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RESUMO 

 A proposta deste trabalho é entender como o binge-watching ocorre sob uma 
perspectiva narrativa. Partindo de uma comparação entre a metáfora do transporte 
narrativo estabelecida por Richard J. Gerrig e as gratificações proporcionadas pelo 
binge-watching, segundo Mathew Pittman e Kim Sheehan, esta pesquisa identificará 
como os fatores de narratividade que, segundo Susanne Kinnebrock e Helena 
Bilandzic, influenciam tal transporte se manifestam nas séries televisivas,  
estimulando no telespectador o desejo de continuar a consumir aquela narrativa e 
demonstrará estes fatores na série Breaking Bad, que pode ser considerada um case de 
binge-watching. 
 
 

Palavras-chave: binge-watching; transporte narrativo; fatores de narratividade; 
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INTRODUÇÃO 

 

O dia que, naquele instante, clareou o aposento do sultão da Índia, 
impôs o silêncio a Cheherazade1. Mas a história agradava bastante a 
Chariar para que ele desistisse da sua continuação. (GALLAND, 
2002, v.1, p.184) 

 

 Assim termina o 61º capítulo de As mil e uma noites2. Clássico da literatura, o 

livro contém diversos contos de origem oriental, compilados e transcritos para a forma 

escrita pelos árabes (COSTA, 2000, p. 51) e organizados como uma série de histórias 

em cadeia. Embora existam variações entre as inúmeras versões da obra, o cerne da 

trama principal, que serve de "conto-moldura"3 para os demais, se mantém: todas as 

histórias são narradas por Sherazade, a impetuosa protagonista que, decidida a encerrar 

o ciclo vingativo4 iniciado por Chariar, o sultão de seu reino, casa-se com ele e o se-

duz por meio de sua narração.  

O trecho citado acima é um exemplo claro da estratégia de Sherazade, que se 

repete ao fim da maioria dos capítulos: após iniciar uma história, apresentar seu mun-

do, engajar o sultão com seus personagens e interessá-lo em seus destinos a ponto de 

não perceber o passar das horas, a sultana interrompe a narrativa em seu momento 

mais palpitante, justamente quando o dia começa a raiar.  Curioso e envolvido demais 

com o conto para abrir mão de seu desenlace, o sultão adia a sentença de morte da 

esposa, para que ela possa terminar de contá-lo. E assim se passam, uma, duas, mil e 

uma noites, até que Chariar se encontre tão apaixonado pela mulher quanto por suas 

histórias, e abra mão de sua vingança. 

 É interessante perceber que, apesar de ser uma história milenar, o "conto-

moldura" de As mil e uma noites é extremamente atual, pois traduz o poder que as nar-

                                                
1 Apesar da grafia Cheherazade, utilizada por Galland (2002), utilizarei, no escopo deste trabalho, a 
grafia Sherazade, mais popular no Brasil. 
2 [versão de] Antoine Galland; tradução de Alberto Diniz; apresentação de Malba Tahan - 21ª ed. - Rio 
de Janeiro: Ediouro, 2002 
3 Nome dado por Wajnberg (1977 apud COSTA, 2000, p. 51) para o conto que amarra diversas histó-
rias. 
4 Conta a história que, “após ter descoberto a traição de sua mulher, o Sultão Chariar casa-se a cada 
noite com uma jovem diferente que será morta ao amanhecer.” (GALLAND, 2002, v.1,lombada) 
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rativas têm sobre nós, seres humanos. Um dos maiores exemplos contemporâneos des-

te poder é o binge-watching, prática espectatorial que se tornou um fenômeno mundial 

há cerca de 4 anos e que é o objeto de estudo deste trabalho.  

 Também conhecido como maratona, ou binge-viewing, o termo binge-watching 

descreve a ação de “assistir à vários episódios de um programa de televisão em rápida 

sucessão, geralmente por meio de DVDs ou streaming digital”5.  

Popularizada em 2013, quando o serviço de streaming Netflix publicou a pri-

meira temporada de sua série House of Cards (2013- presente) em sua totalidade, a 

prática, que já era realizada em menor proporção desde a propagação dos aparelhos de 

videocassete, rapidamente cresceu entre os amantes de séries televisivas e se tornou 

tema de diversas discussões na imprensa, na indústria audiovisual e na academia. 

Muitas dessas discussões se voltaram para a psiqué do espectador binge-

watcher (Hi Sung, Yeon Kang e Lee, 2015), para o desenvolvimento da prática em si 

enquanto forma de consumo (Pittman e Sheehan, 2015; Castellano e Meimaridis, 

2016; Saccomori, 2016; Holloway, 2017), e para os impactos que sua existência, alia-

da ao novo modelo de publicação de temporadas desenvolvido pela Netflix, geraram 

na confecção das séries (van Ede, 2015; Sharma, 2016). Embora todas estas reflexões 

sejam extremamente úteis e tenham, inclusive, constituído parte da bibliografia utili-

zada neste trabalho monográfico, nenhuma delas, se debruçou sobre o estudo da rela-

ção entre o binge-watching e os elementos narrativos das séries televisivas assistidas 

dessa forma. 

Este trabalho parte da crença de que, por mais que a tecnologia e outros fatores 

externos às séries estejam ligados à prática do binge-watching, o principal motivo para 

alguém querer assistir aos episódios de uma série em sequência6, é o mesmo que fez 

Chariar adiar a morte de Sherazade para continuar ouvindo o conto interrompido ao 

amanhecer: a narrativa, seu mundo, seus personagens, seu desenlace. 

