin e o coadjuvante John Blane, que terão como antagonista um robô atirador do 

velho oeste.  

Peter Martin, é advogado bem-sucedido por volta de 30 anos. Divorciado há 

6 meses, com um certo apego sentimental à ex-esposa. Peter Martin tem uma certa 

dificuldade em aceitar a imersão no parque de diversões e em estabelecer qualquer 

relação com os robôs e aquele mundo de fantasias. Nunca manuseou uma arma. Não 

é extrovertido, possui uma certa contenção da fala e dos sentimentos. Não é um 

indivíduo com muitas experiências, nem mesmo sexuais.  

É através das experiências de Peter Martin que seremos conduzidos pelo 

mundo de Westworld.  

John Blane é o personagem coadjuvante que auxilia na condução da 

narrativa. Não sabemos sua relação familiar, nem seus conflitos pessoais. Por estar 

em Delos já se pressupõe ter certa capacidade financeira, mas nada nesse sentido é 

dito ou mostrado sobre o personagem. Não se tem informações e nem serão 

reveladas muitas informações sobre John Blane. Ele já esteve uma outra vez em 

Westworld e prefere o sexo à possibilidade de praticar violência no parque de 

diversões. Algumas vezes, John Blane tem a função de mentor, mostrando como 

identificar robôs a Peter Martin, como funciona a segurança do parque de diversões 

em relação aos visitantes e a incapacidade das máquinas de machucar os seres 

humanos. Possui função de pícaro, por levar um certo divertimento em algumas 

situações. É por ele que Peter Martin se permitirá e experimentará o mundo de 

excessos do parque de diversões de Westworld.  

Homem de Preto (Atirador) é um androide mal-encarado e com olhares fixos 

e sem expressividade, provocador, e programado para conflitos. Com meia idade e 

sem expressão facial. Não se tem nada além das características físicas do Atirador 

(pistoleiro) e os detalhes básicos de sua programação. Ele será o antagonista de Peter 

e John. É a partir dele que surgirá o conflito homem contra máquina e vice-versa.  

Nenhum dos personagens principais possui características profundas ou 

sintomas além das aparências que poderiam, de alguma forma, ser revelados ou estar 
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inseridos na constituição da trama. A história, apesar da descrição da vida dos 

personagens não surge desses conflitos, mas à revelia deles.  

Quando Peter Martin aprende a usar a arma, não há mudança em seu caráter 

ou ainda impacto sobre a personalidade. Quando ele se deita com uma prostituta 

androide, e seria a primeira vez que estaria pagando uma mulher para ter sexo, uma 

leve insegurança aparece no personagem, mas nada que se sustente como conflito 

ou impulsionador da trama.  

As maiores mudanças acontecem com o Atirador (pistoleiro) que de uma 

máquina programada sem capacidade de memória vingativa, se transforma por um 

mal funcionamento em seu sistema programado a repetidamente buscar a vingança 

contra aquele que o matara no seu primeiro dia em um saloon. Mesmo tendo a 

memória resetada na manutenção, o Atirador volta a perseguir e tentar duelar com 

Peter Martin e John Blane.  

O que se observa em Westworld (1973, MGM) é que os personagens não tem 

uma profundidade, seja conflituosa ou característica, e os motivos que desencadeiam 

o principal conflito, que seria os androides versus os homens, não tem razões 

profundas ou explicações claras além de uma constatação de mal funcionamento ou 

de uma possível infecção feita pelos técnicos do parque. A trama central não é 

impelida pelos conflitos dos personagens, até que as máquinas, na figura do atirador, 

se voltam contra os dois personagens centrais e a questão de sobrevivência básica e 

não necessariamente alguma vontade ou conflito interno dos personagens, promovem 

a condução da história ao seu clímax. Nenhuma das atitudes, salvo a de não ser um 

bom atirador por parte de Peter Martin, compelem a história pelo protagonista até seu 

clímax. As características básicas dos personagens centrais que se consegue aferir 

pelo filme simplesmente se encaixam na trama não sendo responsáveis pela 

condução da história, de acordo com o que Syd Field e Doc Comparato sugerem em 

seus manuais de escrita, cumprindo também algumas funções arquetípicas de acordo 

com o que Vogler também sugere. A falta de conflitos internos, interpessoais e que a 

partir desses conflitos a história se desencadeie, como sugere McKee e Egri, não 

acontece em Westworld (1973, MGM), tendo sequências narrativas em que somente 

a exposição dos fatos, sem nenhum conflito dos personagens ou entre eles, ou 

direcionamento para o clímax central da trama, ocorra.  
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4.5.2 Tempo em Westworld de 1973 
 

Aqui é importante levantarmos dois aspectos temporais primários em relação 

ao tempo da história contada, e um terceiro aspecto temporal relacionado à 

perspectiva de consumo. Primeiro ponto a ser considerado é o tempo de escolha da 

história, em que época a história é posicionada. Em seguida, o tempo de fábula ou o 

tempo considerado na perspectiva da vida dos personagens. A terceira abordagem 

do tempo seria o número de conflitos ou de coisas que acontecem dentro do tempo 

da fábula em relação ao tempo de exposição do filme, em outras palavras, em que 

momento as coisas acontecem ou são mostradas dentro do tempo de consumo dessa 

história para perspectiva de compreensão do espectador, que é o que Comparato 

define de tempo ideal.  

Westworld (1973, MGM) é uma história de gêneros híbridos, composta de um 

cenário de velho oeste característico aos filmes clássicos do Western Spaghetti, ao 

mesmo tempo com um mundo futurístico criado em conjunto por computadores e alta 

tecnologia. Foi o primeiro filme a ter imagens processadas por computador, que é a 

visão do androide Atirador quando enquadrada em POV (personal over view) (“How 

Michael Crichton’s ‘Westworld’ Pioneered Modern Special Effects”, [S.d.]). 

A história é posicionada em um momento futuro, seja na perspectiva de 1973, 

ou num futuro que, em 2018, quando escrevemos essa análise narratológica, ainda 

se mantém como hipotético ou mesmo distópico. A história é contada a partir de um 

momento que a construção de androides e a contínua reconstrução dos mesmos em 

escala suficiente para o entretenimento de um enorme parque de diversões, longe das 

cidades, encravado em algum lugar isolado, em que se chega somente por hovercraft, 

é tecnológica e economicamente viável. 

A história relatada no filme perpassa por três dias de fábula que os visitantes 

contrataram para estarem em Delos. Não há flashbacks, nem outra sequência de 

elipse temporal, salvo a das escolhas dos cortes para enquadrar no tempo de 1h28 

de filme. Contudo, a montagem é de temporalidade linear, dando a percepção de 

passagem de tempo de acordo com a evolução da intriga entre Peter Martin e John 

Blane e o mundo dos Androides representado principalmente pelo pistoleiro (Homem 

de Preto). Durante esses três dias que toda a trama se desenrola, sem nenhum outro 

traço temporal no tempo da fábula, como lembranças ou criações visuais de 
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devaneios ou qualquer outro mecanismo de percepção de distensão temporal que 

normalmente é usado como recurso de se contar histórias.  

Se observarmos a possível subdivisão da trama de Westworld (1973- ) de 

acordo com o paradigma temporal da escrita de série de TV para inserção de 

comercial não encontraremos respaldo, pois é um filme, longa-metragem, feito para 

ser exibido em circuitos de salas, consumido de forma contínua. Dessa forma, não é 

passível de se analisar tais paradigmas e seria improducente fazer tal abordagem.  

A quarta abordagem temporal que sugerimos incorpora tanto o elemento da 

história como a perspectiva do espectador na condução da compreensão da história. 

Levaremos em consideração a conceituação de McKee sobre pontos de mudanças 

nas cenas, que seriam as mudanças do comportamento dos indivíduos que vão aos 

poucos culminando em um crescendo formando cenas, sequências, atos até o clímax. 

Será feita uma contabilidade desses pontos de mudanças dentro do tempo de fruição 

para determinarmos tanto quantidade, quanto os atos dramáticos da história.  

Trabalharemos com uma linha do tempo, assinalando não somente as 

mudanças dos personagens principais como também dos personagens dos plots 

secundários para obtermos a máxima de percepção que o espectador poderia ter de 

acordo com as ações dos personagens de eventuais mudanças. É válido salientar que 

possíveis mudanças na perspectiva de compreensão por parte dos espectadores não 

será o foco dessa parte do trabalho, visto que estamos observando o texto audiovisual, 

a possível intenção da produção audiovisual como um todo. Não é objetivo para esse 

trabalho aqui apresentado focar também na constituição e fruição do consumidor, 

mesmo assinalando que essa é uma instância (mimese III) relevante em se tratando 

de binge watching, estar vigente e em amplo estudo por outros pesquisadores, 

conforme demonstramos na secção de revisão literária. 

Os pontos de mudanças, segundo a concepção de McKee, serão as situações 

contabilizadas no filme Westworld (1973, MGM). Por pontos de mudanças, pode-se 

entender que são o resultado final de uma cena que impulsiona a história adiante. 

“Uma ação através do conflito em uma unidade ou continuidade de tempo, espaço 

que muda o valor de condição da vida do personagem57” (MCKEE, 1997, p. 233). 

McKee chega a afirmar que uma cena que não cause mudanças não é uma cena que 

                                            
57 “an action through conflict in a unity or continuity of time and space that turns the value-

charged condition of a character's life.” Tradução livre 
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mereça estar na história, não concebendo histórias com cenas de exposição, 

estáticas, ou planas (MCKEE, 1997, p. 234). 
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Pontos de Mudanças em Westworld (1973, MGM) 

 

Figura 6 - Descrição dos Pontos de Mudanças em Westworld (1973, MGM) (CONTINUA) 

 

 

 

       

                         

 

 

                      

 

12'19"

• Banqueiro 
atira em 
espelho, sem 
saber 
manusear 
uma arma.

17'00"

• Depois de 
relutar, Peter 
Martin mata o 
Pistoleiro. 

17'40"

• Peter atira em 
John e 
descobre que 
a arma não 
mata 
pessoas.

29'00"

•Grupo de 
diretores 
não 
acredita no 
mal 
funcioname
nto 
generalizad
o. 

33'20"

•O 
banqueiro 
acredita ter 
dormido 
com a 
prostituta 
androide.

35'20"

•Pistoleiro 
invade o 
quarto e é 
morto por 
Peter 
Martin. 

35'00"

•Peter vai 
preso e 
John 
expulso da 
delegacia. 

38'50"

•Explodem a 
prisão, 
matam o 
xerife. 
Peter e 
John se 
tornam 
fugitivos

40'35"

•Homem é 
chamado a 
duelar com 
o Cavaleiro 
Negro.

42'40"

•Banqueiro 
se 
transforma 
em Xerife. 

43'50"

•John é 
atacado por 
uma cobra 
robô com 
problemas 
de 
programaçã
o.

46'20"

•Robôs 
novos 
serão 
desligados

47'45"

•Uma briga 
acontece 
no bar.  

50'50"

• Uma 
androide 
sexual 
rejeita o 
convidado 
do mundo 
medieval. 

53'55"

• Homem é 
morto pelo 
androide 
Cavaleiro 
Negro.

57'20

• John é 
morto pelo 
Pistoleiro. 

59'45"

• Vários 
visitantes 
são mortos 
pelos 
androides 
descontrola
dos. 

Fim do 

Ato I 

Início do 

Ato II 

Fim do 

Ato II 

Início do 

Ato III e 

Clímax 
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Legenda: 

 

 Plot  sobre a vida de Peter Martin e John Blane 

 Subplot do banqueiro  

 Subplot Homem Medieval 

 Subplot sobre os bastidores técnicos dos parques de Delos.  

 Subplot sobre o mundo da Roma Antiga e eventualmente de outros personagens que não 

são desenvolvidos.  

 

 

 Ato I 

 Ato II 

 Ato III 

 

 

 

  

1h01'

•Técnicos 
estão 
presos nas 
salas.

1h'04"

•Técnico que 
dava dicas 
a Peter é 
assassinado 
pelo 
Pistoleiro.

1h09'

•Peter 
perdido e 
vê todos os 
técnicos 
morreram. 

01h12'

•Peter 
acredita 
que tenha 
matado o 
Pistoleiro 
com ácido. 

1h14'

•Pistoleiro 
volta a 
perseguir 
Peter. 

01h17' 

•Peter 
incendeia 
o 
Pistoleiro. 

01h19'

•Peter salva 
uma 
prisioneira e 
descobre que 
é uma 
androide. 

01h23'

•Pistoleiro 
ainda 
aparece sem 
face e cai. 
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Considerando o plot principal ou central, que é a história contada pelos 

personagens Peter Martin e John Blane, podemos observar os três atos da história 

distribuídos no tempo de filme. Os outros plots secundários ou subplots também tem 

peso na fruição e manutenção da atenção do espectador diante da tela. 

Observaremos por ato somente o plot central, para determinarmos pontos de virada 

sem volta para a vida dos personagens centrais. Contudo, contabilizaremos também 

os pontos de mudanças que estariam dentro desse limite hipotético dos outros plots, 

pois estariam de alguma forma contribuindo para a fruição da história e do 

engajamento do espectador.  

O primeiro ato do filme é concluído no 17min40s, quando Peter Martin 

finalmente aceita o convite ao duelo com o Pistoleiro e o mata dentro do bar. Dentro 

desse primeiro ato, de 17 minutos aproximadamente, tivemos outros 2 pontos de 

mudanças somando todos os outros plots. As cenas que não estão apontadas nessa 

linha do tempo eram cenas de exposição ou explicação sobre os mecanismos e 

funcionamento do mundo do parque de diversões, ou mesmo beats que não seriam 

mudanças na vida dos personagens. Há também algumas exposições sobre o caráter 

do personagem principal, Peter Martin, mas sem conflitos ou pontos de mudança, 

conforme conceituado, e que não entram na contabilização aqui proposta. O final 

desse primeiro ato coincide com o incidente incitante58, ou a ação que realmente 

impele o personagem para dentro da história. 

O segundo ato do plot central é permeado pelos prazeres e descobertas do 

parque de diversões Delos e uma escalada nos problemas de mal funcionamento dos 

robôs. Esse ato culminará no 57min20s, que é o assassinato de John Blaine pelo 

androide Pistoleiro. O segundo ato tem um total aproximado de 40 minutos, e com 12 

pontos de mudanças no total, contabilizando a vida de todos os personagens dentro 

do plot principal e dos outros 4 plots secundários. 

Na vida dos personagens principais, toda a relação com o parque e a diversão 

sem possibilidade de se machucar acaba com o assassinato de John Blane pelo 

Pistoleiro, mudando a trajetória da história e é o início do terceiro ato. O terceiro ato 

                                            
58 Incidente incitante, ou do inglês, inciting incidente, é a ação dramática posicionada logo nos 

primeiros momentos da ação dramática para atrair a atenção e revelar a premissa central da história, 
colocando o protagonista adiante para dentro do mundo da história. É um conceito que tanto Lajos Egri, 
quanto Robert McKee sugerem de ser criado. (Nota do Autor). 
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será a luta pela sobrevivência de todos os personagens frente ao mal funcionamento 

das máquinas, em todos os plots, e terá seu clímax no minuto 1h23min que é quando, 

em definitivo, Peter Martin destrói o androide Pistoleiro, que é também o clímax da 

história. Durante esse terceiro ato, temos um total de 10 pontos de mudanças e uma 

junção de todos os plots culminando em um único conflito que é a busca pela 

sobrevivência de Peter Martin em relação ao androide Pistoleiro. Tivemos 

aproximadamente 26 minutos com 10 pontos de mudanças na vida de todas as 

personagens. É interessante apontar uma aceleração de pontos de mudanças 

principalmente na última parte do ato III, a partir de 1h12min em que Peter Martin 

acredita ter destruído com fogo o androide Pistoleiro. Contudo, uma nova perseguição 

se dá nos próximos 11 minutos de filme com 5 pontos de mudanças. Em outras 

palavras, no ato III é possível observamos dois momentos distintos, uma primeira 

escalada de conflito com 5 pontos de mudanças em 15 minutos, e em seguida a 

escalada contra a vontade de sobrevivência do personagem central com mais 5 

pontos de mudanças em 11 minutos, sem contar os pequenos conflitos, beats, das 

cenas que vão compor o clímax.  

Temos assim uma tabela entre pontos de mudanças, minutos e atos 

 

 

Tabela 5 - Pontos de Mudanças por atos em Westworld (1973, MGM) 

Atos Minutos 
(aproximado) 

Quantidade de 
pontos de 
mudanças 

Média de minutos a 
cada Ponto de 
mudanças 
(aproximado) 

Ato I 18 3 6min 

Ato II 40 12 3min20s 

Ato III 26 10 2min40s 

 

É possível observarmos a aceleração da história, ou da quantidade de pontos 

de mudanças na vida dos personagens à medida que a história vai ganhando corpo e 

as forças antagônicas começam a exercer obstáculos para a vida dos personagens, 

em qualquer um dos plots.  

Podemos concluir que a montagem final de Westworld (1973, MGM) tem a 

sua história contada em uma época hipotética no futuro, que se passam três dias na 

fábula ou na vida dos personagens dentro do parque de diversões Delos, com um total 
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de 25 pontos de mudanças na vida dos personagens que foram utilizados para se 

contar a história.  

 

 

4.5.3 Intriga em Westworld (1973, MGM) 
 

O filme dirigido por Michael Crichton é linear na sua composição e na sua 

organização. Em outras palavras, o tempo decorrido e as complicações da trama 

caminham em consonância, não havendo mudanças na percepção temporal sugerida 

pelas imagens além da passagem de tempo decorrido na vida dos personagens 

retratadas no filme, indo de A a Z.  

A história foi dividida em 5 plots, sendo um principal e outros 4 subplots que 

estão caminhando de forma paralela ao principal e que colaboram com a intensidade 

e ou contraste com esse. O plot principal é a história vivida pelo protagonista Peter 

Martin e pelo seu companheiro John Blane. Os outros plots, sem citarmos alguma 

ordem de importância, se delimitam pela história: do banqueiro que virará um xerife; 

o casal que se separa e compõem um plot diferente cada um, com o marido 

incorporando um Cavalheiro Medieval e sua esposa que vai para o mundo romano; e 

ainda o plot dos diretores e técnicos dos parques de Delos. Cada um dos personagens 

possui seu antagonista que o provoca na condução da história.  

Os subplots culminam com a morte de todos os personagens em sua trama e 

que se resume na fuga de Peter Martin em busca da sua vida sendo perseguido pelo 

Pistoleiro. A utilização de subplots, é feita  

para engajar o interesse da audiência e familiarizar esse interesse da 
audiência com o protagonista e o mundo dele para invocar uma reação total 
ao Incidente Incitante. A configuração de um subplot dramatiza a exposição 
do plot central de forma que é absorvido de uma maneira indireta e fluida.59 
(MCKEE, 1997, p. 229) 

 

Em Westworld (1973, MGM), todos os subplots desencadeiam histórias que 

contribuem para o aumento de tensão da história principal e que irá culminar com o 

clímax do filme. As complicações vividas em cada um desses subplots, com seus 

personagens não necessariamente profundos ou complexos, em relação aos 

                                            
59 “engage the audience's interest and acquaint it with the protagonist and his world in order 

to evoke a full reaction to its Inciting Incident. A setup subplot dramatizes the Central Plot's exposition 
so that it's absorbed in a fluid, indirect manner.” (Trad. Livre)  
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antagonistas de cada uma dessas linhas de história, corroboram o evento que colocou 

Peter Martin no mundo especial e com a perspectiva que Peter Martin irá perder o 

conflito com o androide pistoleiro.  

As histórias dos subplots não correm de forma totalmente paralela, pois elas 

ressoam a intriga principal, referente à premissa que seria os androides dos parques 

de diversões de Delos perderem o controle e começarem a atacar os visitantes. Os 

personagens desses subplots vivem suas aventuras para dar maior peso às ações de 

Peter Martin e para manter o espectador engajado durante todo o tempo do filme.  

É interessante apontar que Westworld (1973) segue o que McKee define 

como narrativa clássica, causalidade, final fechado, tempo linear, conflito externo, 

único protagonista, realidade consistente, protagonista ativo (MCKEE, 1997, p. 45). 

Porém, é interessante observar que a importância da constituição dos 

personagens que vivem a história de Westworld (1973, MGM) não tem relevância 

quase nenhuma sobre a história. O fato de Peter Martin ter sido casado, atualmente 

divorciado, ser advogado, não o coloca como imprescindível para viver aquela história.  

Porém, um dos conflitos dos subplots que vai de encontro à característica 

plana do personagem principal é o que nasce de dentro da característica do casal. O 

casal se separa indo cada um para um mundo diferente e com objetivos sexuais, o 

homem para o mundo medieval e a sua esposa para a Roma antiga. Os conflitos 

pessoais, que surgem principalmente no subplot do mundo medieval, nascem 

exatamente da questão sexual do personagem, o que contribui para uma história mais 

convincente e o coloca como central daquele mundo. Ao ter seus desejos sexuais 

negados por uma androide de modelo sexual, ou programada para o sexo com os 

visitantes, os técnicos logo percebem que o problema de mal funcionamento é muito 

maior do que avaliado anteriormente. Ao aceitar o combate com o Cavaleiro Negro, o 

convidado de Delos que se incorporou como Cavaleiro Medieval o faz pelo desejo de 

ter a rainha. Isso o leva à morte e à constatação pelos técnicos do parque Delos que 

um mal funcionamento geral e a incapacidade de controlar os robôs era maior do que 

se pensava.  

O subplot da esposa na Roma Antiga não é contado, salvo em cenas curtas 

de prazer e pela constatação breve de que ela fora assassinada, já no último ato.  

A intriga nasce dos conflitos pessoais somente do personagem Cavaleiro 

Medieval. Nenhum outro conflito parte de uma condição inerente daquele personagem 

ou de suas vontades diante do mundo levantado pela premissa. As ações ou 
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mudanças na vida dos personagens que contabilizamos anteriormente acontecem 

praticamente à revelia de qualquer conflito interno ou interpessoal dos personagens e 

não há uma evolução ou arco dramático relevante em nenhuma das histórias 

contadas. Os conflitos surgem do aspecto social, ou extra-pessoal, sem ressonância 

interna.  

Além da questão dos plots, subplots e das intrigas que são apresentadas, em 

sua maioria, não nascerem de conflitos mais internos na concepção dos personagens, 

é interessante demonstrar os momentos longos de exposição didática dos mundos de 

Delos. O primeiro ponto de virada e que coloca exatamente a história em andamento 

só surge no minuto 17, que é quando Peter Martin aceita o confronto com o Pistoleiro. 

Até ali, somente o casal, que é um subplot, havia tido algum ponto de mudança em 

suas vidas diante da história ao decidirem ir para mundos separados. A exposição do 

mundo onde acontecerá a história, dos personagens e suas características, aparece 

antes de qualquer conflito e não através de conflitos. Esse é um aspecto importante 

em relação ao tempo de engajamento e consumo do espectador em relação à intriga 

e o momento em que ela é efetivamente mostrada na tela. 

Por ser um longa-metragem, não é prevista em sua estrutura nenhuma 

interrupção narratológica ou gancho (cliffhanger) para inserção de intervalos 

comerciais, prevendo sua exibição de forma contínua e fruição também contínua por 

parte do espectador, conforme já assinalamos.  

Não é objetivo desse trabalho julgar a narrativa em si, mas observar como são 

manipulados os elementos narratológicos para se contar as histórias em épocas 

distintas de produção e com modelos distintos de negócio e distribuição.  