Considerando que temporadas antes consumidas ao longo de meses, ou mesmo 

anos, agora podem ser assistidas em questão de horas ou dias (CONLIN e SHAR-

                                                
5 Tradução da autora a partir do seguinte original: Watch multiple episodes of (a television program) in 
rapid succession, typically by means of DVDs or digital streaming. Disponível em: 
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/binge-watch>. Acesso em: 19 de Abr. de 2017. 
6 No escopo deste trabalho considerarei apenas esta forma de binge-watching, embora reconheça o uso 
desta nomenclatura para outras formas de assistir a series, como a visualização em sequência de episó-
dios de series diferentes , ou de filmes.  
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PLES, 2014, p.18), que tal forma de consumo tem influenciado as escolhas criativas 

dos roteiristas e produtores (ibid.), que o mercado nacional de séries televisivas está 

crescendo exponencialmente desde a promulgação da Lei da TV a Cabo7;  e que, ca-

nais brasileiros de peso como Globo, SBT e Record estão começando a investir seria-

mente em suas plataformas de streaming digital8, parece fundamental, em termos de 

produção audiovisual, a existência de estudos brasileiros que procurem identificar e 

sistematizar os elementos narrativos que influenciam o binge-watching.  

Assim, o objetivo deste trabalho é, justamente encontrar e sistematizar tais 

elementos que, ao serem processados por seus telespectadores, lhes proporcionam de-

terminadas gratificações que, segundo Pittman e Sheehan (2015), são responsáveis 

pelo nosso desejo de permanecer imersos nas séries que maratonamos. Desejo este 

que, no âmbito deste trabalho, será denominado, metaforicamente, de “Efeito Sheraza-

de”,  menos para taxonomizá-lo, do que para fazer uma referência saudosa à persona-

gem que, através de sua narrativa, conseguiu incitar o mesmo desejo em seu sultão. 

No primeiro capítulo, será feita uma breve contextualização sobre o surgimen-

to e o desenvolvimento do binge-watching, abordando sua etimologia e evolução até 

os dias de hoje. Em um segundo momento do capítulo, com base na pesquisa feita por 

Pittman e Sheehan (2015), as principais gratificações obtidas durante o binge-

watching serão apontadas e relacionadas com o Efeito Sherazade. 

No segundo capítulo, será demonstrado como tais gratificações são consoantes 

com a metáfora do "transporte narrativo", de Richar J. Gerrig (1993), que descreve o 

processo de imersão ocorrido com os leitores ao processarem narrativas. A partir desta 

relação, serão pontuados os “fatores de narratividade” (BILANDZIC e KINNEBROK, 

2006), que, quando presentes em uma série, estimulam o telespectador a permanecer 

transportado através do binge-watching.  

O terceiro capítulo, então, será dedicado à demonstração de como tais fatores 

de narratividade foram utilizados pelos roteiristas de Breaking Bad (2008-2013), série 

                                                
7 Informação obtida em:  <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,a-explosao-do-conteudo-
nacional-na-tv-paga-imp-,1642417>. Acesso em: 19 de Abr. de 2017. 
8 Informação obtida em: <https://optclean.com.br/efeito-netflix-emissoras-de-tv-brasileiras-lancam-
seus-proprios-aplicativos-de-streaming/>. Acesso em: 19 de Abr. de 2017. 
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que, segundo seu criador, Vince Gilligan, teve seu sucesso relacionado com o binge-

watching9. 

I – A PRÁTICA  DO BINGE-WATCHING: CONTEXTO E POSSÍVEIS EX-
PLICAÇÕES 

 

 

 Ao discutir o formato seriado em seu livro “A Televisão Levada a Sério”, nos 

anos 2000, Arlindo Machado declarou sua crença de que,  

 
Se os intervalos que fragmentam um programa de televisão fossem su-
primidos e os vários capítulos diários fossem colocados em continuidade 
numa mesma sequência, o interesse do programa provavelmente cairia de 
imediato, uma vez que ele foi concebido para ser decodificado em partes 
e, simultaneamente com outros programas. (MACHADO, 2000, p. 88). 

 
Para o autor, “ninguém suportaria uma minissérie ou uma novela que fosse 

apresentada de uma só vez (mesmo que fosse de forma compacta), sem interrupções e 

sem os nós de tensão que viabilizam o corte” (ibid.). Entretanto, menos de vinte anos 

depois, o binge-watching, prática de assistir episódios seguidos de obras televisivas 

seriadas, se tornou uma das principais formas de consumo televisivo.  

Para entender melhor como essa prática surgiu e os motivos que levam teles-

pectadores a, não apenas “suportar”, como a escolher o binge-watching como maneira 

de assistir a seriados televisivos, este capítulo fará um breve panorama de contextuali-

zação e apresentará os resultados de um estudo que buscou entender o porquê dessa 

prática por uma abordagem de "usos e gratificações". 

I.I – ETIMOLOGIA, SURGIMENTO E EVOLUÇÃO DO BINGE-WATCHING 

 Embora tenha entrado para a lista de Palavras do Ano do Oxford Dictionaries 

em 2013, e seja definida por este como o ato de “assistir a múltiplos episódios (de um 

                                                
9 Informação obtida em: < https://www.wired.com/2013/06/breaking-bad-season-5-dvd/>. Acesso em: 
19 de Abr. de 2017. 
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programa de televisão) em sucessão rápida”10, o termo binge-watching não possui uma 

tradução exata para o português. 

 Ao tentar definir uma etimologia para a palavra, Saccomori (2016) considerou 

que, apesar da inexistência de tradução, seu sentido poderia ser compreendido como 

uma espécie de “orgia televisiva”, uma vez que binge equivale a farra e watching 

significa “assistindo”, tendo a união das palavras um significado próximo a “assistir 

compulsivamente”( SACCOMORI, 2016, p.26). 

 Castellano e Meimaridis (2016, p. 2) pontuam que essa associação da prática a 

um consumo excessivo ou compulsivo, fez com que ela carregasse uma conotação 

muitas vezes negativa, sendo traduzida por alguns pesquisadores como transtorno 

psicológico. É o caso de um estudo realizado na Universidade do Texas que, através 

da análise de 316 jovens entre 18 e 29 anos, associou o binge-watching com 

sentimentos de depressão, solidão e falta de autocontrole11. 