 

 

4.5.4 Westworld (2016-, HBO) – primeiro episódio – The Original 
 

A série Westworld (2016-, HBO) não é tratada como um remake pela HBO e 

nem pelos produtores da série. É chamada de spinoff, que é o conceito de uma história 

derivada de outra história. Compartilha a mesma premissa do filme de 1973, e foi feita 
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para o consumo tanto via broadcast com seus lançamentos dos episódios semanais, 

quanto por streaming pelo serviço da HBO GO.60  

Focaremos no primeiro episódio da série, para que possamos assinalar 

algumas diferenças narratológicas para se contar a história, de acordo com cada 

momento de produção. A comparação dessa versão de Westworld (2016-, HBO) e a 

anterior poderá nos indicar algumas diferenças narratológicas dentro de uma mesma 

premissa para se contar uma história.  

Desenvolvida por Jonathan Nolan e Lisa Joy, baseada na mesma premissa 

do filme de 1973 escrito por Michael Crichton, Westworld (2016, HBO) conta sobre o 

parque de diversões Delos e seus vários androides que por algum motivo se rebelam 

contra os visitantes ou recém-chegados. 

 

 

4.5.5 Personagens na série Westworld (2016-, HBO) 
 

O plot principal da história é conduzido por Dolores Abernathy, uma androide 

programada atualmente para ser a filha romântica de um rancheiro no velho oeste. 

Jovem e cheia de esperanças em relação ao mundo, com crenças e propósitos 

maiores para sua própria vida. Seus conflitos no nível social e extra-pessoal são todos 

programados. Suas reações são programadas, e mantêm a incapacidade de 

machucar qualquer um dos hóspedes ou qualquer ser vivo. Não possui lembranças 

daquilo que acontece com ela, como ser violentada ou morta ou até mesmo o amor 

que eventualmente algum visitante de Delos tenha depositado nela. Toda a memória 

é apagada diariamente e um novo ciclo para os hóspedes é reiniciado. 

Teddy Flood é o personagem coadjuvante, androide, que tem o estereótipo 

do mocinho do velho oeste. Prefere conquistar uma mulher a pagar uma prostituta. É 

o par romântico com Dolores. Como todo androide também não possui memória ou 

sentimentos e até mesmo capacidade de ação além daquilo que lhe é programado 

para sentir, fazer ou realizar.  

O Homem de Preto, personagem misterioso que é um visitante veterano, há 

30 anos visita os parques de Delos. Está em busca de um nível mais profundo do jogo 

                                            
60 Além do serviço HBO GO, Westworld foi a terceira série mais pirateada via torrent no mundo 

em 2016, ano de seu lançamento, ficando atrás de Game of Thrones e Walking Dead. (“‘Game of 
Thrones’ Most Torrented TV-Show of 2016 - TorrentFreak”, 2016) 
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no parque de diversões. Sádico e sem nenhuma relação com os androides e com 

Westworld que não seja para satisfazer suas vontades e prazeres.  

Bernard Lowe, ou Bernie, um homem solitário que vive a lembrar de seu filho. 

Meticuloso, aparentemente ponderado, é o programador chefe do parque. Trabalha 

diretamente com Ford, o criador de Delos.   

Robert Ford um senhor já idoso, obstinado criador de Delos. Culto, e que tenta 

aperfeiçoar cada vez mais os androides, tornando-os menos distintos dos humanos, 

dando-lhes pequenas atualizações e movimentos cada vez menos robóticos. 

Maeve Millay é uma prostituta androide que controla o bordel de Sweetwater, 

a cidade fictícia do parque temático Westworld da Delos.  

No primeiro momento da descrição e avaliação dos personagens da série 

podemos nos equivocar sobre uma possível planificação dos personagens, ou que 

eles, principalmente os androides, tenham somente o aspecto de conflitos 

eventualmente pessoais e extra-pessoais. Podemos acreditar que as ações e conflitos 

que decorrem do posicionamento desses personagens dentro da premissa não 

implicam em personagens únicos ou que as ações e reações não ocorram devido a 

um caráter único dos personagens, podendo substituí-los assim que preciso. E é 

exatamente essa aparente planificação ou programação dos personagens pelos 

criadores de Delos que consiste na principal questão levantada pela série. Não 

podemos entender a profundidade dos personagens sem antes compreendermos o 

tempo e as as intrigas e de onde surgem os conflitos dos personagens e como esses 

personagens se desenvolvem pelos episódios da série.  

 

 

4.5.6 O tempo na série Westworld (2016-, HBO) 
 

Partindo do estudo temporal nas 4 esferas delimitadas anteriormente nesse 

trabalho, que seriam: o posicionamento da história dentro da época que ela é contada; 

o tempo de fábula que acontece na vida dos personagens; a adequação temporal de 

acordo com as possíveis interrupções do paradigma da TV; e ainda o tempo percebido 

pelo consumidor, podemos observar a complexidade narratológica dessa série.  

A série seria de um gênero híbrido que mescla ficção científica e western. 

Retrata um mundo com uma tecnologia capaz de criar androides e robôs de diversos 

animais de forma tão perfeita e praticamente impossível de se detectar a diferença 
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dos seres vivos reais. Dessa forma a história de Delos é posicionada em um tempo 

no futuro da nossa época atual, um momento utópico em que a tecnologia de 

automação e a capacidade de se reconstruir uma máquina altamente complexa é 

passível de acontecer continuamente para ser aplicada a um parque de diversões.  

Outro aspecto temporal que nos propomos analisar é o tempo de fábula 

decorrido na vida dos personagens. Aqui é necessário observarmos dois aspectos: 

um, o tempo dentro do primeiro episódio e outro, o tempo dentro dos 10 episódios da 

primeira temporada. 61 Apesar de ter sido proposto analisar e comparar a partir 

somente do primeiro episódio, a complexidade narrativa da série nos força a ampliar 

esse escopo para outros episódios.  

Dentro do primeiro episódio, se passam aproximadamente 4 dias, pois seriam 

as vezes que a vida de Dolores Abernathy é ressetada e recomeça do zero, com ela 

acordando e seguindo para a cidade no mesmo momento que os visitantes também 

chegam a Sweetwater de trem. Se tomarmos somente o primeiro episódio, temos uma 

compreensão incompleta do processo temporal de fábula da série Westworld. O 

tempo de fábula é de aproximadamente 30 anos e esse é um dos pontos de virada 

mais intensos da narrativa. Ainda focando no primeiro episódio, a distensão temporal, 

que os focos narrativos da série permitem, nos impede de determinar exatamente 

quanto tempo se passou na vida dos personagens, mas somente em quantos dias 

cada intriga contada aconteceu. Temos o primeiro dia que abre o episódio e termina 

com o Homem de Preto violentando Dolores depois de assassinar toda sua família e 

seu par romântico; o segundo dia que é determinado pelo momento que o androide 

Xerife tem um mal funcionamento ao caçar o assassino Hector Escaton; o terceiro dia,  

quando Hector Escaton é programado para chegar mais cedo a Sweetwater e roubar 

o bordel para dar uma nova narrativa para os visitantes devido ao desligamento de 

vários outros androides para reparos no seu mal funcionamento; e o último dia que é 

quando Dolores acorda e seu pai é um outro androide e ela demonstra a capacidade 

de matar uma mosca, que é um dos cliffhangers para o próximo episódio. A primeira 

cena da série é um momento narrativo referente ao terceiro dia, e é a conversa inicial 

de Bernard, o programador chefe e a androide Dolores, isso pode ser determinado 

pois as marcas de ferimento no rosto de Dolores são as mesmas no final do terceiro 

dia. 

                                            
61 No momento que essa dissertação está sendo escrita, a segunda temporada de Westworld 

está sendo transmitida pela HBO 
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Após avaliarmos a intriga, voltaremos a observar sobre a questão temporal da 

fábula, pois ela é conduzida de maneira a se tornar imprescindível para a constituição 

da série, da fruição da intriga e do desenvolvimento dos personagens.  

Uma terceira abordagem da questão temporal da série Westworld será focada 

somente no episódio primeiro, O Original. A forma como é estruturada as ações dentro 

do tempo de consumo, ou como as mudanças dos personagens ou do valor das cenas 

acontece em relação ao tempo de exibição. O episódio I tem 68 minutos. Um formato 

que não se enquadra nem em telefilme e nem mesmo no formato de “duas meia-hora”, 

conforme descrevemos na secção 4.4.3.1, sobre atos e intervalos. Temos aqui um 

formato de conteúdo fora das convenções comerciais, porém feito para ser transmitido 

semanalmente e posteriormente consumido via streaming. As características 

singulares da série, como não ter ganchos dentro da minutagem clássica da TV e não 

se adequar ao tempo de grade comercial são aspectos que a HBO pratica na sua 

busca pela TV de qualidade, conforme assinalamos na breve revisão narrativa sobre 

o livro de ensaio de outros pesquisadores “It’s not TV, watching HBO in post TV-era” 

(LEVERETTE; OTT; BUCKLEY, 2009). 

O objetivo desse ponto de análise aqui, uma quarta abordagem, é 

determinarmos uma quantidade de pontos de mudanças na vida dos personagens 

para que possamos comparar com o filme de 1973 e termos alguns indícios de 

diferenças ou não do tratamento narratológico referente ao tempo, em relação ao 

tempo de exposição e consumo do episódio.  

No episódio “O Original” de Westworld (2016-, HBO) contando todos as ações 

e cenas na tela sem fazer distinção hierárquica do peso do personagem para trama, 

assim como fizemos para o filme Westworld (1973, MGM), temos um total de 40 

pontos de mudanças na narrativa dentro de 68 minutos aproximadamente. A história 

contada nesse primeiro episódio é possível de ser separada em três atos distintos, 

sendo o primeiro ato de exposição sobre o mundo de Westworld e como funcionam 

suas regras, o segundo ato as complicações nessas regras com um gradativo 

aumento de mal funcionamento dos androides e o terceiro ato seria a tentativa de 

correção e de voltar ao normal das regras de Westworld.  
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Descrição dos Pontos de Mudança em Westworld (2016-, HBO) 

 

Figura 7 - Descrição dos Pontos de Mudanças em Westworl (2016-, HBO) (CONTINUA) 

 

 

 

                                

 

 

 

 

04'50"

• Crianças 
acordam 
um velho 
com 
escorpiao

07'00"

• Teddy e 
Dolores se 
encontram
.

09'10"

• A casa de 
Dolores 
está sendo 
atacada.

09'26"

• Pai de 
Dolores, 
Peter 
Albenarthy
, é 
assassina
do. 

10'00"

• Teddy 
mata dois 
pistoleiros.

10'30"

•Dolores 
encontra 
seu pai 
morto. 

10'55"

•Dolores 
ameaça o 
Homem de 
Preto. 

12'50"

•Teddy não 
consegue 
atirar na 
cabeça do 
Homem de 
Preto.

13'15"

•Homem de 
Preto mata 
Teddy e 
arrasta 
Dolores. 

14'10"

•Dolores não 
demonstra 
ter 
consciência 
sobre ser 
uma 
androide. 

15'10"

•Teddy no 
trem 
novamente 
com duas 
visitantes 
comentam 
sobre os 
androides.

17'40"
•Técnica 

beija 
androide. 

18'00"

•Bernard vai 
desvendar o 
problema 
com 
androide na 
área de 
"estoque".

20'40"

•Chefe de 
segurança 
não 
encontra 
perigo. 

21'55"

• Ford 
desliga o 
velho 
androide. 

25'00"

• Teddy é 
impedido 
de 
encontrar 
com 
Dolores 
por outros 
visitantes.

25'10"

• Homem de 
Preto se 
encontra 
com 
Dolores, 
mas segue 
outro 
caminho. 

26'50"

• Xerife 
androide 
dá erro. 

28'10"

• Diretora 
manda 
desligar 
vários 
androides. 
Mas, 
Bernardo 
vai rodar 
diagnóstic
o.

Fim do 

Ato I 

Início do 

Ato II 
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31'30"

•Dolores vai 
embora 
depois que 
um 
visitante 
fala que ela 
não é real.

32'15"

•Peter 
Abernathy 
encontra 
foto de fora 
de Delos e 
fica 
atordoado.

35'50

•Diretora 
fala de 
diferentes 
interesses 
sobre 
Delos. 

36'30"

•Índio dealer 
no salloon 
tenta 
roubar da 
casa. 

37'10"

•Homem de 
Preto corta 
a garganta 
do Índio. 

38'00" 

•Androide 
Walter 
mata 
vários 
androides. 

40'00"

•Diretora 
manda 
recolher os 
androides em 
update. 

42'50"

•Ford pede a 
Bernardo 
para 
cometer 
erros. 

45'00"

•O Índio é 
escalpelado.

45'20" 

•Peter 
Albenarthy 
tem erro e 
conta algo 
para 
Dolores, 
sua filha. 

48'00"

•Hector 
mata o 
Xerife. 
Tiroteio 
geral. 

51'15""

•Teddy não 
pode ajudar 
Dolores

52'30"

•Maeze 
mata um do 
bando de 
Hector. 

53'10"

•Visitante 
mata 
Hector e dá 
fim ao 
roubo. 

54'00" 

•A história 
de 
Sizemore é 
destruída. 

55'00"

•Dolores é 
desligada 
pela 
Técnica. 

57'27""

•Dolores fala 
mentira. 

1h05'

•Pai de 
Dolores foi 
substituído 
por outro 
androide.

1h06"

•Peter 
Abenarthy 
e Walter 
são 
desligados. 

1h06'

•Dolores 
mata 
uma 
mosca 
em seu 
pescoço. 

Fim do 

Ato II 

Início do 

Ato III e 

Clímax 
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Legenda: 

 

 

 Plot sobre a vida em Westworld, agrupando vários personagens que não são desenvolvido 

no primeiro episódio, abarca vários outros plots que serão desenvolvidos no decorrer da série.  

 Plot  sobre a vida de Dolores 

 Plot sobre Ford, o criador dos androides  

 Plot sobre o Home de Preto  

 Plot sobre os bastidores técnicos dos parques de Delos.  

 

 

 Ato I 

 Ato II 

 Ato III 
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No ato I temos a abertura demonstrando como seria um dia normal em 

Westworld, culminando com as ações violentas do personagem Homem de Preto 

sobre os androides sem nenhuma relação além de consumo e realização de vontade. 

O ato II começa na aparente normalidade de mais um dia em Westworld, porém os 

androides anfitriões começam a ter mal funcionamento. O mal funcionamento vai 

ampliando em escala até no momento que parte dos androides precisam ser 

recolhidos para avaliação e uma nova narrativa é criada para os visitantes do parque 

aproveitarem, sem perceberem os problemas. O último ato é quando a nova narrativa 

dentro do parque de diversões termina antes do programado, devido à intervenção 

legítima de um visitante, gerando uma quebra nos objetivos da equipe técnica. O fim 

do terceiro ato vai até o momento que o pai de Dolores é desligado por ter problemas 

de mal funcionamento acessando memórias de programação anteriores e 

aparentemente já apagadas. Após o clímax que é o desligamento do Peter Albenarthy 

devido ao seu mal funcionamento, um gancho para o próximo episódio é mostrado, 

quando Dolores, apesar de sua programação obrigatoriamente a impedir de machucar 

qualquer ser vivo, mata uma mosca em seu pescoço.  

No Ato I temos um total de 10 pontos de mudanças em aproximadamente 14 

minutos. Os 16 pontos de mudanças seguintes preenchem o Ato II dentro de 26 

minutos. O último e III ato é preenchido com 14 pontos de mudanças dentro de 16 

minutos aproximadamente. Temos o seguinte quadro: 

 

 

Tabela 6 - Pontos de Mudanças por atos em Westworld (2016-, HBO) 

Atos Minutos 
(aproximado) 

Quantidade de 
pontos de virada 

Média de Minutos a 
cada Ponto de 
virada (aproximado) 

Ato I 14 10 1min24s 

Ato II 26 16 1min36 

Ato III 16 14 1min8s 

 

Podemos observar que a diferença entre o I e o II ato na média de tempo entre 

um ponto de mudanças e outro serem próximos, tendo uma pequena aceleração em 

pontos de mudanças na vida dos personagens no último ato. 

Diante desses dados podemos inferir que a série Westworld é localizada em 

uma época futura, e seu primeiro episódio se passam 4 dias no tempo de fábula com 

um total de 40 pontos de virada na vida dos personagens.  
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4.5.7 A Intriga em Westworld (2016-, HBO) 
 

A intriga em Westworld (2016-, HBO) é desenvolvida a partir da antítese da 

vontade do personagem em relação à premissa e aos seus antagonistas. Na secção 

que analisamos os personagens da série ao tentarmos desvelar os personagens sem 

contar seus conflitos em relação à Westworld acabamos por colocá-los de forma mais 

plana do que realmente são, com caracterização e sem grandes profundidades.  

Os androides ou anfitriões do parque seriam somente máquinas programadas 

se grande parte da intriga não nascesse da aparente tomada de consciência de 

passados não apagados de programações passadas. Aqui o conflito interno dos 

personagens androides é o principal motor de movimento não somente do primeiro 

capítulo, mas gradualmente, de toda a série.  

O primeiro capítulo é dividido em 5 plots. Podemos identificar alguns pontos 

que poderiam ser considerados subplots, mas aqui está a característica forte da 

complexidade da série Westworld (2016-, HBO), é uma série com multiplots. Os 

personagens são tratados com profundidade que só irá surgir com o desenrolar da 

intriga. O suposto controle total das máquinas pelos criadores e programadores vai 

sendo aos poucos colocado em xeque. Uma certa inconsistência na programação dos 

androides, quando esses mudam sozinho, sem programação prévia, o ciclo narrativo 

que era programado também vai dando a ampliação maior do problema. Mesmo 

dentro dos plots identificados no primeiro episódio, esses podem se dividir em outros 

nos demais episódios e ou temporadas.  

A narrativa aparentemente se mostra paralela em vários pontos distintos, com 

personagens complexos em seus plots, o que poderia por si só se transformar em um 

outro braço da série ou um spinoff. Um exemplo de complexidade e possibilidade da 

intriga viria da Diretora Sênior responsável pelo funcionamento do parque Delos, 

Theresa Cullen. Seu comportamento esperado dentro de sua ocupação no parque 

Westworld em relação aos funcionários, mal funcionamento de máquinas e 

necessidade de tomada de decisões, parte de suas relações pessoais e extra-

pessoais. Contudo, ela dá margem para um universo totalmente mais amplo de 

intrigas que estariam por trás do mundo da série que é quando, no alto do prédio 

principal de controle do parque de diversões, ela insinua que há três dinâmicas 
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distintas de interesse com o parque: uma para os acionistas; uma para os diretores; e 

uma mais aparente para os visitantes do parque. Nada além disso é contado, falado 

ou mostrado em toda a primeira temporada da série. Mas se levarmos em 

consideração o mundo criado por Michael Chrichton, a intriga de Westworld está muito 

além do aparente problema dos androides se rebelarem contra sua programação e 

contra os humanos como retratado nessa primeira temporada. Em Futureworld (1976. 

API) a grande revelação é que o parque Delos está criando réplicas de líderes 

mundiais e os substituindo. Na série Beyond Westworld (1980, MGM) um dos chefes 

de segurança tenta impedir com que esses androides se infiltrem na sociedade.  

Mesmo que na primeira temporada de Westworld (2016-, HBO) ainda não 

exista nada aparente nesse sentido, vemos que a forma de se tratar a intriga vem 

diretamente dos conflitos e vontades internas dos personagens, o que daria margem 

para as teorias e conspirações desenvolvidas pelos fandoms.  

As perguntas que são levantadas pelas ações e reações dos personagens, 

inclusive os androides, são necessariamente vindas dos conflitos internos dos 

personagens e os coloca como únicos para viverem aquela trama em vários níveis de 

interação, seja íntimo, pessoal ou interpessoal. A caracterização dos personagens, 

diferente das características físicas, são parte constituinte de sua condição e é a partir 

daí que esperamos que a história seja contada. Como androides programados, suas 

caracterizações sofreram mudanças de acordo com cada atração do parque de 

Westworld, contudo, é exatamente essa questão intrínseca nos personagens 

aparentemente imutáveis que se acopla à premissa do mundo de Westworld e se torna 

o principal ponto de criação de intrigas dentro da série.  

Quando Peter Albenarthy, o androide programado para ser pai de Dolores, 

entra em choque ao descobrir a foto de uma mulher62 retratada em um ambiente 

externo e um mundo totalmente diferente do parque e de suas vidas, ele reage não 

somente como Peter Albernathy, mas reage recriando frases de Shakespeare que 

fora parte da programação quando aquele androide era um professor em versões 

passadas do parque de Delos.  

                                            
62 Essa foto é de Juliet, futura esposa de William, personagem que surge somente no segundo 

episódio. Só se mostrará como essa foto apareceu no rancho de Peter Albernarthy no último episódio 
da primeira temporada, “the Bicameral Mind” sem nenhuma redundância ou recapitulação da história 
para o espectador, assinalando um outro aspecto de complexidade narrativa para as séries de TV.  
(Nota do Autor). 



118 
 

Os grandes mistérios de Delos surgem não pela caracterização dos 

personagens, mas pelos conflitos que surgirão de dentro dos personagens que foram 

colocados dentro da premissa, e com suas caracterizações, mesmo mais internas, 

sofram mudanças dentro da premissa da série, que é o mal-funcionamento das 

programações.  

Quando avaliamos a questão temporal do primeiro episódio, foi feita uma 

ressalva em relação ao tratamento do tempo dentro da série na sua primeira 

temporada, que seria um grande ponto de virada. No segundo episódio de 

Westworld(2016 - ), “Chestnut”, a chegada de dois novos visitantes vai mudar a 

concepção de fruição da série, ampliando seus mistérios e suas possibilidades 

narrativas: William e Logan. William se casará com a irmã de Logan. Esse é da família 

que é a proprietária de Delos. A narrativa desses dois vai sendo contada de forma 

paralela aos acontecimentos desencadeados no primeiro episódio. William se 

apaixona por Dolores e no decorrer dos episódios busca com que Dolores passe a ter 

consciência de sua condição. Como o mundo de Westworld é imutável, pois é um 

cenário de parque de diversões, a questão temporal só seria perceptível pelo passar 

do tempo dos personagens, que também não envelheceriam quando se tratando dos 

androides. Ficamos então na percepção temporal dentro da intriga dos personagens 

humanos. No último episódio da primeira temporada, depois de passarmos outros 8 

episódios acompanhando a saga de William, descobrimos que ele na verdade é o 

Homem de Preto, que surgiu logo no primeiro ato do primeiro episódio totalmente cruel 

e sem nenhuma relação afetiva aparente com Dolores ou qualquer outro androide 

anfitrião do parque.  

Além desse grande plot twist ou virada de plot que praticamente redesenha a 

compreensão da série no último episódio, voltando o foco ainda para o primeiro 

episódio, The Original, o grande arco dramático ou a grande busca dos personagens 

não fica clara. Temos uma profusão de pontos de mudanças, conforme avaliamos na 

questão temporal, porém os arcos dramáticos mostram mudanças sutis. Os multiplots 

permitem a concepção de um mundo no qual uma grande possibilidade de conflitos e 

intrigas possam surgir e recriar toda uma história praticamente isolada uma da outra, 

ou mesmo entrelaçadas sem clareza ou motivação aparente, dando margem para 

fandoms com suas teorias. E é com essa perspectiva que William e sua história com 

Dolores é contada e desenvolvida ao mesmo tempo que o Homem de Preto, que seria 
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o mesmo William, porém 30 anos depois, persegue um outro nível de confronto com 

o parque de diversões de Westworld.  

O mundo da ação dentro da intriga é feito com muitos beats e pontos de 

mudanças na vida dos personagens, como podemos constatar na contagem desses. 

Não é comum cenas de exposição ou explicação didática sobre os funcionamentos 

do mundo da fábula e nem quem são os personagens fora dos conflitos ou do mundo 

da ação. Toda a ação demonstra um traço de uma personalidade e as cenas culminam 

em mudanças para esses personagens. Suas características são reveladas de acordo 

com a progressão da história.  

Já o mundo da significação, ou o que exatamente aquela cena tem em relação 

ao todo é a todo momento refigurado. As cenas em si podem ter algum sentido, porém 

os multiplots se entrelaçam e dão pesos distintos para a ação dos personagens, 

pequenas mudanças para os personagens se transformam em uma grande 

refiguração de sentido, ampliando a compreensão da intriga e, provavelmente, 

impelindo ainda mais o espectador adiante na história.  

Quando Dolores mata uma mosca, na última cena do primeiro episódio, toda 

uma mudança interna e refiguração das várias cenas anteriores na vida de Dolores e 

os conflitos dela no mundo sofrem uma mudança. Na primeira cena, uma mosca entra 

nos olhos da androide Dolores, que não exerce nenhuma reação, é um ser inanimado, 

programado para não ferir nem uma mosca. Durante o primeiro episódio, Dolores se 

comporta de acordo com os scripts de programação dentro das narrativas e das 

readaptações dessas narrativas de acordo com os problemas de mal funcionamento 

de alguns androides. Ao saber de alguma coisa dita pelo seu pai, Peter Albenarthy, 

no momento confessional desencadeado pela fotografia de um mundo externo a 

Westworld, Dolores aprende a mentir e, contrário ao princípio básico da segurança de 

Delos, a matar um ser vivo, mesmo que seja uma mosca.  

A intriga caminha, a partir dos conflitos nas três esferas de qualquer 

personagem, permitindo que a profundidade desses encadeie ou desencadeie novas 

intrigas e uma percepção diferente da história contada para o espectador. A 

predominância de multiplot permite com que a narrativa possa caminhar de um ponto 

a outro sem prejudicar a fruição da narrativa, dando ainda mais peso à premissa e 

permitindo um caráter imersivo em um mundo de histórias e não somente de uma 

história principal com início, meio e conclusão. 
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Aqui percebemos que a complexidade narrativa de uma série de TV está muito 

além da possibilidade de um dos pontos de um plot passar de um episódio para outro, 

mas da configuração da trama e da constante refiguração do significado, de cada ação 

e ou ponto de mudança, poder mudar constantemente na compreensão do espectador 

buscando entender os conflitos internos dos personagens exteriorizados em cenas de 

conflito em cada uma das esferas de composição do personagem, separadamente ou 

de forma simultânea retrabalhada em uma consideração com o tempo de fábula, o 

tempo ideal de consumo muito além da linearidade. 

 

 

4.6 Como o tempo e o ritmo narrativo impactam o consumo  
 

Quando observamos os universos narrativos tanto de House of Cards e de 

Westworld, e os comparamos em suas versões distintas, podemos perceber a 

utilização de estratégias narratológicas diferentes em cada época de produção. A 

condução da narrativa pelos personagens e a questão temporal são tratados de 

maneiras diferentes e que assinalariam situações que poderiam contribuir para a 

prática do engajamento.  

Os personagens, o tempo e a intriga seguem caminhos nas séries analisadas 

que podem ser relacionados à necessidade de um consumo mais engajado e com 

maior acuidade por parte do espectador. 

 

4.6.1 Os personagens 
 

Quando observamos a quase total irrelevância da vida pregressa e dos 

conflitos dos personagens para viverem a história contada no filme Westworld (1973, 

MGM) temos o primeiro indício a ser considerado. A falta de vida fora da história 

relatada com impacto na narrativa e além disso, a ausência de vontades ou desejos 

dos protagonistas que entrariam em algum conflito com a premissa do mundo de 

Westworld e a partir daí surgiria a história contada, permite com que o consumo da 

intriga no filme de 1973 se dê somente no universo narrativo que está ali sendo 

contado. 

É importante dizer que há diferenças na história e que é um filme de 1973 

sendo comparado com uma série que passou a ser produzida em 2016, são narrativas 
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distintas sim, porém, estamos trabalhando avaliando as escolhas narratológicas. 

Dessa forma, essa comparação não invalida as opções narratológicas feitas em cada 

momento de produção da história, seja no longa-metragem de 1h30, seja na 

abordagem do primeiro episódio da série Westworld (2016-, HBO).  

Nesse primeiro episódio da série Westworld (2016-, HBO), as cenas são 

construídas através das mudanças dos personagens que estão em constante conflito 

em suas esferas mais íntimas, interpessoais e em direção a um conflito social, cada 

vez maiores. A complexidade do personagem e a ação que decorre desses conflitos 

geram a história e seria a primeira necessidade para engajamento do espectador para 

compreensão dos fatos: descobrir quem são os personagens, além da história que é 

contada.  

Se, focando somente nesse primeiro episódio de Westworld (2016-, HBO), um 

espectador não assistir aos primeiros minutos da série e não assistir à mosca entrando 

nos olhos de Dolores, e como ela se mantém impassível como uma máquina, não 

compreenderá o ponto de virada (e também o cliffhanger) que é a última cena do 

episódio, quando a mesma Dolores mata uma mosca em seu pescoço, contrariando 

uma eventual programação e criando seu arco dramático. Claro que estamos falando 

de coesão narrativa dentro de um mesmo episódio, mas, a complexidade dos 

personagens poderá ser revelada em atos sutis e em pequenas amostras ou 

fragmentos narrativos sem nenhuma redundância, através de pontos de mudanças, 

detalhes de enquadramento, falas isoladas, sem nenhum aviso prévio ao espectador.  

Quando levamos isso para um patamar de vários episódios ou de várias 

temporadas, a necessidade de manter os detalhes dos personagens atualizados, ou 

à mão pelo espectador, será uma ferramenta importante para a compreensão das 

ações relatadas na história e para a fruição do que realmente a série está contando. 

Aqui surgem dois pontos nascidos das escolhas narratológicas dos produtores e 

roteiristas das séries que estariam em aparente causa e consequência com o binge 

watching: os fandoms ,e, o assistir compulsivamente.  

Pelos fandoms e fóruns de discussão, os espectadores poderiam manter-se 

atualizados sobre detalhes dos personagens e ampliar sua fruição da intriga contada, 

seja através de wikis ou discutindo ativamente nos fóruns. Para não cair na armadilha 

do spoiler e estragar parte da fruição e manter-se atualizado com o grupo que ele 

compartilha as informações de complexidade dos personagens, o espectador precisa 

se engajar em uma maratona dos vídeos.  
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Além de evitar o spoiler e manter-se no mesmo patamar que as pessoas que 

frequentariam o fórum, assistir de forma compulsiva pode ser uma ferramenta para ter 

os dados dos personagens e suas ações sutis, e nada redundantes, mais claras na 

memória, sem ter grandes esforços. 

A relação da memória dos detalhes da história e o engajamento do espectador 

são também apontados por Perks no seu livro. 

Maratonar aumenta a memória diegética, portanto, ampliando a recompensa, 
análise, especulação, pesquisa e comunicação. O mundo detalhado da 
história está no primeiro plano da mente durante a experiência de maratona, 
e o trabalho adicional facilitado do leitor prolonga o engajamento e concede 

maior prazer63 (PERKS, 2014, p. 109). 

 

Outro ponto sobre o surgimento da história vindo dos conflitos do personagem 

é que jamais se saberá quem realmente é o personagem e do que ele realmente é 

capaz, salvo pelas suas reações às forças antagônicas do mundo que ele está 

inserido. Não somente os protagonistas possuem vontades ocultas, mas, devido as 

características mais complexas dos personagens secundários, e outros ainda nem tão 

relevantes dentro da trama, essas características possibilitariam a expansão da intriga 

para diversos lados, acompanhando tanto a necessidade narrativa e ou comercial, 

dependendo da situação, de desenvolvimento do script. Em outras palavras, a forma 

com que a revelação da personalidade dos personagens, que realmente são sujeitos 

dentro da trama, é parte importante da concepção das séries de consumo compulsivo, 

pois podem ser adaptadas de acordo com a necessidade tanto da história, quanto do 

modelo de negócio implementado.  

Quando vemos o Homem de Preto logo nos primeiros minutos do episódio 01 

de Westworld (2013 - ) não sabemos quem é ele, e nem mesmo se ele será um dos 

personagens principais. A história do primeiro episódio é contada principalmente pelos 

conflitos primários da programação dos androides. Porém, a revelação em conta gotas 

de quem é o Homem de Preto é uma das maiores refigurações da série e da 

complexidade da mesma em diversas camadas de compreensão e possibilidade de 

fruição. Não há uma exposição sobre quem é o personagem e, então, começa-se a 

contar a histórica, como podemos ver claramente acontecendo no filme Westworld 

(1973, MGM). A história da série é contada progressivamente junto com a revelação 

                                            
63 “Marathoning enhances one’s diegetic memory, thus magnifying the reward of further 

engagement, analysis, speculation, research, and communication. The detailed story world is at the 
forefront of one’s mind during the marathon experience, and additional reader work easily prolongs the 
engagement and yields greater pleasure”. (Trad. Livre) 
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dos conflitos dos personagens e de suas personalidades. O progresso do arco 

dramático dos personagens é feito no decorrer temporal da série, porém, através da 

resolução de conflitos causados pelas suas vontades intrínsecas que ao mesmo 

tempo revela quem é o personagem e a razão por aquela reação, fazendo a história 

seguir adiante. 

Quando confrontamos House of Cards em seus dois universos narrativos, as 

diferenças acontecem, porém, em escalas muito menores. A minissérie House of 

Cards (1990, BBC), à exemplo de Francis Urquhart e comparando-o com Francis 

Underwood, teremos dimensões de complexidade distintas. O traço manipulador e a 

sede de poder se mantêm como as premissas importantes causadoras dos conflitos 

nos mundos dos personagens, porém, Frank Underwood tem um universo de 

personalidade muito mais amplo, desde o passado e sua decepção familiar, sua 

sexualidade, sua corrupção com os lobistas e várias outras facetas do personagem 

que permitem caminhar com a história para diversos lugares. Frank Urquhart é 

também capaz de tudo para a conquista do poder, porém sua evolução quanto 

personagem se limita a algumas faces identificáveis já nos primeiros momentos da 

série, sendo conduzida até o final do arco dramático.  

O arcabouço dramático de Underwood, em se comparando com sua 

contraparte britânica, é muito mais amplo, podendo ser um motivador para 

engajamento tanto no universo de fãs como ao maratonar para manter a maior 

quantidade de memória diegética disponível para melhor compreensão.  

A escolha de quando revelar sintomas e detalhes da personalidade dos 

personagens é algo diferente entre as duas versões de House of Cards e Westworld. 

Nos conteúdos mais recentes, feitos com objetivo de serem consumidos 

continuamente, sem interrupções necessárias, característica do streaming, tem-se um 

ritmo narrativo diferente para revelar as características dos personagens. 

Aqui, a questão do ritmo narrativo aparece como uma opção narratológica que 

possivelmente auxilia para provocar o binge watching. Não somente como retratamos 

os personagens, mas quando os personagens serão retratados através dos conflitos 

singulares surgidos de suas premissas individuais no mundo da história. Os pontos 

de mudanças, que seriam as situações nas quais traços das personalidades dos 

personagens seriam revelados pela síntese advinda de um conflito de interesses entre 

eles e seus antagonistas nas cenas, e são colocados com muito mais frequência, 

muito mais vezes, do que nas versões das narrativas anteriores. Quando 
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confrontamos a quantidade de pontos de mudanças de diversos personagens, não 

somente os principais, há mais pontos de mudanças nas histórias que têm o streaming 

como parte do seu modelo de negócio do que em relação às narrativas que não têm.  

São dois aspectos aqui que merecem atenção: quando os personagens são 

revelados através de seus conflitos e mudanças; e a quantidade de vezes que isso 

acontece no tempo de conteúdo e fruição.  

As cenas descritivas ou cenas situando quem são os personagens e qual a 

história individual dessas personagens que as trouxe até aquela que está sendo 

contada são cada vez menos comuns. Contudo, esses detalhes são contados por 

conflitos que são posicionados gradativamente ao longo da narrativa. Por uma 

questão de termos mais personagens melhor desenhados, com possibilidades 

narrativas mais amplas quando comparamos com os conteúdos pré-streaming, é 

possível que se mostrem mais coisas em menos tempo, porém, se utilizando de 

diversos personagens e suas evoluções individuais ao redor do plot central. Em outras 

palavras, pontos de mudanças de personagens não centrais entrariam na 

orquestração da manutenção da atenção do espectador devido a sua complexidade 

bem desenvolvida, aspecto que não é encontrado nem no filme Westworld (1973, 

MGM) e nem na minissérie de 1990 de House of Cards (1990, BBC). Como vários 

personagens têm força até mesmo para a criação de um spin off da série, a 

orquestração de pontos de mudanças vindo desses vários personagens podem 

auxiliar na conquista da atenção e engajamento.  

O número de pontos de mudanças que acontecem por episódio nos leva a 

observar a questão temporal dos conteúdos analisados, aspecto narratológico que 

observamos a seguir.  

 

4.6.2 O Tempo 
 

Observamos o tempo em quatro instâncias diferentes: quando a história é 

contada; o tempo de fábula na vida dos personagens; o tempo de exibição do 

conteúdo para o espectador e suas possíveis subdivisões; e por último, a quantidade 

de pontos de virada ou mudanças do personagem de acordo com cada momento da 

história.  

O posicionamento da história em um tempo hipotético ou contemporâneo 

acontece nas duas versões de House of Cards. No caso de lançamento de cada uma 
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das versões, a contemporaneidade da trama em relação ao mundo político que ela 

supostamente retrata é semelhante, cumprindo uma agenda de atração de atenção 

comum nas estratégias de lançamento de conteúdo. House of Cards (1990, BBC) é 

posicionado após a renúncia de Margareth Tatcher e a eleição para um novo 

parlamento e primeiro ministro. House of Cards (2013-, Netflix) começa a trama no 

mesmo momento que um novo presidente americano, Barack Obama, era eleito para 

seu segundo mandato.  

Quando confrontamos Westworld e seu posicionamento temporal da história 

temos uma concepção semelhante, que é a questão de um tempo hipotético futuro 

em que androides são semelhantes aos humanos e capazes de serem reconstruídos 

com facilidade passível de se ter vários parques de diversões povoados por essa 

tecnologia.  

Quando confrontamos a questão temporal da divisão de atos e partes para 

eventual inserção de intervalos comerciais vemos a distinção entre eles. House of 

Cards se estrutura como se fosse para broadcast em seus dois momentos de 

produção, tendo estruturas que seriam passíveis de se entrecortar com um intervalo 

comercial bem semelhante aos paradigmas de escrita para tal meio. Já com 

Westworld tais possibilidades de entrecorte não são previstas, mesmo por estamos 

trabalhando com um filme de 1973 e, uma série que vai para broadcast e em seguida 

streaming como seu modelo de negócio.  

O tempo de fábula, ou o tempo de vida dos personagens também é algo válido 

de observarmos em consonância com a fruição desse tempo pelo espectador. Em 

House of Cards (1990, BBC) o primeiro episódio relata dois meses aproximadamente 

de trama, enquanto a versão de 2013 relata 20 dias. Westworld, temos os três dias de 

trama do filme de 1973 e também para a série. É válido salientar que tanto nas séries 

para streaming quanto no filme de 1973 o tempo de fábula em Westworld é algo 

realmente importante para a trama. Já na versão de House of Cards (1990, BBC) os 

dois meses não é algo importante para a intriga ou para o desenvolvimento dos 

personagens. Quando falamos da série de gênero drama político, House of Cards, a 

questão temporal para a fábula tem somente um aspecto de importância narratológica 

para a sua versão feita pela Netflix, de 2016. Os conteúdos da série de gênero híbrido 

Westworld, onde o drama, a aventura, o western e a ficção científica estão se 

relacionando, o tempo de fábula é tratado como fonte de carga dramática, ampliando 

a possibilidade de construção de suspense para o espectador.  
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Ainda, antes de avançarmos, é válido salientar que Westworld (2016-, HBO) 

tem uma possibilidade de posicionamento temporal, que não é identificado no primeiro 

episódio, que é importante ferramenta narratológica a ser citada na questão. A 

primeira temporada acontece em dois momentos distintos e paralelos temporais com 

diferença de 30 anos, pelo menos. Mesmo tanto tempo assim decorrido em um mundo 

hipotético, uma imutável aparência dos personagens androides e uma suposta 

narrativa diferente do personagem William e seu amor pela androide Dolores se 

contrastará fortemente quando se revela que o Homem de Preto é William, 30 anos 

depois de sua primeira visita. A história continua sendo posicionada em um momento 

hipotético futuro, porém, a narrativa paralela de momentos distintos com vários 

personagens androides que são imutáveis pela sua própria natureza robótica, nos 

daria um posicionamento temporal bem diferente se fossem duas histórias paralelas 

distintas. Contudo, por William e o Homem de Preto se tratarem de ser o mesmo 

personagem com um salto temporal de 30 anos narrado de forma paralela pela 

montagem, se torna parte importante da trama e constituinte de uma grande e 

importante refiguração de significado de toda a primeira temporada pelo espectador 

quando isso é deixado claro.  

Essa condução paralela temporal em uma série de TV é algo que trabalha 

para a complexidade narrativa e de fruição. Aqui a questão de quando o personagem, 

sua personalidade e seus conflitos são revelados é parte importante na montagem e 

na forma como o espectador experiencia a narrativa. O recurso narratológico de 

estender por vários episódios, aos poucos revelando, através de conflitos, as 

mudanças de vários personagens chega ao limite de conseguir até mesmo refigurar 

todo o sentido da série, ao jogar com a imutabilidade aparente dos androides e os dois 

momentos do personagem Homem de Preto e William.  

Dessa forma a quantidade de pontos de mudanças se torna algo notável como 

condutor da atenção. A todo momento um personagem muda seu valor e evolui. Não 

somente os personagens centrais têm mudanças no seu arco dramático, mas todos 

eles podem se tornar centrais pela sua complexidade e pela forma que o ritmo 

narrativo é desenhado para manter o engajamento do espectador.  

Nesse sentido é interessante observarmos os quadros a seguir comparando 

a quantidade de pontos de mudanças em média: 
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Tabela 7 - Comparativo de quantidade de pontos de mudanças em Westworld 

Nome da série/ Filme Quantidade de pontos de 
mudanças 

Tempo médio por ponto 
de mudanças 

Westworld (1973, MGM) 
1h23min 

25 3min20s 

Westworld (2016-, HBO)1h08 40 1min 40s 

 

 

Tabela 8 - Comparativo de quantidade de pontos de mudanças em House of Cards 

Nome da série Quantidade de pontos de 
Mudanças 

Tempo médio por ponto 
de mudanças 

House of Cards (1990, BBC) 
54min 

15 3min 36s 

House of Cards (2013-, Netflix) 
54 min. 

29 1min48s 

 

Podemos observar numericamente que acontecem muito mais pontos de 

mundaças em muito menos tempo nas versões dos universos narrativos após a 

popularização do streaming. Esse conteúdo, influenciado pelo streaming, fora 

desenvolvido com muito mais pontos de mudança com objetivo mercadológico voltado 

também ou exclusivamente para esse tipo de distribuição.  

É interessante confrontar o número aproximado de pontos de mudanças de 

Westworld (1973, MGM) e de sua contraparte em série de 2016 no primeiro episódio. 

A distribuição de pontos de mudanças com o número de atos é bem distinta. No filme 

de 1973 se tem um número crescente de pontos de mudanças por ato, demonstrando 

claramente uma aceleração na narrativa em direção ao clímax. Temos cenas 

expositivas e, quando se comparam os atos e a quantidade de tempo médio por ponto 

de mudanças é possível depreender essa aceleração, com muito mais coisas 

acontecendo na vida dos personagens. Porém, quando vemos o primeiro episódio da 

série de 2016, Westworld (2016-, HBO) observamos uma média de pontos de 

mudanças melhor distribuída, com uma aceleração para o final do episódio, mas sem 

valores díspares entre os atos. Isso permite afirmar que a quantidade de mudanças 

no episódio I, The Original, de Westworld (2016-, HBO) tem um ritmo narrativo intenso 

e que se acelera pouco até a conclusão do arco dramático do episódio, mantendo o 

espectador continuamente engajado no desvelar dos conflitos dos personagens.  

As estratégias narratológicas de demonstração de mudanças dos 

personagens acontecem de maneira semelhante quando comparamos os dois 

momentos de House os Cards. Aqui a quantidade de pontos de mudanças é muito 
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maior contrastando os dois momentos de produção e, além disso, a distribuição 

temporal de pontos de mudanças mantém a constante atenção nas mudanças dos 

personagens à vista do espectador, podendo auxiliar no engajamento. Comparando 

1990 e 2013 a diferença notável entre as estratégias narrativas, ou a forma de contar 

a história semelhante, com muito mais pontos de mudanças para a versão de 2013 

pode nos levar a considerações importantes entre narratologia e o engajamento.  

Com muito mais pontos de mundaças acontecendo por tempo de exibição, 

com vários personagens se desenvolvendo diante da trama que está sendo contada, 

a necessidade de se manter atento é imprescindível para a compreensão da história, 

o que pode ser um dos pontos de contribuição para o engajamento.  

Não somente a quantidade de ações dramáticas que acontece, mas a forma 

como os personagens são evoluídos, vários deles e não somente os principais, 

através da constituição de conflitos vindo de suas concepções únicas, bem 

distribuídos pelo tempo de exibição, e um número enorme, não redundante de pontos 

de mudanças, podem ser indícios de contribuição para o binge watching. 

A questão temporal e sua possibilidade de ser usada para manter a atenção 

contínua do espectador e a forma como isso pode ser feito chega a esfera da intriga.  

 

 

4.6.3 Intriga 
 

As histórias que aqui analisamos os detalhes são caracterizadas por sua 

estrutura contínua. O longa metragem Westworld (1973, MGM) tem toda a história 

contada nos seus 1h23min, porém, com um universo complexo e cheio de 

possibilidades que gerou outros conteúdos, como o Future World (1976, API) e a série 

Beyond Westworld (1980, MGM). 

Quando nos voltamos para a questão das séries analisadas, que foram 

estruturadas por episódios e temporadas, o aspecto da narrativa contínua dos 

episódios e entre os episódios também é encontrada. Não é uma continuidade 

necessariamente semelhante a um longa-metragem, aspecto que precisa ser mais 

aprofundado, mas se posiciona como uma narrativa longa, extensa, em que a intriga 

é revelada pela complexidade dos personagens e das histórias que emanam deles.  

House of Cards (1990, BBC), concebida muito antes da popularização do 

streaming, tem sua intriga desenvolvida de forma que há uma trama além do episódio 
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consumido. O mesmo pode-se dizer de House of Cards (2013-, Netflix) e da série 

Westworld (2016-, HBO). 

A questão temporal quanto intriga está mais presente como objeto crucial e 

elemento perceptível da narrativa nas séries House of Cards (2013-, Netflix) e 

Westworld (2016-, HBO). Alguma ação precisa ser completada dentro de uma 

premissa temporal para se evitar uma nova reviravolta dentro da trama. O tempo é 

tratado nessas duas séries como algo crucial para que a intriga se desenvolva antes 

do final de prazos, para que as coisas se posicionem dentro do tempo de fábula 

determinado pela intriga. Sejam os 20 dias que precedem a posse do recém-eleito 

presidente dos Estados Unidos, em House of Cards (2013-, Netflix), seja no tempo 

corrido para se readaptar toda a história para o terceiro dia de fábula retratada em 

Westworld (2016-, HBO) no primeiro episódio.  