 De fato, a realização de binge-watching implica em algo que Perks (2015) 

denomina “Shedule Shifting” (mudança de cronograma), ou seja, uma alteração da 

agenda diária do binge-watcher em função da prática. A autora ressalta que, ao 

realizar binge-watching, passamos a atentar para o tempo da narrativa, deixando o 

nosso de lado. Isso significa que várias atividades que costumavam ocupar este 

tempo, como “(...) o sono, a comunicação interpessoal, os padrões alimentares e 

produtividade de trabalho.”12 (p. 22) são afetados.  

 Desta forma, tem se tornado cada vez mais comum traçar relações entre 

algumas patologias e essa alteração, principalmente quando ela ocorre por falta de 

autocontrole, como dizem os pesquisadores da Universidade do Texas. Em alguns 

casos, Perks (2015) repara, os binge-watchers podem, inclusive, experimentar 

sentimentos de culpa e remorso após uma maratona, pois mesmo que tenham achado a 

experiência gratificante, deixaram de utilizar uma grande quantia de tempo em 

atividades da vida real, para se engajarem em uma ficção, em um entretenimento (p. 

56). 
                                                
10 Tradução da autora a partir do seguinte original: Watch multiple episodes of (a television program) in 
rapid succession, typically by means of DVDs or digital streaming.  Disponível em: 
<https://en.oxforddictionaries.com/definition/us/binge-watch>. Acesso em: 19 de Abr. de 2017. 
11Ver: http://oglobo.globo.com/sociedade/ciencia/maratonas-de-series-podem-esconder-sentimentos-de-
solidaodepressao-15173385 (apud CASTELLANO e MEIMARIDIS, 2016, p. 2-3). 
12 Tradução da autora a partir do seguinte original: (...) sleep, interpersonal communication, eating pat-
terns, and work productivity. 
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 Considerado este aspecto, muito relevante quando se pensa sobre os possíveis 

efeitos da imersão aqui estudada, essa abordagem patológica transborda os objetivos 

deste trabalho e, portanto, não será explorada. Ainda assim, concordo com Castellano 

e Meimaridis (2016) que, apesar de considerarem a abordagem da pesquisa realizada 

na Universidade do Texas superficial e um tanto apocalíptica13, acreditam que 

representa o interesse que o binge-watching vem gerando para a academia (p.3). 

 Procurando estabelecer um histórico aproximado do uso do termo, Saccomori 

(2016) relata que o primeiro registro de sua aplicação no campo acadêmico da 

televisão teria sido feita em 2005, por Jason Mittell, em seu texto Exchange Value, 

publicado no site da Flow, uma revista online de estudos de mídia do Departamento 

de Rádio, TV e Filmes da Universidade do Texas. Nele, Mittell diz ter baixado toda a 

temporada da série Veronica Mars (2004-2007) por BitTorrent e realizado um binge 

dos episódios durante uma semana. Entretanto, o texto em si dissertava sobre pirataria 

e não se preocupava muito com a questão da maratona. (SACCOMORI, 2016, p.26). 

 Apenas um anos depois, em setembro de 2006, é que o termo seria utilizado em 

uma reflexão sobre os hábitos telespectatoriais. Citando o texto de Mittel, Amanda 

Lotz (que posteriormente publicaria o livro The Television Will Be Revolutionized), 

escreveu, também na Flow, o texto Rethinking Meaning Making: Watching Serial TV 

on DVD, no qual questionava como esta nova maneira de assistir TV poderia 

influenciar o processo de construção de significado dos telespectadores. Saccomori 

(2016) aponta que foi a partir deste texto e dos comentários feitos a ele que o termo se 

tornou “sinônimo de assistir a conteúdos audiovisuais em sequência” para a academia 

e passou a ser utilizado nesta formulação para discutir hábitos de consumo de 

produtos seriados (p.28).  

 Apesar desta adesão e interesse recentes pelo termo, Castellano e Meimaridis 

(2016) afirmam que a prática em si não é nova. Segundo as pesquisadoras, estudiosos 

americanos que abordam a questão, como Kompare (2010), afirmam que o binge-

watching teria se iniciado na década de 1970, com as maratonas televisivas exibidas 

por canais de televisão (p.3). 

 Com efeito, muitas pessoas ainda utilizam o termo "maratona" como sinônimo 

                                                
13 Nomenclatura dada por Umberto Eco àqueles aqueles que condenam os meios de comunicação de 
massa, em seu livro “Apocalípticos e Integrados” (1964). 



13 
 

 

de binge-watching.  Principalmente no Brasil, onde a palavra de língua estrangeira 

ainda não se popularizou, e onde as emissoras de TV a cabo ainda o utilizam para 

denominar a estratégia de preencher a grade com episódios seguidos de um mesmo 

programa.  

 De fato, o binge-watching é um tipo de maratona, mas o segundo termo é 

muito mais abrangente. Para Lisa Perks (2015) o binge-watching estaria enquadrado 

naquilo que denomina maratona de mídia, ou seja, "um envolvimento rápido de 

leitores ou telespectadores com um mundo narrativo."14 (p. ix). Assim, a realização de 

uma maratona não está relacionada, necessariamente, a determinado tipo de produto, 

mas à forma pela qual produtos de mídia narrativos e seriados podem ser consumidos 

(SACCOMORI, 2016, p. 24). 

 Embora os canais de TV a cabo tenham dado início às maratonas de seriados 

televisivos, essa forma de assistir aos episódios em sequência segue a lógica das 

grades de programação dos canais, fazendo com que o espectador precise encontrar 

um tempo em sua agenda em função do tempo predeterminado por eles, muitas vezes 

tendo sua imersão interrompida por comerciais. Dessa forma, mesmo que as 

maratonas promovidas por canais permitam uma espécie de binge-watching, se 

encontram numa lógica de fluxo televisivo que restringe a autonomia do telespectador. 