Uma diferença na intriga quando relacionamos a questão temporal e os 

personagens na forma como as histórias são contadas comparando as séries antes 

da popularização do streaming e pós a popularização é a orquestração dos pontos de 

mudanças dos personagens e da história. 

Em House of Cards, nas duas épocas de produção, temos um plot central e 

os plots secundários que eventualmente são trabalhados aduzindo mais ou menos 

informações à linha do plot central. Contudo, a forma como os eventos são 

orquestrados em House of Cards (2013-, Netflix), mesmo sendo uma narrativa com 

um plot central, com os personagens centrais, secundários e outros nem tão 

importantes assim, através de pontos de mudanças na vida desses personagens, 

criam-se linhas de intriga que podem se transformar em histórias isoladas, spin offs, 

ou direcionamentos narrativos díspares do plot central. Tal aspecto de 

desenvolvimento de personagens dentro da questão temporal impele o espectador a 

uma intriga não somente do plot principal, mas de vários outros, com possíveis 

universos de sentido além da trama, dando margem para assistir ainda mais 

continuamente outros episódios e ou buscando informações em fóruns de discussão 

e afins. 

Ao confrontarmos Westworld (2016-, HBO) com a mesma premissa de que a 

incompletude dos personagens e as suas constantes evoluções e mudanças em 

mundos narrativos quase isolados entre si (multiplot), com possibilidades de se 

desenvolverem em histórias isoladas da trama central, e posicionados em vários 

pontos de mudanças durante o episódio, cria-se um mundo de intrigas e de 
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possibilidades para serem escrutinados em outro e mais outro episódio. Apesar de ter 

um plot central, os outros plots conduzem a atenção do espectador, provocando 

muitas mudanças e reviravoltas em intrigas menores que estariam de alguma forma, 

ainda sem saber qual, relacionadas à premissa da história. Essa lacuna de respostas 

que é preenchida com uma estratégia narratológica de multiplicar os plots, tornando-

os densos o bastante para serem histórias isoladas, entregando muitas mudanças de 

vários personagens e conduzindo a premissa central em blocos maiores que somente 

um único plot, orquestrando tudo isso necessariamente sem conclusões em diversos 

episódios é uma estratégia que pode provocar o engajamento do espectador.  

O binge watching, com todas as suas características de consumo compulsivo 

dentro e fora da tela, tem respaldo em base temporal e rítmica. É a partir do aumento 

de eventos que acontecem durante o período do episódio, dentro de um tempo de 

fábula finito e cheio de suspense importante para a vida dos personagens, com vários 

personagens críveis e únicos desenvolvidos ao mesmo tempo ao redor de várias 

tramas incompletas, mas, dando um suporte à premissa central da série, imprimem 

uma necessidade de busca pela conclusão dessas histórias para além de um único 

episódio, impelindo o espectador a se dedicar cada vez mais do seu tempo a consumir 

a série.  

Em outras palavras, o ritmo orquestrado, a forma como os pontos de 

mudanças são posicionados dentro do episódio — vindo de vários personagens, não 

somente os principais, com uma trama sempre por ser completada em todos os níveis 

—  um tempo de fábula finito e importante para essa fábula, contribuem para o 

espectador maratonar e satisfazer suas expectativas criadas pelas séries. A 

quantidade de detalhes de história e personagens com peso dramático é muito maior 

quando comparamos as séries Westworld (2016-, HBO) e House of Cards (2013-, 

Netflix) com suas versões anteriores ao streaming. O ritmo implementado aos 

elementos narratológicos diante da questão temporal, com um ritmo acentuado, 

apresentado da forma como analisamos, não somente a história em si contribuiria com 

suas estratégias narratológicas para o binge watching, como a necessidade maior de 

memória diegética do espectador para fruir melhor a narrativa da série.  
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5 CONSCIÊNCIA DA ESCRITA E O DESENVOLVIMENTO DO ROTEIRO PARA O 
ENGAJAMENTO 

 

 

Na primeira parte desse estudo, fizemos uma abordagem bibliográfica para 

determinarmos os parâmetros do que seria estudado entre o consumo e a forma de 

produzir séries de TV em relação ao binge watching, definindo tal conceito. Em 

seguida, buscamos referências de outros estudos de maneira sistemática e literária 

para detalharmos com maior acurácia o estado da arte relacionando o binge watching 

e a narratologia. Logo depois, optamos por analisar os exemplares que estariam de 

alguma forma inseridos na lógica do binge watching, detalhando-os à luz da 

hermenêutica narrativa no escopo da mimese I, analisando os elementos 

narratológicos e confrontando-os entre versões e remakes distintos os exemplares 

dos conteúdos audiovisuais dos universos narrativos Westworld e House of Cards em 

épocas distintas, antes e depois da popularização do streaming. Por último, buscamos 

agora entender uma parte crucial do desenvolvimento de um roteiro, que seria a 

organização de parte da indústria na busca pelo engajamento através de entrevistas 

com roteiristas e showrunners. 

Aqui 6 roteiristas cujas obras estariam diretamente relacionadas ao streaming 

e ou à lógica da narrativa contínua em vários episódios foram entrevistados. Uma 

entrevista semi-estruturada foi conduzida com cada um desses roteiristas com 

objetivo de mapearmos sobre binge watching e a concepção e construção do texto 

narrativo.  

Um questionário para guiar a entrevista foi desenvolvido (anexo A). Através 

de contato por telefone, email e skype as entrevistas foram feitas, gravadas e em 

seguida transcritas (Anexo B). 

Conversamos com Doc Comparato (“Doc Comparato - IMDb”, [S.d.]), autor 

seminal dos estudos para escrita técnica de roteiros para TV e cinema, além de um 

reconhecido autor de séries de TV e filmes. Seus trabalhos foram feitos principalmente 

para broadcast.  

Outro entrevistado foi Fernando Bonassi (“Fernando Bonassi - IMDb”, [S.d.]), 

um dos roteiristas das séries Supermax (2016-, GLOBO) e Carcereiros (2017-, 

GLOBO). Essas duas séries tiveram quase toda a sua primeira temporada 

disponibilizada na plataforma de streaming Globo Play antes mesmo de estrear na TV 
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aberta. Somente o último episódio de cada série foi mantido totalmente inédito e 

veiculado no broadcast após todos os outros episódios. Além dessas duas séries, 

Fernando Bonassi possui uma vasta produção de filmes, livros e séries de TV.  

O terceiro brasileiro entrevistado foi Rodrigo Castilho (“Rodrigo Castilho - 

IMDb”, [S.d.]), criador e um dos roteiristas da série mundial da HBO O Negócio (2013-

2018, HBO). Seguindo o modelo de distribuição da HBO, o Negócio figurou no serviço 

de assinatura por cabo da companhia e em seguida também no serviço de streaming, 

o HBO Go. Além dessa série, Rodrigo Castilho escreveu séries de animação infantil e 

vários outros conteúdos.  

Rockne S. O’Bannon (“Rockne S. O’Bannon - IMDb”, [S.d.]) criador e roteirista 

das séries de ficção científica Farscape (1999-2003, SyFy) e Defiance (2013-2015, 

SyFy) foi um dos entrevistados. Suas séries, além de terem sido feitas para broadcast 

pelo canal SyFy, foram disponibilizadas pelo serviço Netflix. A diferença narratológica 

das séries, partindo de episódica ou procedural e caminhando para uma narrativa 

contínua foi a principal motivação para tê-lo como um dos entrevistados. 

Orphan Black (2013-2017, BBC AMERICA) é uma série feita pela BBC 

América e distribuída via streaming no Brasil pela Netflix. Um dos seus roteiristas e 

criador, Jeff Detsky (“Jeff Detsky - IMDb”, [S.d.]) concedeu a entrevista via email, 

respondendo todas as perguntas por escrito. Jeff Detsky tem uma carreira sólida como 

roteirista de várias séries de TV no Canadá. 

Outro canadense que foi entrevistado é Jason Whiting (“Jason Whiting - 

IMDb”, [S.d.]). Apesar de ainda não ter uma obra tão vasta, seu trabalho de maior 

destaque como roteirista, a série Travelers (2016-,Netflix), está entre as 10 séries mais 

binge watched, mais assistidas compulsivamente, no Netflix em 2017. Ainda com um 

detalhe interessante, a série inicialmente era uma produção feita entre o canal 

canadense Showcase e a Netflix. A terceira temporada, em produção, será uma 

produção somente da Netflix para o mercado mundial.  

 

5.1 O binge watching, o streaming e a escrita de séries de TV de acordo com os 
roteiristas  

 

Antes de falarmos de mudanças narratológicas devido ao streaming, é 

interessante apontar que todos os entrevistados trabalham sob demanda. Apesar de 

terem concepção de produtos próprios e de alto impacto na indústria, como Rockne S 
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O’bannon e Rodrigo Castilho, a grande maioria das obras são resultado de 

encomenda de terceiros, seja de produtoras, seja de canais de broadcast, e hoje em 

dia streaming. Fernando Bonassi afirma ainda que mesmo as adaptações de seus 

próprios livros para cinema aconteceram por demanda de terceiros que haviam 

adquirido os direitos de adaptação. Além dessa questão de trabalhar sob encomenda, 

que é traço comum a todos os entrevistados, o trabalho em obras de terceiros em 

ambientes compartilhados é comum à profissão de criador e roteiristas.  

Quando focamos no modelo de distribuição via streaming, esse é uma 

realidade como demanda para Jason Whiting (WHITING, 2018) e a série Travelers 

(2016-, Netflix). Apesar das duas primeiras temporadas da série terem sido 

concebidas para uma distribuição dupla, o serviço de broadcast da Showcase e a 

distribuição mundial por streaming pela Netflix, a terceira temporada será uma 

produção somente da Netflix. Segundo Whiting, a concepção da segunda temporada 

já foi diferente e quanto à terceira, processo em andamento, terá outras escolhas 

narratológicas.  

Mesmo as séries Supermax (2016-, GLOBO) e Carcereiros (2017-, GLOBO) 

terem sido submetidas à uma lógica de distribuição diferentes com a disponibilização 

de quase todos os episódios da primeira temporada no serviço Globo Play, Fernando 

Bonassi afirma que não foram concebidas, nenhuma das duas narrativas, para um 

eventual modelo de streaming. (BONASSI, 2018). Apesar de ser um desejo enquanto 

profissional, porém, Bonassi não teve a oportunidade de conceber uma narrativa para 

ser distribuída nesse modelo. Mesmo com a concepção de Supermax de uma série 

contínua, sua lógica foi ainda permeada pelas escolhas narratológicas do paradigma 

do broadcast.  

Rodrigo Castilho comenta sobre seu novo trabalho, não identificado durante 

a entrevista, realizado para o canal por assinatura Warner. Castilho concebeu uma 

comédia com 6 “meia hora” (sic) com uma narrativa contínua, não redundante, de 

acordo com o que se tem como concepção ou influência do streaming. Para Castilho, 

houve uma flexibilização do número de episódios, quando antes era necessário criar 

13 ou 26 episódios para se ocupar uma determinada faixa de meses de conteúdo para 

broadcast, vinculando um episódio inédito uma vez por semana. A possibilidade de 

experimentação e uma otimização do orçamento para a realização de menos 

episódios e uma liberdade de criação influenciados pelo modelo da Netflix são fatos 

apontados como diferenciação nas escolhas narratológicas, que de alguma forma, 
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estariam conectadas à forma de consumir. Ele aponta ainda a possibilidade do 

tamanho, minutagem, dos episódios. Fato que ele reitera que ainda não chegou ao 

serviço de broadcast pela natureza da grade de programação, mas que já é a 

realidade de concepção de história.  

Nesse caminho, da não necessidade de se criar uma história com número 

específico de episódios e a possibilidade de uma narrativa contínua, Doc Comparato 

revela a importância de uma nova posição para a indústria do audiovisual, o 

showrunner. Antes das narrativas contínuas, a concepção de uma série de TV era 

para a lógica da repetição. Os personagens sofriam poucas ou nenhuma mudança em 

suas vidas, e essas vidas eram praticamente irrelevantes para a trama assistida. 

Baster Masterson64 tinha uma missão que ele cumpria, você não sabia a vida 

sexual dele, a vida amorosa dele, outras problemáticas dele. Como você 

também não sabia da Feiticeira. A Feiticeira era casada ali, com pai e com a 

mãe, com aquele cara e dali não saia. Era uma aventura passada ali dentro 

daquele processo (COMPARATO, 2018). 

 

Doc Comparato relata ainda que cada vez que o personagem entrava no ar, 

ele atuava em uma aventura. Porém, uma certa “novelização” da narrativa passou a 

ser aplicada com a popularização do streaming, dando vida aos personagens além 

daquela aventura única do capítulo do seriado, transformando-se em uma sequência 

de episódios de uma série com cada vez mais continuidade entre um episódio e outro. 

A preocupação da história contada passa a ser não somente da aventura daquele 

episódio, mas o arco dramático dos personagens fixos na série.   

Deve-se ter o cuidado com ganchos dramáticos em vários aspectos da série, 

e não somente na premissa central da mesma, como também nos personagens 

menores ou não centrais. Vários desses elementos ficariam enganchados, ou com 

uma resolução por acontecer, para incitar o espectador assistir ao próximo episódio. 

É dentro dessa multiplicidade narrativa e diversos caminhos narratológicos e cuidados 

com conteúdo para além do episódicos que a posição do showrunner passa a ser 

necessária. Ainda segundo Doc Comparato, essa é uma posição que tem sido 

preenchida mais pelos roteiristas criadores das séries do que pelos produtores, que 

além dessa função de coesão textual e de elementos narrativos, é prerrogativa desse 

cargo o final cut, o corte final do episódio (COMPARATO, 2018). 

                                            
64 Personagem central da série de TV Bat Masterson (1958-1961, NBC). (Nota do Autor). 
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Para Jeff Detsky (“Jeff Detsky - IMDb”, [S.d.]), a grande contribuição 

provocada pelo binge watching não são os elementos conectados aos grandes arcos 

dramáticos. As redes de TV estariam fazendo isso há muito mais tempo, como 

aconteceu com The Sopranos (1999-2007, HBO), Breaking Bad (2008-2013, AMC) e 

Mad Men (2007-2015, AMC),. Detsky afirma que o binge watching influencia na 

verdade somente com que mais pessoas invistam seu tempo em assistir a  TV e as 

empresas de streaming provocam todas as redes de produção de conteúdo a testarem 

mais programas seriados. Em outras palavras, Detsky não leva em consideração 

eventuais aspectos narratológicos, mas se inclina para a questão do modelo de 

negócio, o que seria em si um outro caminho para se seguir com mais pesquisas 

(DETSKY, 2018). 

A supressão do intervalo comercial e a capacidade de fruição contínua pelo 

espectador da narrativa na tela faz com que se considera a série como um longo filme. 

Rockne S. O’bannon relata que para ele, esse novo momento de desenvolvimento de 

séries de TV ligadas ao streaming. é como se ele estivesse escrevendo um longa-

metragem de 60 horas que seria formatado para uma série com seis temporadas com 

10 episódios cada temporada (O’BANNON, 2018). Rodrigo Castilho comenta o 

mesmo procedimento na escrita de sua nova série para a Warner, que tratou, mesmo 

sendo um universo de comédia, os 6 episódios de meia hora cada, como se fossem 

um longa-metragem (CASTILHO, 2018). 

Um aspecto narratológico interessante que Doc Comparato cita sobre a 

supressão dos intervalos comerciais, e que contribui para a constituição de narrativas 

mais contínuas, é que ,antes, o intervalo comercial poderia ser tratado como 

passagem de tempo. Ao finalizar um bloco de conteúdo, entrava o intervalo, a primeira 

cena do próximo bloco poderia ser tratada como outro dia, passagem de tempo até 

maiores e isso era compreendido pelo espectador. Sem os intervalos, a narrativa 

precisa ter conteúdo mais contínuo. Além disso, segundo Doc Comparato, antes do 

streaming, o roteiro para broadcast tinha uma minutagem entre 43 e 50 minutos 

aproximadamente. Agora, sem os intervalos, o roteiro tem que ter mais conteúdo e 

ocupar os 60 minutos de ação dramática. Por essa observação é possível afirmar que 

já temos mais ações em um conteúdo feito para o streaming quando comparado com 

o conteúdo feito para broadcast (COMPARATO, 2018). 

Para Fernando Bonassi, diante da possibilidade do espectador consumir 

vários episódios de uma só vez pelo streaming, a criação de uma história mais longa, 
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narrada em vários episódios, se aproximaria da narratologia das minisséries. Segundo 

ele, o seriado, uma história procedural, semanal, permite com que seja assistido fora 

de ordem e por espectadores que normalmente não assistem toda a semana. Esse 

espectador não tem uma relação de fidelidade com o programa da TV aberta. Quando 

nos voltamos para o streaming, Bonassi, apesar de não ter feito nenhum conteúdo 

ainda exclusivamente voltado para o streaming, afirma acreditar que as histórias 

contínuas são as que melhor se adequam a essa mídia nova. E reafirma ainda que o 

modelo no qual a história se resolve no dia a dia, procedural e não contínuo, é por 

excelência da TV aberta, pois está relacionado com a disponibilidade, ou não, do 

espectador de consumir o outro episódio semanalmente (BONASSI, 2018). 

Em relação ao ritmo narrativo a primeira constatação é da continuidade das 

histórias e dos arcos dramáticos para além do episódio. Todos os entrevistados 

percebem isso como uma mudança do ritmo narrativo.  

Rocnke S O’bannon revela que mesmo nas séries procedurais, ou séries que 

seus episódios seriam capazes de serem isolados do restante da temporada sem 

prejuízo para aquela história contada, a quantidade de atos aumentou. Ele cita, por 

exemplo, séries como NCIS que no passado era contada com 4 atos, e agora é 

dividida em 6 atos dramáticos. Contudo, para Rockne, isso seria um dos motivos para 

as pessoas terem menor engajamento em relação às séries de TV aberta, 

procedurais, quando se compara com as séries mais parecidas com filmes de longa-

metragem. As histórias escritas mais ligadas à força da própria história, ao storytelling, 

seriam até mesmo mais vantajosas para o roteirista que trabalha com essa 

possibilidade, ligada aos canais por assinatura.  

Além da quantidade de atos dramáticos que a narratologia em geral das séries 

de TV, procedurais ou contínuas, tenham aumentado, para Rockne S O’bannon, 

quando o confrontamos com a continuidade da história de Farscape (1999-2003, 

SyFY) no final de sua terceira temporada e toda a quarta e quinta temporada — que 

se enquadrariam praticamente em uma história continua — Rockne afirma que isso 

aconteceu por necessidade narrativa. As escolhas narratológicas não foram 

conduzidas para uma questão de intenção de consumo via DVD ou maratonas nos 

canais a cabo, onde Farscape foi vinculado originalmente como no canal SYFY nos 

Estados Unidos. A necessidade narratológica de expandir a história para além da 

narrativa de um episódio aconteceu devido à necessidade dramática do que está 

sendo relatado e não por uma indicação do modelo de negócio. Para Rockne, não 



137 
 

somente o streaming, mas também a HBO e seu modelo de negócio, possibilitaram a 

constituição e a popularização de mais histórias contínuas, que não se limitam a uma 

hora, contribuindo para o binge watching (O’BANNON, 2018). 

A questão da atenção voltada para a TV é um outro aspecto que impôs um 

aumento do ritmo narrativo, de acordo com Jason Whiting. Para ele, quando antes a 

TV era mantida ligada ao fundo, sem uma atenção exclusiva voltada a ela, havia uma 

possibilidade de uma narrativa mais relaxada, diferente da atual: em que a ausência 

do intervalo e a disponibilidade para assistir ao que se quer e quando se quer faria o 

storytelling ter um ritmo mais rápido, menos previsível, além de todo o processo de 

competição entre as produções pela atenção do espectador (WHITING, 2018). 

Apesar de não ter trabalhado exclusivamente para streaming, Rodrigo 

Castilho já nota, através da opinião de outros roteiristas que trabalharam para o meio 

de distribuição em questão, que a quantidade de acontecimentos por episódio passou 

a ser uma necessidade para a narratologia das séries de TV.  

Enquanto a maior parte dos roteiristas aponta o aumento da quantidade de 

acontecimentos em uma série voltada para ser distribuída via streaming quando 

comparada com uma série para broadcast, seja por força de atração de atenção ou 

por questões de preenchimento de ação dramática de uma minutagem com outro 

padrão, além do tempo de uma grade fixa de TV com seus intervalos, Jeff Detsky 

aponta que, na verdade, o que poderia estar acontecendo é um alongamento da 

história para ocupar um tempo maior do que o necessário.  

A intenção de repetição para entregar ao espectador a mesma experiência do 

episódio anterior, porém, de uma maneira sempre diferente, seria, segundo Detsky, 

um dos motivadores para as histórias estarem sendo esticadas e não 

necessariamente contadas somente dentro do que é preciso para se ter uma boa 

história. O que poderia ser um filme, ou uma série com menos episódios a história é 

alongada para 6, 10 episódios, ou um filme de 10 horas, como ele cita (DETSKY, 

2018). 

Aqui chegamos em um ponto interessante da questão das séries de TV 

ligadas ao binge watching externadas pelos roteiristas. Ao termos uma história 

contínua, por exemplo, com 10 episódios de 60 minutos, surge a pergunta se 

estaríamos trabalhando dentro de uma perspectiva de um filme de 10 horas ou de 

uma certa novelização da narrativa.  

Doc Comparato é único que discorre um pouco sobre uma certa novelização 
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da trama para séries de streaming. Além de citar um termo até então novo para essa 

pesquisa, que seria o Worldcast, ou seja, uma distribuição mundial, diferente do 

broadcast onde o alcance da distribuição seria limitado por regiões geográficas, Doc 

Comparato fala sobre algumas possíveis concepções narratológicas de uma série 

para binge watching.  

Para ele, um elemento local, porém, com um alcance internacional seria 

imprescindível. Além disso, a quantidade de plots também muda. Antes da 

popularização do streaming as séries eram one plot story (histórias de um único plot). 

Agora, devido a uma certa novelização, é necessário pelo menos 3 a 4 plots, 

transformando-se em uma história multiplot. Esses vários plots não necessariamente 

correriam em paralelo, mas se integrariam. Doc Comparato também diferencia que 

esses vários plots não seriam como nas novelas de TV aberta com núcleo de pobres, 

classe média e ricos. E a junção desses vários plots, a compreensão da história ficaria 

por conta do espectador (COMPARATO, 2018). 

Podemos observar, pela opinião dos roteiristas entrevistados, de que há a 

percepção da mudança de quais recursos e de como se contar uma história 

provocados pelo meio de distribuição, broadcast ou streaming, e a forma como o 

espectador se comportaria diante do objeto consumido. Enquanto, para uns, o ritmo 

narrativo foi uma conquista para a história a ser contada, uma possibilidade de 

multiplicidade de plots e ou núcleos dramáticos, pode ser que as histórias estariam 

sendo alongadas além de sua necessidade narrativa. A questão comercial é algo 

implícito e que permeia várias das escolhas narratológicas como apontam os 

roteiristas. O modelo de negócio, ou a forma como o espectador terá acesso à série 

de TV, impacta profundamente a escrita, ao mesmo tempo que impacta também o 

exercício dessa busca de ampliar o sucesso no mercado. Ao suprimir os intervalos 

comerciais e ter a possibilidade de extrapolar a história para além da duração de um 

episódio, a forma de se contar a história em série muda para ir ao encontro do 

espectador ávido por devorar mais um episódio em uma maratona compulsiva.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O binge watching está relacionado diretamente com o aumento do ritmo 

narrativo. É possível afirmar que as séries que tendem a ser mais devoradas, 

consumidas mais avidamente possuem uma sequência de fatos e mudanças na 

história, nos personagens e nas situações, os chamados pontos de mudanças, são 

orquestrados em relação à questão temporal de maneira diferente das séries feitas 

para serem consumidas em um ritmo semanal, via broadcast.  

A complexidade do fenômeno que está relacionado à esfera comportamental 

do consumidor com possibilidade de acesso contínuo facilitado a vários episódios de 

um texto audiovisual a ser maratonado é corroborada também pelo aspecto 

narratológico analisado em toda a extensão dessa pesquisa. Podemos perceber a 

migração do paradigma de escrita para a TV saindo do procedural e indo em direção 

a uma narrativa contínua, abarcando vários episódios e depois temporadas. A 

supressão do intervalo devido à natureza do streaming, podendo mudar a minutagem 

dos ganchos e cliffhangers, dos pontos de mudança e dos pontos de virada dentro da 

série, modificando a possibilidade do intervalo como passagem de tempo e ainda o 

aumento de ação dramática para preencher os 60 minutos, ou mais, dos episódios 

das séries também trabalham nessa mudança de paradigma da escrita.   

Partimos da análise dos universos ficcionais de Westworld e House of Cards, 

e foi possível assinalar as mudanças na estrutura narratológica que estão em acordo 

com as perspectivas geradas tanto pelos roteiristas, quanto pelos manuais de escrita 

dramática, assim como em consonância com a hipótese central dessa pesquisa, que 

é a de que as séries em que o streaming (ou as redes p2p) é parte constituinte do seu 

modelo de negócio na concepção do script development, possui ritmos narrativos, 

trama e concepção de personagens diferentes das séries de TV produzidas para 

broadcast. 

Quando Doc Comparato cita que há um tempo ideal para que o consumidor 

assimile a quantidade de informações ou ações dramáticas65, e que esse tempo ideal 

muda de acordo com a época; e quando Janet Murray revela que devido à natureza 

do computador e a forma com que nos associamos à essa plataforma criaria a 

necessidade de histórias cada vez mais complexas, com muito mais ações, podemos 

                                            
65 Mais detalhes sobre Tempo Ideal ver secção 4.2.2 TEMPO nesse mesmo trabalho.  
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compreender e aduzir à questão do binge watching que o número de pontos de 

mudanças tende a aumentar para séries ligadas ao streaming, como contabilizamos, 

e podemos perceber que caminhamos para a mesma conclusão de aumento sobre o 

ritmo narrativo.  

Contudo, um ponto que surgiu durante as pesquisas que merece uma 

perspectiva mais detalhada é sobre como esse aumento de pontos de mudanças, ou 

de fatos dramáticos acontecendo, está relacionado com a qualidade narrativa e com 

a força do personagem.  

É interessante observarmos como os roteiristas afirmam que, em séries 

procedurais, séries que são distribuídas via broadcast e que têm sua história com 

início, meio e fim em cada episódio, a vida dos personagens, suas opiniões e conflitos 

pouco ou nenhuma relevância teriam para a história semanal. Quando observamos 

os manuais de escrita e os elementos narrativos e vemos a diferenciação da forma de 

se desenvolver personagens comparando os vários autores ficou bem mais clara a 

diferença de propostas e como as séries contínuas, mais ligadas ao binge watching, 

estão em consonância com uma maneira diferente de se contar história, quando 

comparadas com as séries procedurais. As histórias poderiam ser desenvolvidas 

antes mesmo dos personagens, que posteriormente seriam adaptados à história e 

essa história aos personagens. Assim sugeriam Doc Comparato e Syd Field. As 

funções mitológicas referidas por Vogler dos personagens também estariam mais 

próximas dessas questões quando observamos as séries procedurais. Em linhas 

gerais, vemos que a história poderia acontecer à revelia da vida do personagem, que 

teria que ser inserido na trama pela destreza do roteirista. Aos poucos, por uma 

questão de vários fatores, desde flexibilização de grade de distribuição dos canais a 

cabo, as maratonas dos programas por dias a fio como estratégia de atrair 

consumidores, a disponibilização dos conteúdos para consumo ao tempo do 

consumidor como em mídias de videocassete, DVD e Blu-Ray, sem falar na força do 

modelo de negócio da HBO com suas narrativas contínuas mais próximas do cinema 

do que da TV, as séries procedurais foram aos poucos permitindo com que a vida dos 

personagens fixos na série tomasse força e ganhasse relevância passando de um 

episódio para o outro.  

Então, temos a primeira mudança percebida na narratologia das séries de TV 

que seriam ainda para aqueles programas distribuídos semanalmente em canais de 

TV em que, os personagens fixos da série continuariam a viver uma história principal, 
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como o jargão da área cita, enfrentariam o “monstro da semana” e passariam a ter 

uma vida pessoal que trespassaria os episódios e dariam arcos dramáticos da 

temporada e mesmo da série como completa. O arco dramático dos personagens fixos 

na série seria algo trabalhado, porém uma intriga semanal, fechada, permitiria com 

que novos espectadores pudessem consumir a série a qualquer momento e a 

qualquer ordem, sem que isso impactasse a compreensão da trama.  

A outra mudança que podemos concluir é que algumas séries começaram a 

não mais trabalhar com a intriga principal do plot central do episódio, forçando com 

que toda a trama, todos os conflitos e não mais uma história única semanal com início, 

meio e fim fosse colocada no episódio da semana, fazendo com que a série passasse 

a ter vários episódios para ser compreendida. Em outras palavras, as séries deixaram 

de ser procedurais e passaram a ser contínuas. A trama não mais seria 

obrigatoriamente seriada, mas contínua. Quando esse tipo de narratologia contínua 

chega no streaming o consumo compulsivo encontra agora uma experiência diegética 

e uma história que permite passar horas a fio absorvendo o mundo dos personagens 

e consumindo vários episódios em uma única sessão.  

Aliado a essa mudança da forma como a história passou a se organizar, 

vemos uma distinção da maneira de se estruturar as histórias, tanto em relação à 

complexidade dos personagens, quanto na questão do ritmo temporal de entrega e 

revelação desses personagens e novos conflitos.  

Já citamos sobre a quantidade de pontos de mudanças que contabilizamos 

ao confrontarmos os exemplares analisados nessa pesquisa, porém, como esses 

pontos de mudanças são orquestrados é que coloca a possibilidade de haver 

realmente uma narratologia ligada ao binge watching. Agora percebemos que a 

história passa a surgir dos conflitos dos personagens nas suas três esferas de 

constituição, conforme sugerem Lajos Egri e Robert McKee em seus manuais de 

escrita dramática. O ritmo narrativo acontece além da quantidade de pontos de 

mudanças que foram inseridos na trama do episódio, pontos de mudança que nascem 

agora dos conflitos dos personagens, que terão os arcos dramáticos trabalhados além 

do episódio, em temporadas. Aqui a forma como e quando os personagens são 

revelados e os conflitos desses personagens é que movem a história adiante na 

constituição da intriga. Isso permite com que vários personagens e vários plots sejam 

trabalhados simultaneamente dificultando até mesmo identificar um central e outros 
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secundários, possibilitando criar narrativas multiplots ou que teriam força para spin 

offs e outros universos narrativos como eventual estratégia comercial. 

A revelação contínua dos conflitos dos personagens diante da premissa nas 

três esferas de constituição em ritmo maior, com maior necessidade de ação 

dramática é que formam a história, a intriga. Ela nasce dos conflitos dos personagens. 

E cada detalhe de cada personagem pode ser trabalhado de acordo com a 

necessidade narratológica, podendo alongar a narrativa para vários episódios, 

dependendo do modelo de negócio e da força dos personagens.  

As tramas ligadas ao binge watching surgem dos conflitos dos personagens e 

esses conflitos nascem das esferas de constituição desses personagens. Esses 

conflitos é que revelam a trama e que formam a intriga, a história, e são revelados a 

conta contas, com o mínimo possível de cenas expositivas, através de pontos de 

mudanças nos vários níveis de conflito dos personagens, orquestrado em vários 

episódios que, pelo streaming, estão disponíveis à necessidade de consumo do 

espectador. Essas tramas não permitem com que o espectador passe a consumir a 

qualquer momento a série ou que possa assistir aos episódios fora da ordem, 

ampliando ainda mais a necessidade de engajar episódio atrás de episódio em uma 

maratona, que por hora, pode se tornar compulsiva.  

Agora a narrativa não precisa mais ter uma trama com início, meio e fim em 

um único episódio à revelia dos personagens que a vive, como na procedural. Ela 

também não é mais permeada por parte da vida dos personagens que teriam suas 

vidas contadas entre as aventuras nos plots secundários entre um episódio e outro, 

como nos seriados procedurais mais contemporâneos. A narrativa contínua nasce dos 

personagens, através da revelação dos conflitos diante da premissa da história em 

que o tempo de fábula é um recurso importante para a trama, e os personagens são 

trabalhados em multiplots. Vários desses personagens revelados em muitos pontos 

de mudanças, e organizados em várias temporadas. Essas escolhas narratológicas 

fazem com que o espectador precise assistir do primeiro ao último episódio, na 

sequência, para compreender a trama contada, tendo que demandar uma atenção 

maior à narrativa, que não é redundante e normalmente não tem recapitulação no 

início dos episódios. 

Podemos concluir que a narratologia das séries ligadas ao streaming e 

consumidas via binge watching é diferente e se utiliza de recurso distinto de outras 

séries de TV. Porém muitos pontos podem realmente ser mais estudados. A 
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diferenciação entre uma novelização ou um filme de 10 horas que uma temporada de 

uma série feita para ser distribuída para o streaming seria uma questão interessante 

para analisar outros paradigmas de escrita e a diferenciação dos formatos atuais. A 

possibilidade de episódios em tamanhos distintos fora da grade de programação das 

redes de TV é algo que já começa a acontecer, porém há possibilidades de mais 

estudos. A influência na narratologia das séries de TV feitas para o streaming sobre a 

narratologia das séries feitas para broadcast é um universo enorme de possibilidades. 

Vários dos roteiristas que tivemos contato afirmam que o streaming já permite ousar 

mais e trabalhar personagens e intriga além dos episódios para aproximar à 

narratologia do streaming.  

Um ponto que, somente foi citado aqui como recurso de manter a atenção dos 

espectadores, é a constituição de intervalos comerciais que estariam em total 

consonância com o programa em questão, e, não provocariam a interrupção na 

experiência de consumo do espectador. Essas experiências seriam um ponto 

promissor para outras pesquisas, de forma que se desenvolveria um estudo sobre 

uma possibilidade de continuidade de fruição, mesmo com intervalos comercias.  

O outro detalhe que também chama a atenção como possibilidade de estudos 

seria a qualidade dos conflitos nas tramas e a reação cerebral do espectador como 

Respostas Orientadas. Esse é um universo de possibilidades de estudos citado no 

artigo Television Addiction is no mere metaphor (KUBEY, ROBERT; 

CSIKSZENTMIHALYI, 2002) e que se conjugadas com os princípios detalhados aqui 

de ritmo narrativo, escolhas narratológicas, pontos de virada podem ser um caminho 

bem sólido para a compreensão tanto da escrita quanto da recepção das séries binge 

watching, e que poderia realmente dar ao termo vício em séries de TV uma conotação 

científica e embasada em fatos muito além de análises de conjuntura ou narratológica.  

A forma de se contar história está sempre se adequando à realidade dos 

espectadores. O termo citado por Doc Comparato em sua entrevista, o Worldcast, a 

distribuição mundial de um conteúdo, que é a possibilidade do streaming, também é 

uma possibilidade de caminho de mais pesquisas que poderia confrontar a 

multiculturalidade dos espectadores e as estratégias narrativas e narratológicas de 

maior sucesso.  

A mesma metodologia utilizada nessa pesquisa poderia ser aplicada na 

análise de outras séries, não necessariamente de séries que são remakes ou spinoffs. 

Mas, a observação dos três elementos básicos da narratológica de acordo com a 
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hermenêutica narrativa, a análise do tempo, intriga e personagens pode fortalecer 

essa síntese aqui desenvolvida e ampliar os horizontes para o desenvolvimento de 

séries de TV que poderiam ter um sucesso maior em relação ao seu modelo de 

distribuição, sendo streaming ou broadcast.  

Os dados detalhados nessa dissertação que ainda não foram publicados 

serão submetidos para as revistas especializadas buscando dar à devida atenção 

tanto à metodologia utilizada nesse trabalho, como às conclusões que foram 

encontradas.  

Muito há para ser estudado nesse campo entre cultura, narratologia e binge 

watching. Contudo, o que podemos afirmar é que as séries que mais criam laços 

compulsivos nascem das vontades e conflitos inerentes dos personagens que têm que 

resolver suas necessidades em um tempo de fábula restrito, e é contada a conta gotas 

revelando muitos conflitos nos diversos níveis de constituição dos personagens, e, 

fazendo com que gastemos mais tempo consumindo essas histórias, nos serviços de 

streaming e nos universos criados pelos personagens e tramas, do que eventualmente 

vivendo nossas próprias vidas.  
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GLOSSÁRIO 
 

2 meia-hora – jargão da área de produção que identifica uma hora na grade 

de programação. 

Assassinato da Semana – dispositivo que se repete em séries procedurais 

em que toda semana, no caso de séries de detetive, há um assassinato semanal que 

será investigado.  

Blueprint - diagrama 

Broadcast – transmissão por rádio, geralmente de TV aberta, com grade de 

programação fixa ou sem flexibilidade. Aqui usado como contraste ao streaming.  

Cliffhanger – situação dramática que instiga o espectador a continuar 

assistindo, geralmente posicionado no final dos episódios.  

Diegese – dimensão ficcional de uma narrativa.  

Dispositivo – estrutura narratológica que se repete em todos os episódios de 

um seriado.  

Fandom – grupos de fãs e pessoas que compartilham, em comunidade, 

alguns traços culturais, geralmente ligados a um objeto de consumo cultural, como 

personagens, séries de TV, quadrinhos, cinema e afins...  

Fanfiction – histórias criadas e divulgadas por fãs de acordo com um universo 

ficcional 

Fan-like – típico de fã.  

Final Cut – Corte final, versão final de um programa ou conteúdo audiovisual.  

Flash back – quando a sequência cronológica da história é interrompida para 

inserir algum detalhe, ou narrativa, no passado.  

Flashforward - quando a sequência cronológica da história é interrompida 

para inserir algum detalhe, ou narrativa, no futuro.  

Gancho - situação dramática que captura o espectador a continuar assistindo, 

geralmente posicionado no início e durante o episódio.  

Hiperdiegese – expansão do universo narrativo para além do objeto 

consumido, como outras plataformas, outras mídias.  

Monstro da semana - dispositivo que se repete em séries procedurais nas 

quais toda semana, no caso de séries ficção fantástica, há um assassinato semanal 

que será investigado. 
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P2P – peer to peer, ou ponto a ponto. Redes de computadores que funcionam 

tanto como clientes quanto servidores, compartilhando arquivos.   

Ponto de mudanças – Conceito cunhado por McKee sobre as mudanças que 

ocorrem nos personagens. É a combinação de vários pontos de mudanças que 

impulsionam a história adiante.  

Ponto de Virada – Conceito de Syd Field que determina as cenas principais, 

geralmente colocadas em pontos centrais de um roteiro, que determina momentos 

que a história e os personagens não podem voltar atrás de suas ações.  

POV – Point of View. Técnica de filmar aquilo que o personagem está vendo.  

Procedural – programa seriado que possui, geralmente, lançamento 

semanal, ou periódico, com dispositivo bem marcado, e com histórias que se 

consolidam quase por completo em um único episódio.  

Seriado – conteúdo que tem o mesmo dispositivo narratológico repetido em 

todos os episódios, é procedural 

Série – conteúdo contínuo que a história central não se consolida em um único 

episódio e é necessário consumir continuamente, na ordem de lançamento. Podendo 

ser distribuído tanto via broadcast, quanto para streaming.  

Showrunner – professional que trabalha na coesão e coerência em vários 

elementos de uma série ou seriado de TV 

Streaming – tecnologia de distribuição de conteúdo via internet através de 

um fluxo contínuo de informações. Em algumas plataformas de streaming a ordem e 

o momento de acesso ao conteúdo depende unicamente do consumidor, pois o 

conteúdo está disponível para acesso, como, por exemplo, Netflix ou Youtube e 

mesmo Spotify.  

Torrent – é um arquivo que contém informações para se acessar ou fazer o 

download de outro arquivo. Pelo protocolo de torrent é possível acessar conteúdos via 

streaming ou mesmo fazer o download, de acordo com a plataforma que for utilizada. 

É muito usado para compartilhar vídeos, filmes, músicas sem respeitar direitos 

autorais.  

Websérie – Série feita para ser distribuída e consumida via internet/ web.  
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ANEXO A 
 

Perguntas guias para a condução das entrevistas semi-estruturadas com os 

roteiristas.  

 

1. A sua criação e produção de roteiros é feita sob demanda ou é resultado de 

projetos pessoais? Ela se apoia em adaptações ou são histórias originais? Qual 

é o seu gênero e formato de história preferidos? 

 

2. Dos projetos que você trabalhou, existem diretrizes principais sobre o 

desenvolvimento do conteúdo e sobre o espectador, por parte da produção ou 

da direção?  

 

3. Percebemos uma mudança nas narrativas para as temporadas de novas séries, 

que são lançadas com todos os episódios disponíveis ao mesmo tempo, e não 

de forma sequencial, como era até há poucos anos. Com isso se disponibiliza, 

em geral, mais de dez horas de história ininterrupta de uma única vez. O 

espectador pode consumir a série de forma compulsiva, no que é chamado, em 

inglês, de binge watching, assistindo vários episódios em cada sessão. A Netflix 

diz que 70% do seu conteúdo é consumido de forma compulsiva. 

 

Do seu ponto de vista e com a sua experiência, o que mudou no 

desenvolvimento de um roteiro de uma série de TV, voltada para ser distribuída 

toda a temporada de uma vez? 

 

4. O formato do roteiro, com seus cliffhangers entre um bloco e outro, o arco do 

início do episódio ao final do mesmo, sofrem algum tipo de mudança ao 

compararmos o conteúdo feito para broadcast, serialmente, e o conteúdo feito 

para ser consumido compulsivamente? 

 

5. A concepção do ritmo da narrativa sofreu alguma diferença, comparando o 

conteúdo broadcast e o conteúdo para binge watching? 
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ANEXO B 
 

Transcrição da entrevista concedida por Doc Comparato por telefone à 

Humberto de Campos Rezende no dia 16 de abril de 2018.  

 

 

Doc: Meu nome é Doc Comparato, hoje é dia 16 de abril de 2018, dou 

permissão para que a entrevista aqui seja gravada, transcrita, depois enviada para 

mim para dar uma olhada. E eu permito que saia em livros, teses de qualquer 

universidade, ou para usos didáticos separados.  

Humberto: Muito obrigado, Doc. É bem curtinho, não é uma coisa muito longa 

não. Nas criações que o senhor já trabalhou, nos escritos que o senhor já trabalhou, 

esses roteiros foram feitos sob encomenda ou demanda de resultado de projetos 

pessoais? 

Doc: No meu caso, normalmente, eu tenho os dois. Normalmente há vários 

tipos disso, mas os principais são assim mesmo. É um trabalho pedido, que a pessoa 

chega com uma determinada ideia, uma determinada storyline, um determinado conto 

ou alguma coisa e solicita que você, chamo isso de iniciar um trabalho solicitado,que 

você desenvolva aquilo, faça aquilo, trabalhe aquilo. E você faz isso.  

E outra, quase metade das coisas, trabalho por conta própria, venho pro meu 

ser, demoro um tempo de gestação, e ai eu escrevo. E, temos que começar a vender.  

É mais complicado esse segundo, demora mais, mas, é uma coisa que vem 

de dentro de você. Ninguém pediu pra você fazer aquilo. Então, eu gosto mais dessa 

segunda.  

Humberto: você tem um gênero ou formato de história preferido? 

Doc: Não, não tenho. Passando desde o teatro, eu gosto de experimentar a 

palavra. Então, eu já escrevi tudo. Contos, teatro, cinema, televisão... Agora, eu 

acabei de escrever um roteiro sobre realidade virtual. Ninguém pediu pra mim. Mas 

está a venda.  

Então, como eu tenho uma rede de pessoas, tenho uma agente. Atualmente 

ela quem distribui isso, ela é quem mexe com isso. Ela quem trabalha com isso no 

exterior.  

Eu também mando muita coisa para concurso, entendeu, internacionais. Só 

esse ano passado eu recebi dois prêmios, né. Do Cannes Screen Play Contest, que 
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é antes do festival de Cannes. E do festival do Canadá, de Toronto. Eu recebi de semi-

finalistas.Então foi super legal ter essas monções, porque isso facilita depois a venda 

do produto. O produto já vai com um timbre, né. Do Contest Screen Play e do outro 

que é do Canadá que é muito importante também.  

Humberto: Dos projetos que vêm sobre demanda, quando as pessoas te 

pedem para você desenvolver um projeto, eles vêm com algumas diretrizes para 

desenvolvimento do conteúdo, sobre o expectador, por parte da produção ou da 

direção, alguma coisa assim? 

Doc: Normalmente, qualquer roteiro, mesmo pedido ou não pedido, você tem 

que fazer uma análise, você tem que fazer um argumento, porque, sempre tem a 

questão financeira. Tem que saber quanto custa. E por isso ele é realizável, né, o 

domínio do mercado, mercadológico. O que é legal para o mercado. Primeiro 

produção, depois mercadológico, terceiro é artístico, terá uns fins artísticos, atores ou 

computadores para realizações de efeitos especiais. Em quarto lugar, não menos 

importante, é o trabalho autoral. Que você tem realmente que saber que você recebeu 

aquilo, aquilo tem 10 páginas, você pode passar aquilo pra 50 folhas ou 40 folhas? De 

40 folhas você pode passar aquilo para uma escaleta? Fazer mais personagens, criar 

novas situações? Então o nível de adaptação do que você vai fazer com aquilo. O que 

você vai extrari dali, o que você vai deixar... E por fim você sai para o roteiro. Que é a 

parte audiovisual.  

Eu divido atualmente o trabalho de roteirista em dois momentos, que isso está 

no meu livro, que você vai receber de primeira mão, em dois momentos muito 

interessantes. O primeiro momento você escreve para ser lido. Veja bem, se é pra 

você ser lido é como se você escrevesse um livro. Você está escrevendo para o 

produtor ler, uma produtora ler, para um cara do concurso ler. Entendeu? Isso é a 

storyline, o outline, os resumos do que se está fazendo, os argumentos, personagens, 

as histórias, a construção dramática que você vai usar, onde e quando, porque, etc e 

tal.  

A parte que você manda para as pessoas, é pra ser lido, não é pra ser visto.  

A segunda parte, ne´, que é completamente diferente da primeira parte, e é 

na primeira parte que você escreve com a palavra implícita, né, a relação entre o leitor 

e a palavra. Não há ninguém intermediando aquilo.  

Na segunda parte, você faz aquilo que eu chamo de escrever do olho da 

câmera, que muda completamente. Ai você trabalha com a palavra explícita. Você 
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vem explicitar aquilo. Você vai explicitar onde que é, o ator. E aquilo se torna o 

instrumento de trabalho para todos os profissionais envolvidos no audiovisual. Desde 

o diretor de fotografia, maquiadora, cabelereira, roupa, figurino, ... 

Então são dois processos completamente diferentes. Isso faz com que o 

roteirista em geral, tem que ter uma gama de talentos e conhecimentos bem variados 

e bem específicos, para poder atravessar as duas mãos. Tanto que você atualmente 

utiliza o argumentista. Aquele que só faz argumentos. Então normalmente a gente diz 

que quando você recebe um material de fora, encomendado, vem em forma de 

argumento, de palavra implícita, e você tem que transformar no segundo tipo. Em 

palavra explícita.  