 De forma geral, o fluxo, nada mais é do que a transmissão contínua e regular de 

conteúdo televisivo, sob a qual o telespectador não possui agência. Segundo 

Castellano e Meimaridis (2016),  a associação entre este modelo e a televisão foi 

disseminada a partir do trabalho de Raymond Williams (1974),  

 
“(...) para quem o fluxo poderia ser indicado como a principal caracterís-
tica dessa mídia, e marcaria sua relação com o público, com a publicidade 
e com os demais tipos de texto, através da progressão aparentemente indi-
ferenciada da transmissão constante.” (ibid., p.4) 

 

 Assim, Williams (1974) acreditava que, para que um programa televisivo fosse 

analisado, precisaria ser considerado dentro do contexto de seu  fluxo, e não como um 

produto individual, pois sua função seria completamente diferente em outra programa-

ção (LIMA; MOREIRA; CALAZANS, 2015, p. 240). 

                                                
14Tradução da autora a partir do seguinte original: (...) readers or viewers rapidly engaging with a story 
world. 
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 Foi seguindo essa lógica, que Machado analisou o formato seriado, pois, se-

gundo sua análise, a segmentação, os ganchos e os nós de tensão inerentes às séries 

televisivas, só seriam eficazes se seguidos da interrupção de intervalos comerciais e de 

todos os outros programas que intercalam a exibição semanal de episódios. Machado 

acreditava que a exibição sequencial de uma série poderia remover a fidelidade e a 

curiosidade do espectador e, por conseguinte, seu interesse. Como podemos compro-

var pela crescente adesão ao binge-watching, este não é o caso. 

 Perks (2015) propõe que com as novas tecnologias de gravação e de exibição e 

com o surgimento das maratonas, os programas passaram a poder ser assistidos e ana-

lisados, não apenas em um contexto de fluxo televisivo, mas também em uma espécie 

de “fluxo isolado”(p.xxii). 

 Para a autora, tal possibilidade teria se iniciado na década de 80, com o apare-

cimento do VCR (Video Cassette Recorder). O aparelho eletrônico, capaz de gravar e 

reproduzir imagens através de videocassetes, fez com que os telespectadores tivessem 

uma agência um pouco maior sobre a escolha do que assistiam, pois,  uma vez grava-

dos, os programas poderiam ser assistidos na hora em que quisessem, na ordem em 

que quisessem e com a possibilidade de pular comerciais via fast foward.15  

 Entretanto, apesar de revolucionário, o uso do VCR demandava “(...) compro-

misso, conhecimento, esforço e preparação.”16 (PERKS, 2015, p.xvi) de seu usuário 

para conseguir gravar as fitas e estas, por sua vez, ocupavam bastante espaço e possuí-

am uma capacidade de armazenamento de conteúdo bastante limitada. 

 Segundo Castellano e Meimaridis (2016), o surgimento dos videocassetes 

“significou a primeira importante quebra no modelo tradicional de fluxo, ao possibili-

tar à audiência o consumo da televisão fora do horário de exibição” (p.4), mas foi o 

surgimento do DVD (Disco Digital Versatil) que transformou a relação dos espectado-

res com a televisão, pois sua forma compacta possibilitou a venda de Boxes de DVDs 

com temporadas completas de séries (ibid., p.5), permitindo que os telespectadores 

assistissem um episódio após o outro sem ter o trabalho que tinham com o VCR. 

                                                
15 Função geralmente disponível em aparelhos e softwares que lidam com arquivos de vídeo e música e 
que permitem ao usuário avançar seus conteúdos em uma velocidade mais rápida do que a que normal-
mente seriam rodados. 
16 Tradução da autora a partir do original: "(...) commitment, know-how, effort, and preparation." 
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 Em Gaps and Recaps:Exploring the Binge-Published Television Serial, Esther 

van Ede afirma que este tipo de publicação de séries também suprimiu, automatica-

mente, os gaps (lacunas) dentro e entre seus segmentos. Ao contrário dos videocasse-

tes, os DVDs não exigem que seus usuários avancem comerciais e outros programas 

geralmente colocados nestes intervalos, pois tais interrupções são completamente ex-

cluídas do conteúdo e substituídas por “telas negras” ou “cortes secos” (VAN EDE, 

2015, p. 31). 

 Com a evolução da internet, a possibilidade de armazenar e exibir as séries 

evoluiu ainda mais. Hoje, além dos DVDs, os episódios podem ficar armazenados em 

provedores online para serem assistidos on demand (sob demanda), ou seja, apenas 

quando solicitados pelos telespectadores. São os chamados serviços de streaming e 

downloads.  Perks (2015) comenta que, 

 

Em comparação com o seu precursor, o VCR, os serviços de streaming 
ou downloads proporcionam uma melhor oportunidade para que os es-
pectadores encontrem textos "maratonáveis" porque o conteúdo já está 
disponível (sem que os telespectadores precisem antecipar os seus inte-
resses e gravá-los), os elementos visuais são da mesma qualidade dos de 
uma transmissão de TV, e não é preciso deixar o sofá para selecionar 
um a partir de uma variedade de textos (em comparação com a seleção e 
o play em uma fita ou DVD).17 (p.xxix) 
 
 

Segundo Van Ede (2015), “Devido a este método de publicação específico, as 

séries binge-published18 têm menos lacunas temporais do que séries regulares.”19, ou 

seja, têm menos “interrupções temporais impostas pela indústria na experiência de 

visualização”20 (p. 3). Seguindo a lógica apontada por Machado (2000), esta exclusão 

de lacunas entre os segmentos via tecnologias de conveniência, deveria “desconstruir a 

                                                
17 Tradução da autora a partir do seguinte original: Compared to their precursor the VCR, streaming 
services or downloads provide a better opportunity for viewers to find marathonable texts because the 
content is already available (without viewers needing to anticipate their interests and record the con-
tent), the visuals are the same quality as a TV broadcast, and one need not even leave the couch to select 
from a variety of texts (compared to selecting and popping in a tape or DVD)". 
18 Expressão utilizada pela autora para denominar as séries cujas temporadas são publicadas em sua 
totalidade, em adequação a essa lógica de armazenamento. 
19 Tradução da autora a partir do seguinte original: Because of this specific publication method,  binge-
published serials have fewer temporal gaps than regular serials.". 
20 Tradução da autora a partir do seguinte original: (...) industry-enforced temporal interruptions in the 
viewing experience 
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noção de serialidade”21 (BOURDAA, 2011, pp. 33–44 apud VAN EDE, 2015, p. 36). 