Por exemplo, em literatura de gêneros, um senhora, uma moça fogosa 

caminha pela praia, vestindo de negro, fumando um cigarro apagado na boca, um 

decote bastante profundo, caminha com sensualidade, seus lábios e olhos estão muito 

maquiados. Ela caminha perto de uma luz de neon, ela olha assim, surge um homem 

caminhando. Ela se aproxima com o cigarro na boca e pergunta: “ o senhor tem fogo?” 

Isso seria um texto literário, claro.  

Abre o roteiro, parte b do roteiro. Prostituta caminhando na calçada/ praia. Vê-

se um homem. Ela se aproxima. Prostituta: “o senhor tem fogo?” 

Então muda tudo..  

Humberto: Geralmente o senhor apresenta para as produtoras essa segunda 

pare ou a parte A? 

Doc: A parte A você é obrigado a apresentar. A parte B você é obrigado a 

apresentar também, entendeu? 

Humberto: Mas você apresenta em outro momento, depois de vendido o 

processo? 

Doc: É, eu divido o processo em duas partes. Uma para ser lida e outra... É 

pra ser vendida essa primeira parte. “olha que projeto legal, gostei, então desenvolve. 

Você cai na segunda parte.  

Então hoje em dia o audiovisual, as pessoas tem que ter um talento muito 

variado, né.  

Veja também que o diálogo da segunda parte, ali, ele tem um subtexto. Ela 

não quer o fogo do cigarro. Talvez ela queira fumar, mas também talvez ela queira 

transar. Quanto custa isso.. 
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Acima de tudo eu coloco o .uptexto: qual é o tema que está em jogo ali, a 

prostituição. Então você tem com uma única frase você tem todo um universo contido, 

entendeu? 

Humberto: Dando continuidade aqui no assunto. O senhor assiste muito 

Netflix? 

Doc: assisto, assim como HBO, como Fox, Paramount,... Inclusive minha filha 

é uma das stars da Netflix. Assisto. Hoje mesmo eu recebi um convite para uma 

apresentação... enfim... tudo bem.  

Eu vejo muito streaming. Eu gosto muito do streaming.  

Humberto: A Netflix fala que 70% do conteúdo que é consumido pela 

plataforma é feito de forma compulsiva, que eles chamam de binge watching. O senhor 

acredita, no seu ponto de vista, que o desenvolvimento de roteiro para uma série de 

TV feito para ser distribuída broadcasting, agora mudou, o desenvolvimento mudou 

para ser distribuído agora com uma temporada toda de uma vez? O desenvolvimento 

de roteiro muda com esses dois momentos de distribuição? 

Doc: Ai você está colocando o broadcasting é a televisão. O streaming é o 

worldcast. É diferente. O streaming é o worldcasting. Quer dizer, pro mundo inteiro. 

Uma televisão mundial.  

Então, ela trabalha com características locais, mas fincadas em processos 

dramatúrgicos mundiais, sobre seres humanos.  

Agora, ela despeja tudo. O problema é você encontrar coisa boa. Tanto 

material na Netflix que você fica louco. Já a HBO e a Amazon ,eles são mais seletivos, 

com determinados filmes, determinadas coisas, filmes ou programas ou séries, o que 

você quer usar...  

Mas, voltando para o que o pessoal chama a Netflix.... Ah, mas você é uma 

Brastemp, entendeu? Não era uma geladeira, era uma marca que tomou o lugar dessa 

geladeira. Mas já a Netflix... isso não é problema.  

O que a gente vê nas séries. Eu fui, por acaso, o mentor, um dos idealizadores 

das séries brasileiras, como Malu Mulher, Plantão de Polícia, Obrigado Doutor... Eu 

fui, naquele tempo eu era da Casa de Criação com Dias Gomes. Fiz a concepção 

inclusive a minutagem... Como ia ser o espetáculo, abria tantos minutos, intervalo, 

tantos minutos, intervalo... quantos atores, 10 atores, quantas externas, quantas 

internas... Cada programa tinha sua especificidade de construção de roteiro. Então, 

eu conheço bastante. 
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Eu vejo agora, e os americanos naquela época também usavam, com isso 

você pode ver lá A Feiticeira, que seria uma coisa bem comédia, de humor... você 

tinha Baster Masterson, aquele caubóis todos... vamos supor, você pegava Baster 

Masterson, ele tinha uma missão que ele cumpria, você não sabia a vida sexual dele, 

a vida amorosa dele, outras problemáticas dele. Como você também não sabia da 

Feiticeira. A Feiticeira era casada ali, com pai e com a mãe, com aquele cara e dali 

não saia. Era uma aventura passada ali dentro daquele processo. Como o Valdomiro 

Pena no Plantão de Polícia. Ele vivia uma aventura, você não sabia onde é que ele 

morava, se ele tinha uma amante, se o Carvana não tinha amantes, se a mãe dele 

estava morta, se o pai dele estava morto... se ele tinha um irmão, se tinha sobrinho... 

Você não sabia da vida dele. Porque o personagem atuava em cada vez que entrava 

no ar, ele atuava em uma aventura. Ele tinha que descobrir aquilo, tinha que descobrir 

aquilo. Etc, etc.  

O que acontece agora no streaming, principalmente no streaming, eles 

mudaram um pouco. Por diversas razões, não precisa dizer muito, eles novelizaram o 

streaming. Não é mais somente aquela história que está em cartaz naquele episódio, 

não se fala mais em capítulo, fala-se em episódio, principalmente em série. Não é só 

a história que está contida naquele episódio. É mais que isso.  É o arco dramático dos 

personagens fixos na série.  

Então vem a mulher do cara, o filho que fugiu..., a mulher que traiu..., então 

você começa a criar um universo todo fantástico, vamos dizer assim, real, mas 

melodramático, para você ter esse intuito de ver o que está acontecendo. Você tem 

que ter uma abertura com maiores significados, o que vai acontecer, o que está 

acontecendo, o que que é isso? E depois você entra e vai esmiuçando aquilo e fica 

um pouco novelesco.  

Como, por exemplo Casa de Papel, é da Antena 3, eu trabalhei na Antena 3. 

Fui diretor criativo, eu conheço a Antena 3. Então, você tem toda a coisa novelesca, 

mas não deixa de ser passado dentro de um ambiente fechado, com as pessoas 

trancadas, vivendo conflitos internos ali dentro, além dos conflitos externos. Cada vez 

tem uma história por fora, que seja.  

O que eu vejo atualmente é uma novelização, no bom sentido, entre aspas, 

do seriados, para você ver 10, 12 etc...  

Se forem casos isolados, você pega até interesse. Todavia, nós temos que 

marcar o seguinte, há de um tudo. Você pega, por exemplo, Black Mirror, que são 
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histórias completamente isoladas uma das outras. Há de tudo. Há uma fartura e uma 

grande quantidade de fartura de produtos dramáticos. Eles não seguem só uma 

determinada linha.  

Humberto: Essa novelização, que o senhor chama, você diria que há 

diferenças no formato do roteiro também, nos cliffhanger, no arco dramático...  

Doc: É... Você tem que ter ganchos, de vários aspectos para cada vez. Não 

só nos aspectos do tema da série, mas no aspectos de outros personagens. Pequenos 

personagens, médios personagens. Todos eles ficam mais ou menos ali enganchados 

e então você tem que ver o outro capítulo. Outro episódio.  

Por isso que as pessoas fazem aquelas noitadas para ver tudo junto. Como 

você pode ver Os Medicis, Os Bórgias, essas séries, por exemplo as Aias, ver a 

questão das Aias, The Americans... Eu adorei Americans.  

Humberto: The Americans ainda não assisti. Ainda não tive a oportunidade.  

Doc: Tem aquele Versace, que nem é da Paramount, da HBO, que é muito 

interessante. E eles agora estão pedindo, que agora estou envolvido nisso e vou falar 

para você, eles estão pedindo que o final seja sempre meio em aberto. Porque se der 

samba, você faz uma segunda temporada. Eles querem que no final não descobre 

quem é direito o assassino. Se descobre, tem uma dúvida enorme no final. Você não 

fecha totalmente as séries, o seriado. Você fecha parcialmente. Porque, se for bom, 

tem uma segunda temporada. E as temporadas são o mesmo, 12, 24, 36. O de sempre 

que usavam antigamente. Você conta por meses.  

Humberto: A concepção do ritmo narrativo sofreu alguma diferença 

comparando com o conteúdo broadcast e o conteúdo para assistir compulsivamente 

ai, o binge watching? Qual a sua opinião sobre isso, sua concepção sobre o ritmo 

narrativo.  

Doc: Você está falando de uma série nacional e de uma série internacional, 

ne?  

Humberto: Não. No caso, na concepção do senhor quanto roteirista.  

Doc: Tem sim, tem sim. Essas séries, normalmente quando você vende isso, 

tem que ter mais ou menos três requisitos: tem que ter uma história que seja ao 

mesmo tempo nacional com pinturas internacionais, por exemplo. Nessa Casa de 

Papel, por exemplo, uma das reféns é a filha do embaixador inglês. Você tem sempre 

que jogar com alguma coisa internacional dentro da nacionalidade. Então, ao mesmo 

tempo que é nacional, tem um grande componente de internacional.   
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Por exemplo Quest, tem desde o neto do Paul Getting, ate o dono da 

Heikenen.  

Então tem o processo nacional e internacional.  

Tem que ter uma ótima cinematografia também. Vai precisar de uma ótima 

cinematografia. 

Isso requer uma coisa que não estava requerendo nos outros processos 

todos, que é o chamado showrunner. O showrunner, normalmente, é aquele que vai 

conversar com o diretor, vai dizer que roupa que quer, é o criador da série. Então, 

“está sendo criado por”... “Showrunner de”. Que vai ser o responsável também pelo 

final cut, o corte final. Nesse caso, o showrunner tem ficado muito com os roteiristas,  

mais do que com os diretores e às vezes fica com os produtores, mas normalmente 

fica é com os roteiristas. O responsável geral por aquilo ali.  

Humberto: Voltando ainda mais um pouco sobre a questão do roteiro, o 

número de ações por episódio, o número de plot twists, que acontecem em um 

episódio, o senhor acredita que há uma certa mudança em cima disso? 

Doc: Existe. Vamos supor, a primeira coisa que pode-se dizer é a seguinte: 

quando você escreve para uma televisão normal, antigamente, para uma broadcast, 

você tem que contar com os intervalos. Você abre, tem tantos minutos, depois do 

intervalo,... Esses intervalos servem de passagem de tempo, obviamente, né. Ele 

pode servir como passagem de tempo. Para o intervalo eu termino uma parte e 

quando eu começo na outra eu começo de dia. Porque terminou uma noite. Ai tem o 

intervalo que serve para as pessoas...  

No streaming, nessa worldcasting, você não precisa ter intervalo. Você faz 

uma hora batido. Inclusive muda, porque no broadcasting, você tem até 50 minutos, 

43, 50... porque você vai contar os intervalos e vai fechar uma hora. Então seu roteiro 

é menor, e contempla intervalos, e contempla momentos de transição. Enquanto que 

para o streaming, não. Você tem que ter uma hora de ação dramática, sem intervalos.  

Falando dos produtos não comprados deles, dos produtos originais deles. É 

bom ressaltar isso.  

Humberto: Então, eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa 

novelização. Eu até estendi um pouco além do prazo a conversa. Desculpa. Mas, até 

citando um pouco o trabalho seminal do senhor, tem o número de núcleos dramáticos, 

da novela diferente pra série.  
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Doc: Então, exatamente. Essa novelização vem por isso. A série era one-plot 

story. A série antigamente. É uma história só. Tinha um crime, não sei aonde, no 

Vidigal. Ai o Valdomiro Pena ia pra lá, descobria o crime e tal... O Bonanza, americano, 

dos anos 60, 70 e 80, o cara roubava um gado lá do cara, ou morreu em uma epidemia, 

ou o pessoal começou a matar gado.. Os caras de Bonanza, daquela fazenda iam lá 

tentar descobrir aquela porcaria, o que estava dando se era fogo posto, alguém tinha 

envenenado lá os bois, e tal... A gente chama isso de one-plot story. Não saia daquela 

casa, da casa dos Bonanza, e eventualmente tinham os convidados, que eram os 

malvados. Acabou por ai.  

Agora não. Como noveliza, e isso você tem toda a razão, você tem que ter 

multiplot story. Eu tenho que ter um plot, pelo menos 3 plots. 3 a 4 plots. Igual a novela. 

Eu preciso de 3 a 4 plots. Que correm não em paralelo, mas eles se integram. São 

completamente diferentes.  

Não é tanto como é na televisão que são os Ricos, os Pobres e a Classe 

Média. Não é bem assim, né. Mas eu vou precisar de 3 a 4 núcleos.  

Eu estou escrevendo agora que estou fazendo um núcleo no presente, outro 

no passado, dois no passado... completamente diferentes... e um no presente. No fim 

eles todos se integram, mas são núcleos completamente diferentes.  

O Espectador é quem vai elaborar a união deles todos.  

Mas aumenta os núcleos dramáticos.  

Humberto: interessante isso ai... Doc, muito obrigado por esse primeiro 

momento.  

Doc: Obrigado você. Muita sorte ai no seu trabalho.  
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Transcrição da entrevista concedida por Fernando Bonassi por telefone 

à Humberto de Campos Rezende no dia 23 de abril de 2018.  

 

Fernando: Meu nome é Fernando Bonassi e autorizo o uso dessa conversa 

por Humberto em sua tese acadêmica.   

 Humberto: Obrigado. Dos trabalhos que você fez de Roteiro para TV e 

Cinema, eles são resultados de demandas pessoais ou demandas de terceiros? 

Fernando: Não. Fundamentalmente de demanda de terceiros. Talvez eu seja 

a primeira ou a segunda, no máximo, geração que viveu disso. Que vive disso.Eu sou 

uma pessoa que tenho a minha origem na literatura, embora tenha estudado cinema. 

De todo modo, o meu lugar de recompensa é a literatura. O meu trabalho de roteiro 

se tornou uma coisa no campo profissional mesmo.Ainda que eu ache, que dá pra 

colocar ai uma série de coisas pessoais.  

 Humberto: Você faz adaptações, histórias originais? Tem um determinado 

gênero favorito?  

Fernando: Um pouco de tudo. Mas, vamos dizer assim, como eu me associei 

a projetos, digamos, mais caros. Projetos, digamos, que já saem independente de 

mim, vitoriosos: biografia do Cazuza, (inaudível), Carandiru, já é um sucesso literário. 

Assim, essas adaptações têm, digamos, uma, como é que se diz, uma expectativa de 

sucesso da parte do produtor quando me contrata. Mas, eu fundamentalmente faço 

mais adaptações do que crio histórias originais, embora isso também aconteça. Assim 

como acontece, por exemplo, a Tata Amaral tem duas obras literárias minhas 

adaptadas para o cinema também.  

 Humberto: Você tem considerações por parte dos seus contratantes como 

você lida com o conteúdo em relação ao espectador? 

Fernando: Não. Embora eu saiba, digamos assim, a diferença que seja entre 

adaptar um livro para o Hector Babenco dirigir e outra para passar as 9 da noite na 

TV Globo, conheço essa diferença, ninguém me precisou dizer que diferença é essa. 

Eu sei que certas coisas nem o Estado brasileiro vai me deixar conversar às 9 da 

noite. Já no cinema, digamos, isso é menos relevante para o cinema. Mas, é 

importante saber como se trabalha para a televisão. Embora ninguém tenha me dito 

não. Eu sei apenas por uma questão de bom senso, de ser brasileiro e conhecer a 

indústria cultural.  

Nós não temos uma indústria cultural muito corajosa.   
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  Humberto: Por que você diz isso? 

Fernando: Eu digo, digamos, que o empresário brasileiro não está entre os 

mais corajosos. Coisa que, por exemplo, em outros países de democracia mais 

instável às vezes o empresário de comunicação tem uma parte mais importante no 

debate nacional. Aqui no Brasil isso inexiste ou é pequeno. Mas, eu trabalho no campo 

da indústria que é o da ficção. De certa maneira protegido, né? 

 Humberto: Protegido? 

Fernando: No campo dos simbólicos... Protegido, digamos, de um debate 

mais direto. O jornalismo sofre um impacto maior da realidade. Eu como produzo 

ficção, eu posso comentar a realidade sem me contaminar com ela. A dor e a delícia 

de ser ficcionista.  

 Humberto: Hoje em dia você trabalha basicamente para TV aberta com o 

modelo broadcasting, né?  

Fernando: Exatamente.  

 Humberto: Seus trabalhos foram voltados para esse lado...  

Fernando: Os últimos quatro ou cinco mais importantes foram.  

 Humberto: A gente teve o lançamento do Carcereiros, a ser lançado em 

broadcasting nos próximos dias, ele foi lançado de certa forma no Globo Play os seus 

11 primeiros episódios, né? São 12 no total, e buscando, pelo menos pelo que a 

imprensa disse, buscando o consumo compulsivo de se assistir a  vários episódios 

um atrás do outro, que se chama de binge watching. O Netflix fala que 70% do seu 

conteúdo é de forma compulsiva também. E na sua experiência quanto roteirista, 

mudou alguma coisa no desenvolvimento de uma série de TV voltada para o binge 

watching em relação às séries voltadas para serem distribuídas semanalmente?   

Fernando: Nesse momento não. Nós escrevemos o Carcereiros, por 

exemplo,  para ser exibido semanalmente na TV aberta. No entanto, nós fomos o 

primeiro grupo, eu acho, eu e o Marçal Aquino, os primeiros roteiristas, em ter... a 

gente está em transição, nessa experiência. Antes de Carcereiros, Supermax também 

foi exibido para binge watching, disponibilizado no Globo Play. Então, nosso material 

ficcional tem servido como laboratório na experiência comercial de exibição. Mas nós 

não escrevemos nem o Supermax e nem Carcereiros imaginando, digamos, que eles 

fossem exibidos de uma vez.  

Nossa pretensão, no caso particular de Carcereiros, é um seriado, isto é, você 

possa ver o episódio quinto sem ter visto os três primeiros. Você possa ver o sexto, e 
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depois não ver o sétimo... de maneira que você tenha entretenimento por 40 minutos. 

Você tem um personagem que se mantem de um episódio para o outro, mas em cada 

episódio é contada apenas uma história.  

 Humberto: Já o Supermax não tem essa...  

Fernando: O Supermax é um híbrido. Foi uma coisa muito louca que 

aconteceu. Um mistura de várias pessoas pensando, uma experiência que acontece 

muito nos Estados Unidos, que... eles reúnem um monte de malucos numa sala para 

escrever e inventam uma série. A gente fez isso. Foi muito bom. Mas, tem os 

problemas disso também.  

Mas, não foi pensado para ser consumido tudo de uma vez não. Foi sempre 

imaginado para que se passasse 8, 10 semanas.  

 Humberto: Entendi. Dentro dessa percepção que o você está vendo ai, uma 

nova tentativa, uma nova narrativa voltada para ser consumida de uma vez só. O 

senhor acha que terá alguma mudança nos cliffhangers entre um bloco e outro... 

Fernando: Me parece que esse tipo de exibição, ao contrário de indicar um 

modelo moderno, indica um modelo antigo, que é o modelo das minisséries, das 

histórias de 10, 20 episódios, que contam uma história só. Então, agora, como eu sei 

que você pode ver de uma vez, eu posso escrever uma história mais longa, de certa 

maneira. Digamos que perde o seriado que eu escrevo, porque o seriado tem a 

vantagem na TV aberta, ser visto por pessoas que não veem todas as semanas. Na 

TV aberta às vezes ele não vê uma semana. Ele tem uma relação com a TV aberta 

que é mais complexa. Não é tão fiel.  

Parece que esse tipo de produto ficcional, histórias de 12, 18 horas, 20 horas 

vendo de uma vez, parece é o que tem, digamos, parece que é o mais adequado esse 

tipo de visão mais do que de exibição. De consumo.  

Mas eu não tenho experiência, eu fico.. Como eu ainda não tive experiência 

pensando nisso, eu não sei o que dizer. Exceto que tem produção pensando nisso e 

desconfio que o material que vai ter melhor resultado é aquele material que justamente 

depende que você se fidelize mais à história. Aquela que você abandonar de uma 

semana pra outra, você não acompanha. Essa história parece que venceu nesse tipo 

de mídia nova.  

 Humberto: As concepções das minisséries feitas para a TV aberta, exibidas 

semanalmente, elas têm mais de um núcleo narrativo, por exemplo, porque estou 

citando isso: a novela você tem vários núcleos narrativos.. 
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Fernando: Eu tenho o material que eu produzo, junto com o Marçal Aquino e 

mais 3 ou 4 roteiristas, mas de acordo com o plano que a gente estabelece. Que é 

partilhado e criticado por todos. Não essa coisa fordista...  

 Humberto: Não, não... eu digo núcleo narrativo não no sistema de trabalho. 

Estou falando no próprio universo da história mesmo.   

Fernando: Quando você produz um seriado, você tem, digamos assim, a 

gente aprendeu isso fazendo, né, eu não estou falando de acordo com manual. Mas 

assim, por exemplo, quando se produz um seriado a história daquele dia prevalece 

sobre a história do personagem, de certa maneira. Você tem forças do personagem 

que passa de um episódio para o outro, mas o que é substantivo, é o enredo daquele 

episódio particular. É isso que caracteriza um seriado. Isto é, me lembro da minha 

juventude do O Fugitivo. Que era um seriado que contava pouco pra caralho do 

personagem, tanto que ele era um médico, que tinha sido acusado injustamente de 

matar a mulher. Mas, imagina, isso era uma coisa muito tênue que no sexto episódio 

eles já nem repetiam. E o que importava que esse cara por pura inocência se envolvia 

com várias coisas. Você até esquecia do motor principal de tentar provar a sua 

inocência. É um pouco parecido com isso o seriado da TV aberta.  

Se o cara não vai te ver numa semana e não ver lá na outra você não pode 

depender que a história se complete na semana seguinte. Tem que resolver a cada 

episódio. Olha, o quanto isso vai prevalecer sob o modelo de narrativa mais longa eu 

não sei.  

Por enquanto, eu acho que o modelo, por excelência da TV aberta, é o 

seriado. O que se resolve a cada dia, porque eu não posso prever que você vai me 

ver hoje e também na semana que vem. TV aberta não tem essa fidelidade. Mesmo 

no Brasil, mesmo na Globo.  

 Humberto: Essa concepção do ritmo da narrativa, o Senhor acredita que ela 

venha sofrendo alguma mudança. Não somente em relação ao binge watching,...  

Fernando: Dizem que as narrativas têm ficado mais curtas. Que as tomadas 

têm se reduzido, mas eu não percebo isso.  

 Humberto: No seu processo de escrita o senhor pensa nisso ou não? 

Fernando: Eu penso, mas outro dia eu estava... você já viu O Filho de Saul?  

 Humberto: Não. Já ouvi falar, mas não.  

Fernando: É um filme húngaro que retrata um pai de família que no campo 

de concentração ele enterrando cadáveres, ele descobre o cadáver do filho. Isso é 
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horrível. No entanto, como é que ele faz isso, ele filma só o primeiro plano do 

protagonista. Tudo mais fica desfocado. E tem um monólogo e as conversas dos 

personagens. Então, toda a violência está fora de quadro.  

Eu achava que tudo, digamos assim, eu tinha a ilusão de que tudo que a gente 

podia falar sobre o holocausto da segunda guerra já tinha sido dito. Quando eu vi esse 

filme eu falei, “não cara, tem outra coisa ai”. Tem uma forma de contar a mesma 

história que rejuvenesce o conteúdo.  