Entretanto, Van Ede (2015) argumenta que, embora o binge-publishing pareça elimi-

nar a serialidade de suas publicações, a segmentação, característica vital ao formato 

serial, permanece entre temporadas e na clara distinção entre episódios, todos com 

créditos iniciais e finais (p.37). Por mais que os episódios percam a temporalidade 

advinda das lacunas quando assistidos em sequências, o fato de terem sido pensados 

originalmente, considerando a possibilidade de exibição em uma grade televisiva, faz 

com que os indícios destas lacunas permaneçam na narrativa (ibid). 

É importante ressaltar, no entanto, que “embora a forma serial não tenha mu-

dado sua essência, a possibilidade de ignorar essas lacunas influenciou a narrativa se-

rial”22 (VAN EDE, 2015, p. 38). Segundo Van Ede (2015), esta possibilidade fez com 

que elementos narrativos típicos do formato serial e que se aproveitam destas lacunas, 

como os "ganchos" e "elipses", e aqueles que foram criados a priori para relembrar 

eventos possivelmente esquecidos durante as lacunas, como as "recapitulações", são 

obrigados a evoluir para atender as demandas causadas por essa nova possibilidade de 

telespectatorialidade, sem punir, simultaneamente, o telespectador que ainda segue 

transmissão semanal dos canais (ibid.). 

Em seu artigo Serial Boxes, Jason Mittel (2010, s.p) explicita esta evolução ao 

argumentar que, a partir dos boxes de DVDs, os telespectadores ganharam a possibili-

dade de assistir a episódios como fariam com capítulos de um livro, podendo consultar 

e reassistir episódios ou temporadas passadas para preencher lacunas ou atualizar suas 

memórias de eventos ou momentos passados.  

Em Televisão e Serialidade: Formatos, Distribuição e Consumo, Barth, Pi-

nheiro e Nunes (2016) colocam que, de modo geral, uma série pode ser estruturada de 

forma episódica,  com “episódios independentes que têm, cada um em si, uma unidade 

relativa” (p.7), ou de forma serializada, com “fatos mais conectados, estruturados em 

redes de conflitos mais ou menos complexas” (SYDENSTRICKER, 2012 apud ibid. 

p.8). 

  Ao dar ao telespectador a possibilidade de assistir os episódios em sequência, 

ou consultar episódios anteriores, estas novas tecnologias impulsionaram a criação de 
                                                
21 Tradução da autora a partir do seguinte original: (...) de-construct the notion of seriality itself (...) 
22 Tradução da autora a partir do seguinte original: While the serial form did not change its essence, the 
possibility to skip these gaps did influence the serial narrative.	  
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programas mais serializados, ou que misturassem a forma episódica à serializada.  A 

este aumento na causalidade entre episódios, que pressupõe um certo acúmulo de in-

formações do telespectador e recusa “a necessidade de fechamento da trama em cada 

episódio”, Mittel (2006, p. 36) denomina "storytelling", ou "complexidade narrativa".  

Castellano e Meimaridis (2016) apontam que “o aumento da serialidade nas 

produções televisivas ocorreu na década de 1980, em títulos como Hill Street Blues 

(NBS, 1981-1987) e St. Elsewhere (NBC, 1982-1988)” (p.7). Mittel (2006) afirma que 

tais programas “importavam o storytelling seriado para programas policiais, dramas 

médicos e sitcoms (...)” (p.37), anteriormente marcados pela forma episódica e não 

sequencial. Para o autor, estas inovações dos anos 80 seriam a principal influência 

para a progressiva expansão do “(...) papel dos arcos históricos entre episódios e tem-

poradas.” (ibid.) e da “(...) relação entre as diversas tramas criando histórias que se 

entrelaçam e normalmente colidem e coincidem.” (ibid., p.41). 

Assim, Mittel (2010) ressalta que,  

 
Se,  em suas primeiras décadas, o objetivo da maioria das histórias 
de televisão era criar episódios que pudessem ser vistos em qualquer 
ordem por um espectador distraído, com atenção apenas casual (...) 
hoje, as narrativas complexas são projetadas para que um especta-
dor, não só, preste muita atenção a elas uma vez, mas para que ele as 
reassista em busca de uma profundidade de referências, de impressi-
onantes exibições de estilo e continuidades, e de apreciar detalhes 
que exijam o uso ilimitado da pausa e do rebobinar. 23 

 
Para além destas influências diretas na narrativa, Castellano e Meimaridis 

(2016) chamam atenção para o impacto direto que a prática do binge-watching tem 

sobre as lógicas mercadológicas: 

 

Para Martix (2014), as emissoras ultimamente levam em considera-
ção a atratividade da série para ser vendida para sites de streaming. 
Estes, por sua vez, analisam uma qualidade que chamam de “binge 
potential”. (...), as séries com esse potencial teriam mais chances de 
serem produzidas, uma vez que “induziriam” o espectador ao binge-
watching (2014, p.131). (...) Ademais, a prática de binge-watching 
também está influenciando a forma como as séries são estruturadas e 

                                                
23 Tradução da autora para o seguinte original: If the goal for most television storytelling for its first few 
decades was to create episodes that could be viewed in any order by a distracted viewer with only casu-
al attention (...) today’s complex narratives are designed for a viewer not only to pay close attention to 
once, but to rewatch for depth of references, impressive displays of craft and continuities, and appreci-
ate details that require the liberal use of pause and rewind. 
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exibidas.(...), tanto as produções da televisão aberta quanto da fe-
chada são idealizadas para serem consumidas semanalmente ao lon-
go de diversos meses do ano. Porém, com o surgimento de serviços 
de streaming, é possível assistir a todos os episódios de uma produ-
ção de uma só vez. (...) Essa modalidade de difusão cria uma situa-
ção até então inédita na prática de recepção da ficção seriada. Pela 
primeira vez, não há uma exibição ao vivo, oficial, que cadencie a 
experiência da fruição.” (pp. 8-9) 

 

Este impacto reforça a crença defendida neste trabalho de que a identificação 

dos elementos narrativos que influenciem o binge-watching é extremamente útil à in-

dústria, uma vez que o conhecimento de tais recursos possibilitam sua manipulação 

para a confecção de produtos com maior “binge potential”.  