Agora, eu não espero que isso aconteça na televisão não. Isso ainda acontece 

no cinema. Embora, até meus amigos cineastas reconheçam, hoje em dia, há mais 

ousadia na televisão comercial do que no cinema. Em termos formais.  

 Humberto: Perfeito! Muito obrigado, Fernando.  

Fernando: Imagina! Boa sorte  
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Transcript of the interview through Skype with Jason Whiting to 

Humberto de Campos Rezende on 19th, April, 2018.  

 

 

JW: My name is Jason Whiting, I'm a TV writer and you can use this material 

for your academic research as you see fit. 

Humberto: okay really thank you well let's go straight to the point here 

JW:sure.  

Humberto: The creations, the jobs you have already played writing were there 

under your personal projects or a demand from third person ? 

JW: So the show that you are probably familiar with is a Netflix series that I 

write on called Travelers. That show was originated by the show creator Brad Wright 

and the origin of that show is he brought that show to a school in Canada, called the 

Canadian Film Center, that, they do a TV writing program there and what that is. It's a 

system where they bring in showrunners who have shows they want to develop and 

then they have students who gonna work in television and the show developer gets a 

bunch of free scripts essentially and a bunch of time talking about this concept. And 

then the people that are in the class get to experience what  being in a TV writing room 

is like, while also meeting a show creator. 

So that show is Travelers that's how the Travelers came about and when I 

work on that show, you know, it's  a collective. There are four writers in the room and 

then the showrunner is five, and we talk about the shows all together, and come up 

with stories that become individual episodes. Then we also talk about the arc of the 

entire season. I've also written my own original shows just recently. So one into 

development or it's in progress and I've been in other development one, other 

development room, for a show that is in development - with a big broadcaster. So that's 

my background basically . 

Humberto: And do you have any favorite  genre or format of story?  

JW:I mean my favorite shows are shows I mean like I'm sure like everyone 

else like shows that have strong compelling characters and an interesting setting. And 

shows that say something about the human condition, so it's sort of a cliché, but, The 

Wire for me is one of the greatest shows. The storytelling now of Game of Thrones I 

really admired I thought that they really changed the way people tell stories on 

television or at least…yeah, they were really brave storytelling.  
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That's happening there and then now the current birth of like more female 

centered shows. Shows that are less sort of white male dominated. I just finished 

recently Big Little Lies which I think is just an amazing show. Insecure for a half hour 

comedy to talk about a different genre. Rick and Morty I think is amazing which is the 

other end of that spectrum. Anyway so, I like … I think what's happening in television 

right now is incredible there's just such an incredible creation of product right now so 

yeah yeah.   

 

Humberto: And while you were in the development of the content were there 

any directions concerning the viewers by the producers or the direction of the show? 

JW: So, we're in the middle of our third season right now with Travelers, and 

in the first season it was interesting because my showrunner I work for on Travellers 

comes from a very network model, you know. The weekly show release and more 

episodic, you know, like very contained stories that you know you don't need to have 

a lot of backstory to to tune in and understand you know the old model or older model 

of television. And I think it was an approach that we had much more in season one. 

But yeah, we had, we did get direction from Netflix in that season to consider what we 

call in the room “the Netflix moment” -  which is like what's gonna make you as a viewer 

press watch the next one, you know, that phenomena are all familiar with, where it's 

like way too late but you're like okay you know you turn to your partner and “should we 

just watch one more ? So that was that was a little bit that came into that and then in 

the off season we sort of know what fans are responding to, you know, you watch the 

episodes and you have the same reaction, or I do at least, I have the same reaction a 

lot of times the fans do.  

You get excited about certain moments, there's a certain on-screen chemistry 

that happens between certain characters and then so when you come into a second 

season you think about those things you know and then what the audience reaction is. 

So, in our series Marcy and David became like a real beating heart of the show and 

we lean into that even more in season two. But you know, they were pretty lucky in 

our, in the way that we create Travelers in that, we get to for the most part, create that 

that five person team we mostly do it ourselves and get some feedback from some of 

the executives. That we work with , but I think it's less typical of the way we work is 

lesstypical than the way most would work like the first thing that most people see on 

our show is the finished script or a draft and the finished script and then we receive 
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notes on that draft. But there's usually very little variation from what we produce as a 

draft and what goes on to the screen and, you know, there's some tweaks and tightens 

and stuff like that. but yeah so that's how we do it on Travellers. 

Humberto: Very interesting. Could you say anything else about the direction 

that Netflix tells you on binge-watching ? 

JW:yeah I mean they're really, they really are, they're sort of famously, they 

famously don't share numbers they have a lot of data on how people watch their shows 

yeah and very famously don't share that data which is in their best interest, I think . 

Humberto: They don't even share the data with you? 

JW:No! 

yeah that part searching… so we don't really have, like, there's not really much 

direction from Netflix in terms of like ,you know, these are storylines that resonate more 

that it's very it's very much that.. And that's what makes working with Netflix great, is 

that they give you a lot of creative freedom. 

So our showrunner has got a lot of television experience, he's got a great 

instincts when it comes to what the heart of a particular episode is gonna be like… you 

know. This particular idea is episode worthy and we usually just run with that. So yeah 

there's not much direction that comes down from Netflix in terms of like, yeah like whatI 

said before, like mmm, you know ,this topic or this dynamic between characters is not 

like that. We as a team of five come up with stories that we think are compelling and 

we all have, you know, we come at it from different viewpoints.  

We all have very different backgrounds in the room. I have like computer 

engineering and a military background and Pat has a sports like a baseball. He played 

university baseball and comedy background. Ashley has got, like, a video game and 

sort of ... I want to say a young anarchists background I don't think probably think that 

was fair.. and Ken, who is the final writer in the room has like a film school sort of 

background, and production experience as well. 

 So, each of it and each of us are fans of sci-fi and so, we come out that way 

as well but yeah we all have different shadings and of course Brad has old, like, this 

television experience and so between all of us and Heath, our script supervisor, or a 

coordinator or other, we came up with a story...  and that's how we do it. 

Humberto: And in your point of view what exactly has changed in the script 

development for TV series, especially those ones nowadays made to be premiered all 

at once? 
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JW: That's the Netflix moment that I talked about.  I think there's a change in 

the idea that, I mean, we always had, you know, television always had these sort of 

cliffhanger moments, you know, like who shot JR is a pretty famous sort of example of 

like big cliffhanger questions… but yeah there is a little bit of a difference down, 

especially in our final season right now. Not final season,but in our latest season, 

season three, we're a purely Netflix show, so before we were sort of a co-production 

between a Canadian broadcaster, Showcase, and channel called Showcase rather 

than Netflix. And this season we're only on Netflix entirely, so there is a certain amount 

of light being able to pick up on story immediately like the idea that someone might 

have watched that episode yesterday or an hour before, rather than a week before. 

We do think about that alittle bit. It makes the job of storytelling more streamlined 

because you don't necessarily have to do any catch-up with people, there's no like 

“previously on” , like, build ups to story or refreshers that we've missed or so… that 

that changed a little bit, and the Netflix moment, I guess that idea that, like, you want 

the episode to end on something hooky that makes you want to come back for more. 

But I don't think it's any different than, you know, when Charles Dickens is writing 

episodically Tale of Two Cities, you know. It's the same sort of thing where it's like you 

want your viewer… you want to leave some threads open so you don't have this “I 

closed the book and now I don't have to come back to it”. But, it's interesting as the 

storytellers to leave stuff open and that's what's so cool about television, is that, it's like 

a novel you can tell a bunch of different stories and now with with the way that things 

are, much more serialized than they used to be. You can tell more complex stories. So 

I find that interesting as well and that's why I want to write television more than, say, 

movies or,I don't know… other journalism . 

Humberto: okay You started stating about the cliffhangers. There used to 

have those cliffhangers between one block of content then there was the break and 

another block of content. Now, when you are writting to a streaming content, does it 

have any difference between these two moments of writing? 

JW:I guess  yeah so I get yeah exactly. so when we were getting back to that 

"Who shot JR moment on Dallas", like you said, that was like, a season ,you know, the 

season-ending cliffhanger. 

Right now …  

Humberto: Jason,  I think we are having a problem with the connection. 

I think I will restart that the call. I will call you again. Just a second. 
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Humberto:Well you were saying about cliffhanger format between commercial 

break. 

JW:yeah so yeah I think it used to be more a season, like you say, a season 

spanning sort of things.. But, yeah we definitely think about those for the Netflix shows. 

Like, we keep them, we like to have little click next moments, you know. So, yeah so 

and then and then like I said before, the idea that people are gonna consume these 

quickly potentially, you know, some people that watch a whole season of television in 

the first 10 hours that it's released… though.. I know my showrunner said before, like, 

it’s just sort of scary how quickly people consume this thing you've been working on 

over months and months and months.. but, that's how, that's the new model. That's 

what House of Cards did, so and it's sort of exciting.  

it's a new like I don't watch television any other way really. And if on the rare 

occasion where I watch the show that's on broadcast TV, regular broadcast TV, it's 

painful to all the breaks... 

Humberto: We usually... hello there? It has frozen again... 

JW:Is that better?? 

Humberto: I think it has frozen again ... 

I see.. well I believe that if we cut up the video, the audio won't be…It will be 

lighter for the internet connection. Do you mind ?oh yeah 

JW:yeah no problem 

Humberto I believe now…I can listen to you .That's right .Jason ? 

JW:yeah yeah 

Humberto: I'm not so sure if my it's my poor connection here.  

hello Jason… oh man, they took... let me place another call. I call you now just 

for the final part of the interview.  

Humberto: yeah it crashes just as we were talking about the cliffhangers, now 

just let me ask you one last question, about  the conception. I believe that you have 

already stated that but I’d like you to say in other words about the narrative pace if it 

has suffered any change comparing from broadcasting moment and binge watching 

content nowadays. 

JW:I mean so, I can only speak to my own experience, obviously. And of 

course I started on that Netflix show, so but yeah like I said before, like, in season one 

we were more episodic. Our showrunner comes from a tradition of Network episodic 
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television, you know, less swearing, less danger to your court cast… I think is probably 

a hallmark of the newer sort of television work, where not necessarily everyone is safe. 

Certainly that's what I was talking about, or one of the things I was talking about Game 

of Thrones, that made that show exciting to watch. 

So the pace,yeah, like I said, you know, we spend less time thinking or 

worrying about people not remembering certain plot points because in many cases, 

you know, they'll have seen an episode that's three episodes ago.. Further, it'll be like 

three hours ago for them as opposed to three weeks ago. So, we tend to go full speed 

ahead on stories and, but I think, that's the only change, you know, we still even though  

on Netflix and there are no commercials on Netflix. You still have a five act structure 

.That's a… 

Humberto: Hello Jason? Gosh! Even through voice it is bad now… but I'll 

change my internet connection here. Just to finish this, if you don't mind. Give me two 

seconds 

JW:my house yeah you know you got... 

Humberto: your internet connection sometimes fails? 

JW: Well,it should be good actually but I don't know I don't use it as much as I 

used my mine at home so again .... 

Humberto: sometimes it really happens… ah.. you were saying, I really…just 

for repeating those words. You were saying that there is a different narrative pace 

nowadays because.. 

JW: yeah I would say, I would say it's faster than it has been. I think audiences 

are more savvy than they have been, you know. I'm not saying anything new here, but 

I think people watch television more closely than they used to. It used to be something 

that you would put on the background, and because of that, I think there was more 

looseness. Looseness is probably the wrong word, but like, there was more 

forgiveness in the storytelling. Now I feel like it's television, at least for me and the 

people I know, it's something that we pay attention to and because there's no 

commercials, you set aside some time everyone has or many people have these nice 

televisions, and you know, it's it's all streaming, on demand and you get to watch what 

you want, when you want and people are paying attention more when they're watching 

television. I think, and so for that reason I think, that the storytelling is faster paced ,it's 

less predictable, you know. And there's a lot of competition, so, that all this is being 

driven by competition. While, like, there's a lot of really ambitious great stories being 
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told on television and to stand out, you have to, you can't get away with just filling time, 

you know. Probably never really get away with that but, even less never  so yeah 

Humberto: Man, really great nice talking, great! I'm very pleased to talk to you 

sorry for my problems here in the conection. 

JW:No problem at all. 

I'm glad to talk to someone in Brazil. I think, like one of the few things we did 

here is that Travelers is pretty big in Brazil as you know. We're in a bunch of different 

countries and we hear occasionally from fans in those countries. But I know Brazil 

seems to be over-represented in our fan base, so that's kind of cool . 

Humberto: Well that's a good thing . I have watched the first season, the 

second season I haven't . 

JW:yeah oh, man yeah it just gets better and better. So, if you like season 1 

you're gonna love season 2. 

Humberto: I binged watched that, believe me, in a weekend. 

JW:Great,great 

Let me know if you need anything else. I'm glad we finally got the issues sorted 

out ... 

Humberto: ok and then we keep in touch. As soon as I have accomplished my 

paper here, I believe it's gonna be in three months, I will send you a copy 

JW: oh please do that. It would be great. I'd love to see that... 

Humberto: because I'm writing in both languages , in Portuguese and in 

English . 

JW:yeah that's great and yeah 

Humberto: Anything that you want here in Brazil, just call me. 

JW:Very cool. well alright nice talking to you Humberto. Good luck with the 

paper. Okay just keep me in the loop! 

Humberto: All right! I'll do it.  Thank you very much. Bye. 

JW:  Bye for now 
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Interview answered through email by Jeff Detsky to Humberto de 

Campos Rezende on 13th, April, 2018.  

 

 

The creation and the production of your scripts, or the scripts of the 

productions you have worked with, are made under demand or a result of a 

personal project?  

Sometimes I'm approached about writing a specific project that a producer 

wants. Like if they have optioned a book, or want to package a script and a star 

together, and they need a writer to generate a pilot script. But most of the time, the 

shows I create are passion projects. An idea I can't get out of my head, and really want 

to write myself. But that's just for development. I've worked on a dozen or so shows as 

a staff writer, where I write episodes and story edit someone else's show. That's where 

most TV writers make their living.  

 

Are those scripts based in an adaptation or original stories?  

Producers and broadcasters are always interested in existing IP (Intellectual 

Property) that has demonstrated it has an audience/following. Those are seen as safer 

bets. The show I currently work on (The Beaverton) is an adaptation of a pre-existing 

satirical news website. I had the idea of turning it into a TV show, so I approached 

them, got a producer and broadcaster on board, and we're now 2 seasons into it. But 

most of the personal projects I write are original stories. I'm writing a few of those right 

now, which I'll try and sell to producers and broadcasters later this year. What is your 

favorite genre and format of a story? I have always been a comedy nerd. I grew up on 

The Simpsons, Seinfeld, and The Daily Show. I love news satire, and thankfully there's 

a huge need for that now. But I think my favourite format is scripted half-hour. It's a 

really exciting time for that space right now. Veep, Master of None, Atlanta, Dear White 

People, Broad City, Smilf, The Good Place, Silicon Valley, etc. There's never been a 

better time for sitcoms. 

 

 Where there any kind of main directives on development of the content 

and also concerning the viewers stated by the producers or direction of those 

project you have worked in?  
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Every show is different. I've been working on The Beaverton for almost 3 years 

straight now, and the directive was always "stay as close to the spirit of the original IP 

as possible."  

 

It is possible to perceive a difference in the narrative of the seasons of 

the more recent series, mainly those which all the episodes are released on the 

same time, and not weekly broadcasted. Taking this into consideration, around 

10 hours of uninterrupted story at once is made available. The viewer can binge 

watch them, consuming several episodes during one watching session. Netflix 

states that 70% of its content is consumed as binging. 

In your point of view and with your experience, what exactly has changed 

in a script development for a TV series, specially those made to be available all 

episodes at once? 

I've never worked for a streaming service, so I can't speak from experience. But 

one thing I am noticing is a pushback to binge-watching. Some of the best shows right 

now are intentionally making their show to be consumed week to week. The 

Handmaid's Tale is a perfect example. It's a Hulu show, so they can release it all at 

once. But they choose to only release one episode per week. Maybe that's because 

the subject matter is so dark, and it's hard to live with for more than an hour at a time. 

Also, a show like Atlanta, which last year had a strong season-long arc, seems to have 

completely thrown that out the window. This season feels more like an Anthology show. 

Every episode stands on its own, often with a completely different cast and characters. 

 

Has the script format, with its cliffhangers between one block of content 

and another, and the main arc of a single episode, suffered any kind of changing 

when comparing the content previously produced to be weekly broadcasted and 

the content nowadays made to be binge consumed, all episodes premiered at 

once? 

There will always be a place for procedural cop/lawyer/doctor shows where 

there's one contained story per episode. They're like comfort food. People are familiar 

with them, and at least in the US and Canada, they are often the shows with the highest 

ratings on broadcast TV. The great thing about the influence of Netflix, Amazon, and 

Hulu, is that they have forced networks to take chances on more serialized shows. 

People are clearly invested in long-running arcs. Of course, cable channels were doing 
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it for years before Netflix. Mad Men, Breaking Bad, The Sopranos, The Larry Sanders 

Show, etc. I think the biggest influence binge-watching has had is just that more people 

than ever are really invested in watching TV. 

 

Has the conception of the Narrative Pace suffered and changing 

comparing the broadcast and binge watching content? 

 

I think this is personally my biggest problem with many Netflix shows. As much 

as I love Stranger Things, at times it felt like a movie they stretched out into 10 hours. 

I feel this way about some of their doc series too. Wild Wild Country was very 

engrossing, but that story could have been told as a feature doc (2 hours) rather than 

6 episodes. But here's the thing about television; it's intentionally repetitive. Most 

shows are structured around the idea that every episode gives the audience the same 

experience they had last episode, but in a way they weren't necessarily expecting. 

Maybe if we weren't binge watching 8 episodes in a row, we wouldn't notice the seams. 

 

. 
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Transcript of the interview through Skype with Rockne S O’Bannon to 

Humberto de Campos Rezende on 19th, April, 2018. 

 

 

Rockne: My name is Rockne S O’Bannon and I give Humberto my full 

permission to use the contents of this interview for his work, for his educational work 

and etc howr he chooses to use it. 

Humberto: Rockne, well, I'm particularly a big fan of your job. 

Rockne:thank you very much. 

Humberto:yeah… and the productions that you have already work with, the 

scripts are own demanded or they are adaption from another stories or result of people 

asking you to do the job? 

Rockne:kind of both I've adapted novels by authors like Peter Benchley and 

I'm trying.. .who else..the Doctor Cook, Kenny was named. But I've adapted those I've 

also received like story material, I did a miniseries with Brian singer, it was based on 

an idea of his.. ,Something that sort of thing and then, shows like Farscape, and 

Alienation, obviously, and Seaquest were original ideas of mine.. 

Humberto: okay and you have a favorite genre of story? 

Rockne::I probably I guess you could call it is science fiction because it seems 

to be the genre that I tend to be associated with, although,h I consider it not strictly 

science fiction, because science fiction often has to do a lot more with kind of hardcore 

science and I was always a big fan of the TV series The Twilight Zone. And Twilight 

Zone was really kind of more. It had some science fiction episodes, but it was more 

fantasy and expected speculative fiction, and sometimes even horror. And I kind of like 

that I like that. like that kind of broad - so I would say whatever - whatever genre Twilight 

Zone was I guess you could say is what you know what I like to think I do. 

Humberto: A very wide thing yeah? 

Rockne:Yeah a lot of speculative fiction, I mean, basically you know anything 

having to do with, you know, the broadest aspects of you know. The imagination I like 

to do 

Humberto: okay.. Were there any kind of main directives of development of 

the content? Mainly concerning the viewers by the producers of the project? 

Rockne:That's a really good question. Not specifically to my recollection, 

never , I think it's just always given that you're trying to, you know, make your material 
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as entertaining and engaging as you can for a, you know, for the audience. But in terms 

of, like, trying to mold it in any particular way for any particular audience, my 

recollection no .I've never, I've never had that…  be the case, I did when we were first 

doing my show, Farscape, we were doing it for the Sci-Fi channel here in America and 

it the show had been purchased by one executive and then he left the network before 

the show was made. And another executive, another president inherited the show. And 

he thought it was just gonna be like, a you know, a Hanson Company kind of a kid 

show. He thought that's what we were doing… So, he called me into his office and he 

said “just make it as strange as you possibly can”. And because he just thought it was 

gonna be a kids show. And so just make it the strangest, basically were saying “make 

it the strangest kids show you can”. Well it was never intended to be a kid show. It is 

meant to be an adult science fiction drama for the very fact that the president of the 

network is telling me to make it as strange as possible was terrific, because, you know, 

it just totally took off all the restraints. There was, you know, no more restraints. You 

know, we're on it and I think that's one of the reasons why the show was as popular as 

it elder Billy was, because it really just went to the to the greatest extremes that it could. 

So I think the audience really appreciated that . 

Humberto: Well, Farscape used to have around 22 episodes for each season 

yeah? If I am not wrong.. 

Rockne:yeah and that's for American networks 20 at that time 22 episodes 

was this, you know, the standard. Now with streaming services and the HBO and 

Netflix and Hulu and all those, yeah, you usually get 10, I think sometimes 12 , 

but…yeah we did fold 22 episodes season. So I don't think even the sci-fi channel does 

that fold that full of a season anymore for any of their shows 

Humberto: yeah and when you check it out Netflix shows they state that 70% 

of the their content is consumed in a binging way , and I, myself personally have 

already consumed the Farscape, twice binging in my life. 

Rockne: Nice! That's good! 

Humberto: Four months in my life watching Farscape. 

Rockne:stopping only to eat and sleep occasionally, right? 

Humberto: Yeah.. but in your point of view and with your experience, of 

course, what exactly has changed in the script development as long as we're 

comparing a broadcast moment, for example as Farscape was produced, and 

nowadays, with the streaming content making available all the episodes at once. 
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Rockne:I think in developing TV series today you tend to really look at it as 

though you're writing what I like to call a, you know, a 60 hour movie with one story 

that's being told over 60 hours, which is essentially tense, six seasons of ten episodes 

each. ,So you when you go in to pitch a show or talk to a network streamer like Netflix 

or Hulu about a show what you have in mind, you will go in and you'll talk about ups 

the characters and the premise, and you'll talk about kind of a pilot story. But they also 

want to know what's the arc essentially the entire series and it doesn't have to be super 

detailed, but, they really want a sense that what you're presenting to them is a saga, 

is a kind of epic tale that when it's all done when you're finished binging all sixty hours. 

That you'll really feel like, it's the equivalent of reading, like, a really good long novel. 

We have a wonderful satisfying feeling that you watch something that was a cohesive 

whole, not individual episodes of some kind of ongoing story. So, network television 

tends to be much more literally episodic, and always was, so shows that are, you know, 

currently on CBS, things like NCIS, I don't know if you get that there, but NCIS 

Humberto: yes  

Rockne:yeah CSI and in its day, and those sorts of shows, they have arcs that 

hope, you know, that moved through this series but they're pretty much standalone 

episodes, and that's kind of the way TVs always been. And now that's not the case, 

plus those have to have act breaks and, you know, when I started in television there 

were four acts per hour episode. Then there were five acts, and now there are six acts 

and to break a, like a, 48 page script into six acts is, you know, that's you know that's 

that's an act every, there is almost every few pages. So, you know, that makes for very 

short acts. And I think that's one of the reasons why audiences are less enthusiastic 

about Network shows than they are the streaming shows, plus streaming shows you 

can be much more bold. They're much more feature like, you know, in their storytelling. 

So, I think that's a big, big advantage to writing cable, you know, for cable or streaming 

as well. 