I.II – POR QUE REALIZAMOS BINGE-WATCHING? 

 Ao falar sobre o comportamento e as motivações dos binge-watchers que reali-

zam maratonas no Netflix, Camila Saccomori (2015) articulou estudos que analisavam 

o consumo de seriados sob as vertentes da sociologia (FEATHERSTONE, 1995), da 

psicologia (GADE, 1998; SOLOMON, 2002) e da antropologia (MCCRACKEN, 

2003, 2014 e 2015), encontrando um denominador comum entre eles: “a premissa so-

bre a definição do consumo, isto é, a busca pela satisfação de um desejo” (SACCO-

MORI, 2016, p. 77). Segundo a autora, ao deixar de depender de um fluxo pré-

estabelecido para saciar seu desejo de continuar a assistir um seriado, podendo fazê-lo 

conforme sua própria demanda, o espectador poderia desenvolver uma espécie de 

"comportamento-reflexo" (GUARESCHI, 1991), ou seja, o estímulo condicionado, cal-

cado no desejo do consumidor de reforçar sensações prévias (gratificantes) provindas 

do texto consumido (ibid., p.84).   

 Mas quais seriam exatamente as sensações gratificantes obtidas no binge-

watching? Para responder a esta pergunta, Pittman e Sheehan (2015) realizaram uma 

pesquisa online com 262 binge-watchers, através de uma perspectiva de “usos e grati-

ficações”, uma abordagem que percebe os consumidores de mídia enquanto seres que 

“possuem metas e necessidades e buscam satisfazê-las através de várias atividades de 
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mídia de massa.” 24  (ELLIOTT e QUATTLEBAUM, 1979 apud PITTMAN e 

SHEEHAN, 2015, s.p).  

 Em seu questionário, Pittman e Sheehan ofereceram 27 declarações diferentes 

sobre os possíveis hábitos de consumo de séries dos respondentes, que deveriam mar-

car seus níveis de concordância a cada uma das declarações, indo do "desacordo com-

pleto" ao "totalmente de acordo"(PITTMAN e SHEEHAN, 2015, s.p). 

 Somadas a essas declarações, os pesquisadores pediram que os participantes 

indicassem: a frequência com que realizavam binge-watching, se já haviam assistido a 

uma série durante um ou dois dias e, finalmente, o grau de planejamento feito para o 

binge-watching, considerando que a maratona também pode ser um comportamento 

altamente intencional. Os resultados indicaram cinco fatores principais de motivação 

para a prática espectatorial.  

 O fator com maior nível médio de concordância, foi o "engajamento", que 

também foi considerado como a única motivação por trás da frequência com que os 

participantes realizam maratonas. Segundo Pittman e Sheehan (2015), “quanto mais 

envolvido um espectador se sente com as linhas narrativas e com os personagens, mais 

frequentemente farão binge-watching.”25 (s.p). 

O segundo fator mais citado, o "relaxamento", é um fator também encontrado 

em consumos mais tradicionais de televisão e de outras mídias já estudadas pelo mé-

todo. O terceiro fator, o “passa-tempo”, capturou as medidas tradicionais de televisão 

de "nada melhor para fazer", "porque está lá" e "porque é algo para fazer". O quarto 

fator, o “hedonismo”, segundo os pesquisadores, engloba os diferentes aspectos de 

prazer que se pode experimentar ao assistir uma série, como o voyeurismo, o prazer do 

próprio relaxamento, ou o de "(...) ser o primeiro a ter o 'direito de se gabar' de ver 

uma série inteira.26 (PITTMAN e SHEEHAN, 2015, s.p). 

O quinto e último fator encontrado por Pittman e Sheehan, o "fator social", en-

globa a espectatorialidade em grupo e/ou interações em torno de um determinado pro-

grama. Segundo os autores, este fator possui grande relação com o planejamento ante-

                                                
24  Tradução da autora a partir do seguinte original: (...) having goals and needs and as seeking to satisfy 
them through various mass media activities. 
25 Tradução da autora a partir do seguinte original: (...) the more engaged one feels with the story lines 
and the characters, the more frequently they will binge watch. 
26  Tradução da autora a partir do seguinte original: (...) being the first to hold ‘bragging rights’ to seeing 
an entire series. 
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cipado de maratonas e com a atual cultura de spoilers27. Apesar de serem temas ex-

tremamente pertinentes a reflexões sobre o binge-watching, as práticas extrapolam os 

objetivos deste trabalho e, portanto, não serão discutidos aqui, embora possam ser mo-

tivo para uma análise futura. 

Considerando a proposta levantada por Perks (2015) e Saccomori (2016) de 

que o desejo do consumidor de reforçar sensações prévias (gratificantes) provindas do 

texto consumido é a principal motivação para a realização do binge-watching, sugiro 

que o "Efeito Sherazade", ou seja, o desejo de permanecermos imersos nas séries que 

"maratonamos” advém destas gratificações levantadas por Pittman e Sheehan (2015) 

que, por sua vez, podem ser relacionadas a determinados mecanismos narrativos pre-

sentes nestas séries. É o que veremos a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
27  "O termo vem do inglês, mais precisamente está relacionado ao verbo 'To Spoil', que significa estra-
gar. Numa tradução livre, spoiler faz referência ao famoso termo 'estraga-prazeres'.". Geralmente, ocor-
re "(...) quando algum site ou alguém revela fatos a respeito do conteúdo de determinado livro, filme, 
série ou jogo." Informação obtida em: <https://www.tecmundo.com.br/youtube/2459-o-que-e-spoiler-
.htm>. Acesso em: 05 de Jun. de 2017. 
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II – EFEITO SHERAZADE: OS MECANISMOS NARRATIVOS QUE INFLU-
ENCIAM O BINGE-WATCHING 

 

Através da pesquisa de campo de Pittman e Sheehan (2015) é possível entender 

que as principais gratificações obtidas no binge-watching são: o "engajamento", o "re-

laxamento", o "passatempo", o "hedonismo" e o "fator social". A proposta deste capí-

tulo é compreender o que ocorre quando um telespectador entra em contato com a nar-

rativa seriada para que ele receba tais gratificações e quais os elementos narrativos 

envolvidos neste processo. 

 

II.I  Transporte narrativo 

 

Durante sua análise, Pittman e Sheehan (2015) identificaram que a principal 

gratificação relacionada ao binge-watching pelos participantes foi o "engajamento". 

Enquadraram como tal as seguintes respostas recebidas sobre o binge-watching: “É 

mais interessante dessa forma.”; “É muito divertido.”; “Eu me sinto mais engajado(a) 

quando faço binge-watching.”; “Eu me sinto mais engajado com os personagens quan-

do faço binge-watching.”; “O binge-watching me ajuda a seguir as intrincadas linhas 

narrativas.”28.  

Tais respostas combinam com a afirmação de Perks (2015) de que “a maratona 

de mídia oferece aos leitores uma maior profundidade de engajamento no mundo da 

                                                
28 Tradução da autora a partir do seguinte original: It is more interesting that way.; It is very entertain-
ing.; I feel more engaged when I binge watch. I feel more engaged with the characters when I binge 
watch.; Binge-watching helps me follow the intricate story lines.; 
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história.”29, uma vez que “ao controlar o ritmo da jornada narrativa e se concentrar no 

mundo da história, maratonistas podem maximizar as recompensas emocionais e cog-

nitivas de sua experiência de mídia.”30 (p. 114).  

Segundo Perks (2015), isso ocorre porque o binge-watching, como qualquer 

outra maratona de mídia, faz com que a distinção entre os mundos real e fictício seja 

“borrada”31, encorajando os leitores/telespectadores a entrarem nos mundos ficcionais 

que consomem, assim como os irmãos Pevensie entraram em Nárnia em “O Leão, A 

Feiticeira e o Guarda-Roupa”32. Para chegar a este mundo fantástico, Pedro, Susana, 

Edmundo e Lúcia tiveram de ser “transportados” por um portal em um guarda-roupa 

mágico, deixando seu mundo real para trás e passando a perambular por um mundo 

onde o tempo e as regras eram bastante distintas dos de sua realidade.  

Perks (2015) aponta que, da mesma forma, nós, quando realizamos uma mara-

tona, intensificamos nosso transporte, via mídia, para o mundo ficcional, cujos tempo 

e regras também são diferentes dos de nossa realidade e se tornam mais importantes do 

que eles enquanto estamos “imersos”. Este é o fenômeno ao qual Gerrig (1993) nome-

ou, metaforicamente, "Transporte Narrativo", e que parece ser o primeiro passo para 

que o “Efeito Sherazade” ocorra.  

Gerrig desmembra o Transporte Narrativo em seis aspectos (p. 11)33: 

 
1. Alguém (o viajante) é transportado  
2. por algum meio de transporte  
3. como resultado da execução de determinadas ações. 
4. O viajante está longe de seu mundo de origem 
5. de forma que vários aspectos deste mundo permanecem inacessí-

veis durante a leitura da história. 
6. No entanto, quando o viajante retorna ao mundo de origem, algo 

                                                
29 Tradução da autora a partir do seguinte original: (...) media marathoning affords readers a greater 
depth of story world engagement. 
30 Tradução da autora a partir do seguinte original: By controlling the pace of the narrative journey and 
focusing on one story world, marathoners can maximize the emotional and cognitive rewards of their 
media experience. 
31 É importante notar que este "borrar" não significa confundir a nossa realidade com a ficção e sim se 
engajar com o mundo e as ações ficcionais como se elas fossem reais durante este engajamento. 
32 Romance de literatura fantástica do escritor britânico C.S. Lewis. É o primeiro e mais conhecido 
livro da série intitulada As Crônicas de Nárnia e é utilizado constantemente por Perks (2015) para ilus-
trar metaforicamente o processo que ocorre com os leitores que realizam maratonas de mídia. 
33 Tradução da autora a partir do seguinte original: 1. Someone (“the traveler”) is transported 2. by some 
means of transportation 3. as a result of performing certain actions. 4. The traveler goes some distance 
from his or her world of origin 5. which makes some aspects of the worlds of origin inaccessible. 6. The 
traveler returns to the world of origin, somewhat changed by the journey. 
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mudou necessariamente como resultado desta viagem. 
  
 Ao transpor estes aspectos para as narrativas seriadas televisivas, é possível 

perceber que o telespectador pode ser encarado como o viajante (1), que as séries em 

si representam o meio de transporte (2) e que as ações espectatoriais realizadas por 

este telespectador, ou seja, seu “engajamento” com a série, são as que Gerrig (1993) 

responsabiliza pelo transporte (3). Da mesma forma, é possível associar as três demais 

gratificações encontradas por Pittman e Sheehan (2015), o “relaxamento”, o “passa-

tempo” e o “hedonismo”, com uma das consequências do transporte citadas por Gerrig 

(1993): o distanciamento entre o viajante e seu mundo de origem (4 e 5). Pittman e 

Sheehan (2015) relacionam essas três gratificações, atribuindo ao binge-watching o 

papel de “Experiência Restaurativa” (KAPLAN, 1995).  