Humberto: Well, just to get more precision from what you said. You are 

numbering the number of Arcs inside an episode in a procedural series? 

Rockne:yet the number of acts 

yeah 

Rockne:the number of acts not arcs 
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Rockne":yeah I'm sorry, no the number of acts, and you know what I mean by 

that, with these words. You would normally stop for commercial, you know, but on 

Netflix and Hulu there's no commercials. So, it just keeps going  

Humberto: So, you're saying that those cliffhangers that usually should be 

placed between one block of content then you had an advertisement then you had 

another block of content, it’s already changed according to your opinion 

R:That has, yes, it very much has changed. I mean, obviously, like you say, in 

streaming services like Netflix there are no commercials, which is wonderful, because 

you're not interrupting the flow of the story. In network shows, like shows, that are like 

NCIS and CSI, and shows like that, those are interrupted every six or seven or eight 

minutes for block commercials. So it's a different style of writing, because you have to 

write, you have to put something, some sort of a cliffhanger, some sort of exciting 

happening, you know, every eight pages at the end of the Act to make sure that people 

continue to watch. you know, stay tuned in the commercial. But, the great thing about 

Netflix is you don't have to do that. 

Humberto: And has the conception of the narrative pace suffered any 

changing comparing with those ? 

Rockne:yeah it really does. Look, it's specifically with the commercial breaks 

it totally changes how you have to structure, you know, an hour drama for if you're 

writing for Netflix or for one of the streaming services or HBO. You really have the 

entire hour to present your story and the, I guess, equivalent to act breaks in the 

network shows is the at the end of an episode of a streaming show. The very exactly 

because of binging you really want to create a cliffhanger at the end of the episode. 

That is the very thing that makes people go , I said I was gonna go to bed, I said I was 

gonna stop, you know, after this episode… But something exciting, some terrific 

mystery, some surprise, some something we just have to…okay “I'll just watch the 

beginning of the next episode”. And so, it gets you to binge in, and it gets you to tune 

in, you know, to go flip to the next episode. And then, of course, on Netflix and such, 

they make it so much easy, they make it easier for you because even while the end 

credits are rolling there you have the option of just switching over to the next episode, 

you know. 

I mean, so, you don't even have to, like, there's no  no labor involved. Just roll 

on to the next episode. So, they really make it, you know, that they do the work for you, 
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in terms of, like, giving you the opportunity to just binge into the next episode which is 

... 

Humberto: And you just have to wait 4 seconds and it starts the next 

episode… 

Rockne: That's it, 4 seconds, exactly that. Then, you know, and also you can 

skip, like, if you're watching, you know, rewatching Breaking Bad, for example, it had, 

it wasn't a long title sequence, but it had a title sequence that ran 30 seconds or 

something with the theme song and all that. It has an option to skip intro. So, you don't 

even have to sit through the same, you know. It's just great cause I don't like to sit 

through it. I mean, I've seen it, you know, I've heard the music and I want to just get 

into the content. But it's a, I think, it's  very… oh they're very aware to put the skip intro 

in there, because it keeps people, you know, binging… and it keeps them watching. It 

doesn't give an opportunity to go. And “I don't really listen to the music. you know. I'll 

just I'll flip off now and come back later.” No. it's like, I can skip right through it and get 

right back into the juicy content. 

Humberto: well just a bit of out of the record here, Farscape. When you have 

the first three seasons you have one kind of narrative pace. And at the fourth season 

and the two featured movies… The narrative pace apparently changes, yeah, you have 

for example fourth season for me sounds like just one feature movie of twenty two 

episodes 

Rockne: Right! 

Humberto: Were you planning or, were you, when you were developing  that 

show it was 2003, that is the fourth season? 

Rockne:yeah yeah! 

Humberto: Fifteen years ago.. . Were there any kind of directive of making it 

available for DVD or any kind of support that would be available to binging ? 

Rockne:No, that's a really good question .No, there wasn't. Again that was, er 

before binging,certainly.  Before the phrase was knowing. But yeah, there was no there 

was no… I mean, you could get it on DVD eventually, but yeah, no it's my recollection 

there was no talk about adjusting anything in terms of what we were doing for 

subsequent viewing for DVD, or anything like that. We just, you know, our primary 

market was the market that was carring it, you know, new each year.  So, it was just 

those original, you know, viewers that we were trying to approach and reach… 
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Yeah yeah we didn't yet.. it's a super question! And we all, we know, but not 

even for DVD where it was something that, you know, were added on our minds . 

Humberto: When you are watching Defiance you mm-hmm you have just a 

flowing story ?Not exactly procedural as always you had in Farscape 

Rockne:Right, but in that had commercials and all that. But, it shows how that 

the, how the structure of TV drama has changed because of streaming… because of 

streaming and HBO we have, you know, people are comfortable with, you know, the 

stories that don't have …stories that don't end within the hour, you know. Which was 

always the way television was, always the way, you know, every detective show, every 

police drama, every medical show.. That case of that week was solved, you know, in 

that and within that hour and very rarely was there even a thread that continued 

throughout, you know, from episode to episode in any way… 

If anything, that might be something personal about the characters. But even 

that was very rare. And then, along came HBO and now the streamers and people are 

very comfortable, in fact prefer, I think to have shows that are all kind of one big saga, 

one kind of epic tale, and it just varies… 

It's ultimately more satisfying and more natural because you're watching our 

lives all go in, you know. Our lives don't end, you don’t have to decided definitely, you 

know, climaxes every you know every certain period, prescribed period… And so, the 

stories are you know, the stories shouldn't either. So, I think that works, I think that's 

actually makes it much better and more appealing to the audience really. 

Humberto: Really\thank you very much, much thanks for your microts here 

Rockne:absolutely yeah  

Humberto: and if there's anything else about this narrative and binging 

streaming that you'd like to say 

Rockne: yeah I think yeah I love binging shows myself. It's my favorite way to 

watch shows as well. And it's remarkable the quality of shows that are on currently, 

and you know Netflix seems to put up another awesome show, like, every week or 

every couple weeks. The answer that's pretty amazing… and it's almost hard to catch 

up whether to keep up with it… But yeah, obviously people do and, you know, they're 

also putting a lot of all these networks and such they’re putting a lot of money into 

these shows and it's really giving feature films a run for their money, because, you 

know, feature films can't be. They can do they can do a series like the Harry Potter 

series, and put it out a movie every three or four years… But it's not the same as what 



185 
 

they're able to do on television and that, you know, the tellers is no longer restricted by 

content by sexuality or language or, you know, violence or any of those things it used 

to be kind of a distinguished TV from movies, and made movies more, but you know, 

a bolder experience.  Now, you know, there are things they do, things on Game of 

Thrones that, that's, you know, as easily as unrestricted as any, you know r-rated 

feature film. And so, and you're getting a much richer story because you're watching 

these characters throughout. So, that to me is… makes it a fantastic film storytelling, 

you know, means of presenting a story. As I say when we go out and pitches when we 

pitch a series now we pitch it not as a one-hour or what's the first season we pitched a 

60 hour movie. That kind of, you know, full kind of epic saga. And it's great, it's great 

for the audience, and it's  very good for us, for the filmmakers too. Because it gives us 

great deal of freedom some yeah I love it! I think I could, so, I think the premise, your 

premise of your of your thesis is a terrific one. Because it's very, it's very much of the 

moment, you know, yeah and a great thing to examine. So good for you. 

Humberto: Well, thank you, thank you very much for your attention. And just 

to state another thing, Farscape is definitely not for child. I started watching that with 

my daughter, she was 8 years old, and at the second season she said: “daddy could 

you stop it”… And now she's 13 she restarted watching and now she can understand 

it much more. She loves it  

Rockne:yeah it's not a as I say that you know..it's not a Hanson kids show at 

all. So, never, never was meant to be. 

Well if you have, you have my email address, if you have any follow-up 

questions or anything just feel free to shoot me an email and I’ll answer for you. 

And best of luck with the thesis and and everything else. 

Humberto: okay! as soon as I complete it, it's gonna be written in Portuguese 

and also in English, I will send you a copy. 

Rockne: I would love to have it. I truly would. 

Humberto:Really thank you  

Rockne:no, I thank you so much. you have a good evening… 

Humberto: sorry for my delay yeah to be oh 

Rockne:that was not a problem at all.. anyway, you have a good night . 

Humberto: yeah, same for you. 

Rockne:bye bye 
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Transcrição da entrevista concedida por Rodrigo Castilho por telefone à 

Humberto de Campos Rezende no dia 26 de maio de 2018. 

 

Rodrigo: meu nome é Rodrigo Castilho dou permissão para a entrevista ser 

usada no que for preciso. 

Humberto: Obrigado Rodrigo. Vamos lá. 

Vi lá que você tem uma obra bem vasta em vários estilos, né? 

Algumas dessas obras vieram de uma demanda pessoal ou uma demanda de 

terceiros? 

Rodrigo : Têm projetos que me apareceram e  eu me apaixonei, me 

interessei. 

Têm também oportunidade que "o canal está procurando alguma coisa assim 

assim.." com tais temas ou com tal público alvo, então vamos devolver alguma coisa 

nesse sentido... Já teve isso...  Já teve adaptações, já teve ideias próprias... 

A que eu estou fazendo agora é uma ideia própria que eu levei, a produtora 

se interessou, levou no canal, o canal se interessou. 

Então já teve de um tudo... Em comum só que todas me motivaram. Por um 

motivo ou por outro , eh, eu quero falar sobre isso. 

Eu quero contar essa história.  

Humberto: Você tem um gênero ou formato que você prefere? 

Rodrigo : Não... Tenho pensado bastante sobre isso agora. Porque acabei 

fazendo coisas muito variadas. 

Tanto infantil, quanto adulto, tanto comédia, quando o drama... Tenho refletido 

bastante agora para tentar ver o que eu gosto mais. Mas por enquanto tem sido mais 

na história mesmo, do que o gênero ou o formato que tem me interessado. Embora 

eu tenha uma grande queda por coisa infantil. Mas não me impede de fazer outra 

coisa também. 

Humberto: você prefere o universo  infantil... 

Rodrigo: Eu não prefiro. Eu gosto muito. Não prefiro em relação a outros, 

mas é uma coisa que eu gosto bastante. 

Humberto: “Sítio do Picapau Amarelo” está ai e “Julie e os Fantasmas” 

também. 

Você estava comentando que tem a demanda de uma produtora ou de um 

canal... Tem algumas diretrizes mais claras sobre o desenvolvimento de conteúdo 
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sobre espectador, que a produção ou   direção e até mesmo o canal passa pra você 

como o autor? 

Rodrigo: Sim. No infantil, bastante.  No Sítio do Picapau tem bastante, tem 

até acompanhamento pedagógio...e eu acho que é uma coisa que tem que ter até 

mais, porque se você não estiver alinhado com o público alvo, no infantil falha 

bastante. E nos outros têm sempre um alinhamento com o canal, com o estilo do 

canal.. Você faz uma coisa para HBO, tem que ser edge, que eles chamam. 

Tem que ir  lá no máximo dos assuntos, ser ousado, provocativo, né. 

Humberto: No caso você está falando do HBO, né?  

Rodrigo: d'O Negócio, Agora, tem surpresas também. O próprio O Negócio, 

a gente imaginava ao fazer que teria um público bastante masculino, mas, é um 

público bastante equilibrado e por vezes até com mais mulher assistindo. 

Humberto: Estamos vendo agora  uma mudança na forma de se assistir. 

Temos a HBO, que você já trabalhou, e temos hoje em dia o HBO Go. 

Temos o Netflix tentando dominar praticamente o mundo com o streaming, 

né... A própria Netflix fala que  70% do seu conteúdo do conteúdo é consumido via 

binge watching...  

Rodrigo: Humberto, pode repetir porque falhou, falhou sua voz... 

Humberto: Atualmente a Netflix fala que 70% do conteúdo dela é consumido 

de forma compulsiva. Atrávés de binge watching... A gente pega para ver e vai 

assistindo vários episódios uma vez só. Eu mesmo assisti ao O Negócio assim. Fui 

pela HBO GO e foi assim... toda a primeira temporada. 

Na sua opinião, trabalhando tanto para broadcasting, como com O Negócio 

agora para a HBO, você sentiu alguma mudança no desenvolvimento do roteiro para 

a série de TV? 

Rodrigo: eu tô sentindo sim, bastante agora e mudanças positivas para quem 

faz. 

Por exemplo agora, a série que estou fazendo agora a Warner não é um 

streaming. 

Mas mesmo assim, eu tendo, podendo experimentar coisas que estão 

influenciadas 

Já por esse advento do streaming.. 

Porque você tem várias coisas. Primeiro flexibilizou o número de episódios 

por temporada. 
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Antes você tinha que fazer 13 ou 26. Mas, pelos recursos que tínhamos no 

Brasil, a gente fazia 13. 26 você  completa meio ano de grade no canal, 

13 você completa 3 meses. Então todos os canais trabalham com esse 

modelo. 

E agora, por exemplo, com a Netflix ela não tem esse problema, porque ela 

não tem uma grade no ar a cumpri 

Rodrigo: Então ela entra fazendo oito episódios, por exemplo. 

Então isso tem feito, mesmo os canais que não são streaming flexibilizar um 

pouco. 

Por exemplo, gora estou fazendo uma série para a Warner a primeira 

temporada vai ter 6 episódios. 

Isso é maravilhoso! Porque daí você consegue fazer com um orçamento que 

te permita fazer bacana o episódio e você também consegue experimentar a série, 

não com aquela obrigação de fazer 13 logo de cara. 

Ou você também consegue adaptar a história, número de episódios pra 

quanto história você tem e vice-versa.Isso é a primeira coisa que eu acho muito legal. 

A segunda coisa que eu acho legal dessa coisa do streaming é a duração do 

episódio, que isso ainda não chegou nos canais abertos que daí eles, canais fechados, 

de grade assim, isso não chegou porque eles têm uma grade a cumprir. Tem ali o slot 

de meia hora uma hora, e tem que botar os intervalos e tal. 

Mas, nos streamings, Netflix, Amazon, Hulu, etc...não tem uma duração pré-

determinada o episódio. "Tem que ter 22, 24, 26 minutos, ou tem que ser 51 minutos. 

Não tem esse tipo de coisa, e aí você conta o quanto aquele episódio pedir 

Você não consegue arrastar, nem cortar demais um episódio. Se você pegar a Netflix 

muito varia muito a duração de cada episódio dentro de uma série. Você pode ter um 

episódio com 35 ou com 32 minutos de uma mesma série. Isso é..., isso eu acho 

fantástico também. 

 A terceira coisa que eu tenho sentido uma diferença é que a Netflix veio com 

essa proposta de fazer um filme, uma temporada é um filme longo, né. Isso eu acho 

muito bacana e é uma coisa que estou experimentando nos seis episódios dessa série 

que estou fazendo agora para a Warne. 

Eu estruturei esses 6 episódios como se fossem um longa. Mas, ele vai ser 

fatiado em 6 com um gancho ao fim de cada episódio. 
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É uma coisa que não é uma comédia de meia hora que não necessariamente 

você teria isso. Nem de um lado e nem de outro. 

Antes desse novo formato de série que está se consolidando eu faria 

provavelmente, é, a coisa muito mais episódica por ser comédia. 

OU seja, sem pensar tanto..., claro que teria algum arco de temporada mas 

seria muito mais sutil,  e não teria tanto gancho. Seria bem mais bem mais fechado 

porque você assistiria a um em uma semana e outro na outra. Gancho é muito longo 

pra ficar esperando e tal. 

Mas, como até uma série da Warner sem previsão de ir pra o streaming 

também, e como todas as séries têm rumado para este caminho, estou me permitindo 

experimentar isso e estou achando ótimo. Porque você..., é tanto uma coisa que você 

vai poder ver um episódio, ou você vai poder ver a temporada inteira, um atrás do 

outro. 

Então, tanto ter essa coisa de ser um filme longo é legal porque você permite 

explorar toda as transformações que tem dentro de uma história de um filme, né. Mas, 

também isso é mais devagar, e também botando ganchos no episódio de meia hora... 

Mas enfim, eu tô achando bom isso... Eu sei que tem gente reclamando, que 

por outro lado estão se arrastando coisas que eram para ser menores e aí pra poder 

render mais episódios e render maratonas maiores a coisa tem sido estendida mais 

do que precisava. Eu tenho visto  reclamações disso, de séries, de outras séries. Ainda 

não aconteceu isso...é a primeira vez que estou experimentando fazer isso. E não 

tenho sentido isso. Não tenho problema de arrastar demais né, que é o problema 

inverso. Por enquanto tenho achado ótimo. 

Humberto: O que você chama de arrastar seria uma mudança no ritmo 

narrativo? 

Rodrigo: Não. Eu tenho visto algumas pessoas reclamando até de séries 

documentais. indiferença comando até espero Eu tenho visto pessoas falando assim 

fizeram oito episódios desta série, quando em 4 episódios resolveria. O material que 

tinha rendia 4 episódios, eles vão arrastando para oito,  mais pra ter mais episódios. 

Segurar ali o espectador maratoneando por  mais tempo, né. 

Eu tenho visto pessoas reclamando isso de algumas séries. Isso por enquanto 

num eu não tenho sentido esse problema assim de, "há não já não vai esticando de 

propósito só pra render mais episódios...". Eu tenho sendo ao contrário. Tenho sentido 

só coisas benéficas nesses novos formatos  ai de narrativa. Ao contrário até. 
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Antes tinha a necessidade de fazer 13 episódios, tinha que esticar mais uma 

coisa que hoje em dia. Você faz 8, 6, 10... Você faz do tamanho que você tem história 

para contar naquela temporada. Eu acho até o contrário por enquanto. Vamos ver.. 

Mas também é a primeira vez que estou fazendo, minha primeira série nova depois 

que houve essas mudanças todas. 

Humberto: Você comentou a respeito que, agora na sua concepção, você 

poderia pensar a série como um filme longo. E no final de cada episódio você coloca 

um gancho para o próximo episódio, transformando a narrativa em seriada,não mais 

somente episódica.  e você diz que o posicionamento desses ganchos no final do 

episódio ele pode ser suprimido ou colocado de outra forma suprimido colocado de 

outra forma num em um conteúdo feito para streaming? Você está trabalhando agora 

para a Warner que é broadcasting. Você acha que até mesmo essa questão dos 

ganchos, a gente já não tem os ganchos entre um bloco e outro né 

Dependendo do conteúdo...O que você acha a respeito disso que até 

mesmo....  

Rodrigo: Acho que é a cara do streaming isso. Termina com o gancho pro 

cara, pro expectador clicar para ver o próximo episódio antes clicar para ver o próprio 

blog antes dele entrar automaticamente, até. Eu acho que isso é até ao contrário.  

Acho que é essa coisa do streaming que veio e está mudando e numa série de um de 

um canal regular, não de streaming, e  eu tô fazendo isso. É uma aposta. Vamos ver. 

Isso é outra coisa boa também. Eu acho. Não ter esses ganchos, não ter a 

necessidade desses ganchos dentro do episódio. 

Humberto: Quando a gente fala assim, do ritmo narrativo, voltando a questão 

do ritmo narrativo, você teve necessidade de colocar mais ou menos coisas 

acontecendo  acontecendo... 

Spend bullets faster, como o pessoal costuma falar, gastar as balas de forma 

mais rápida, na sua escrita ou não? 

Rodrigo: Não, comigo isso não aconteceu ainda. 

Já ouvi de colega colegas que têm trabalhado pra streaming... Alias, depois 

se você quiser..Não sei se já entrevistou o Pedro Aguilera, do 3%...  

Humberto: Estava super afim, eu tenho o contato com o Jotagá...e foi logo 

quando estavam lançando a segunda temporada não conseguiu falar com ele. Mas 

se você puder... puder passar do Pedro, o Jotagá me disse "conversa com o Pedro 

que ele vai conseguir te falar melhor.”  
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Rodrigo: Essa série que estou fazendo agora ela é lá na Boutique, que faz o 

3% para o Netflix. O email especificamente do Pedro Aguilera eu não tenho. Mas eu 

posso te passar da Produtora. E ela pode te por em contato com ele.  

Humberto: Eu trabalhei com a Boutique no Zoo da Zu. O Coronel Leite fez 

parte... Mas quero sim, pode ser outro departamento. 

Rodrigo: acho que não... você falar com a Mariana Nunes ou com a Rachel... 

Te passo depois se quiser.  

Mas, o que eu estava falando...eu tenho ouvido de pessoas que trabalham 

com séries para streaming essa coisa, essa necessidade de ter muito acontecimento. 

Eu por enquanto não tenho e não tive  nenhum pedido nesse sentido. Mas, 

também não trabalhei ainda para o streaming. Não sei como é que vai ser. 

Humberto: Nessa questão que você falava que desenvolveu uma série de 

comédia para a Warner.. 

Geralmente em comédia a gente trabalha mais com o estereótipo e 

personagens. Você não desenvolve eles tão profundamente com conflitos e tal... No 

caso quando você vai fazer ela de forma seriada e não episódica, você teve que 

trabalhar um pouco mais os personagens? 

Rodrigo: É engraçado porque ao mesmo tempo são personagens mais 

esteriotipados, não tanto conflituosos e tal...tal como um drama, mas ao mesmo tempo 

comédia é em cima de personagem, personagem, personagem.. você pode até fazer 

uma uma piada dentro da história, mas a piada que o público mais gosta é a piada do 

personagem, feita em cima da característica do personagem, de como o personagem 

reage a uma situação. Então tem esse contraponto, ao mesmo tempo que sim, seu 

personagem talvez menos – reais, entre aspas, num sentido de você tentar reproduzir 

como alguém é, toda sua complexidade na vida real, ser uma coisa mais esteriotipada, 

ao mesmo tempo a comédia muito calcada no personagem, apesar  de mais 

estereotipado né 

Então em relação especificamente a streaming, que eu acho que é a sua 

investigação aí , não tenho visto diferença não. Mas, quer dizer só acentuar mais 

nisso. As pessoas querem ver o personagem, personagem, personagem. 

Humberto: No caso quando você fez, trabalhou na readaptação do Sítio do 

Picapau Amarelo tem uma diferença narratológica bem grande daquela feita em 70 e 

80 para a atual...muitas pessoas falaram que ficou mais próximo da novela do que é 

a primeira adaptação. Vocês perceberam isso, foi proposital? 
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Rodrigo: O que eu fiz no Sítio  do Picapau Amarelo foi a animação. O que 

ficou  parecendo com a novela foi a última versão que era tipo uma novelinha mesmo.  

Eu fiz ao contrário. Eu fiz uma animação. Que tem também  várias diferenças em 

relação ao que é livro, e em relação a outras adaptações também. Bem diferente, 

porque você pega o livro do Moteiro Lobato as histórias são longas.  Tinha que contar 

histórias de dez minutos. 

É bem diferente. Tanto que não são, na animação não tem as mesmas 

histórias do livro. Eu fiz história baseada em trechos. Tinha um trecho que o Monteiro 

Lobato falava que o Rabicó não cumpria suas promessas. É uma frase ali no meio. O 

porquinho preguiçoso nunca cumpria suas promessas. É uma frase solta ali no meio 

ai eu pego uma história que o Rabicó tem promessas feitas para todo mundo no sítio 

e nunca cumpre sua promessas... 

Então é uma adaptação bem diferente. É quase o mesmo universo do livro 

mas, não são as mesmas histórias. Enfim, é em cima de personagem, né. 

Personagem e o estilo narrativo são os mesmos, mas as histórias não são as 

mesmas. 

Humberto: Rodrigo, era isso que eu precisava de você nesse momento. Muito 

obrigado!  

Rodrigo: imagina! Espero que tenha ajudado. Boa sorte ai no seu trabalho. 

 

 

 

 