 Em seu trabalho The Restorative Benefits of Nature: Toward an Integrative 

Framework, Kaplan estabeleceu que “Para descansar a atenção direcionada34 é neces-

sário encontrar alguma outra base para manter seu foco.”35 (p.172). Ou seja, é preciso 

que o indivíduo foque sua atenção involuntariamente em outra coisa que, para tanto, 

deve fascina-lo, entretê-lo, fazendo com que vivencie uma “experiência restaurativa”.  

Assim, ao desviar a atenção dos telespectadores de seus problemas do dia-a-

dia, do cansaço, ou do tédio para narrativas seriadas que lhe proporcionam prazer e 

fascinação, o binge-watching funciona exatamente como uma “experiência restaurati-

va”. Mas como isso ocorre? 

Se voltarmos à metáfora do transporte narrativo, de Gerrig (1993), podemos 

perceber que o distanciamento que o autor cita como consequência da mesma ocorre 

porque, ao ser transportado, o leitor passa a focar sua atenção no mundo narrativo, no 

tempo e nos eventos interiores a ele. Ao fazer isto, se distancia, pelo período que durar 

o transporte, do seu mundo real, do seu tempo real e de outras coisas para as quais sua 

atenção estava direcionada anteriormente. Além disso, por mais que as situações vivi-

das pelos personagens do mundo para o qual fomos transportados sejam situações de 

tensão ou de risco, sabemos instintivamente que também estamos fisicamente distantes 

                                                
34 “Alocação de atenção de forma ‘direcionada’ para informações específicas ou processos cognitivos.”. 
Informação obtida em: <https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-0-387-79948-
3_1290.>. Em 26 de mai. de 2017 
35 Tradução da autora a partir do seguinte original: In order to rest directed attention, it is necessary to 
find some other basis for maintaining one’s focus. 
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deste mundo, e, portanto, não estamos expostos de fato a estas situações de tensão ou 

de risco.  

Mas como este distanciamento, no qual nossa atenção passa a ser direcionada 

para o mundo, o tempo e os eventos das séries, ocorre? Voltamos então ao engajamen-

to, ou, de acordo com a metáfora do transporte narrativo, para as ações realizadas pelo 

leitor para se “transportar”.  

 

 

 

II.I.I Performance 

 

Em sua obra Experiencing Narrative Worlds: On the Psychological Activities 

of Reading (1993), Gerrig dá a este conjunto de ações, que constituem nosso engaja-

mento, o nome metafórico de “Performance”, uma vez que as compara às habilidades 

necessárias a um ator: 

 
Eles (leitores) devem usar suas próprias experiências do mundo para 
preencher lacunas no texto. Devem trazer fatos e emoções para a 
construção do mundo do texto. E, assim como os atores que execu-
tam seus papéis, devem dar substância à vida psicológica dos perso-
nagens.36 (p. 17) 
 

Assim, Gerrig (1993) divide as performances em dois grupos, de acordo com 

as respostas mentais que os leitores dão aos textos: as “inferências”, em que os leitores 

utilizam “(...) suas próprias experiências do mundo para preencher lacunas no texto”, e 

as “respostas participativas”, ou seja, as respostas emocionais e cognitivas que dão ao 

texto a partir das inferências feitas e dos eventos narrativos assimilados. 

Segundo Gerrig (1993), as inferências podem ocorrer, tanto de forma automá-

tica, a partir de conhecimentos dados pelo texto ou já detidos pelo leitor, ou de forma 

consciente, ocorridas sob o controle estratégico do leitor. Por serem bastante afetadas 

                                                
36 Tradução da autora a partir do seguinte original: They must use their own experiences of the world to 
bridge gaps in the text. They must bring both facts and emotions to bear on the construction of the 
world of the text. And, just like actors performing their roles, they must give substance to the psycho-
logical lives of characters. 
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pelos diferentes conhecimentos detidos pelos leitores, que, por sua vez, direcionam sua 

atenção e sua interpretação sobre as narrativas que consomem, as inferências podem 

variar de performance para performance, de leitor para leitor. Além disso, Gerrig 

(1993) pontua, que “a mera posse de conhecimento não é suficiente para garantir que 

ele será acessado nos momentos apropriados” e que, portanto, o autor da narrativa de-

ve  representa-lo “de uma forma acessível à compreensão.”37 (p.43).  

Assim, podemos concluir que as inferências, além de serem influenciáveis pelo 

conhecimento detido pelo telespectador, são manipuláveis por este conhecimento. Al-

guém que se interesse por seres sobrenaturais, por exemplo, poderá desvendar mais 

rapidamente o monstro que os irmãos Winchester enfrentarão ao assistir determinado 

episódio de Supernatural38 (2005-) e pensará mais facilmente em armas para enfrentá-

lo, antes mesmo de os roteiristas lhes fornecerem as informações necessárias.  

Da mesma forma, estes roteiristas podem/devem dar informações certas, nos 

momentos certos e de forma acessível para levar seus telespectadores a realizarem as 

inferências interessantes aos efeitos que desejam provocar. Voltando ao exemplo de 

Supernatural, o primeiro episódio da série começa mostrando a morte da mãe dos ir-

mãos, quando ainda eram pequenos. Assim, quando a namorada de Sam, o irmão mais 

novo, morre da mesma forma, já temos a informação necessária para inferir que, pro-

vavelmente, ela foi morta pela mesma criatura que matou a mãe. 

Para obter tal efeito, é necessário que os roteiristas tenham em mente que a me-

lhor forma de obter inferências automáticas nas mentes de seus telespectadores é apre-

sentar as informações por meio de uma cadeia de causalidade, pois "a compreensão 

(de um texto) é guiada pela busca de relações causais que, uma vez descobertas, forne-

cem boa parte da coerência global das representações de memória."39 (GERRIG, 1993, 

p. 46). 

                                                
37 Tradução da autora a partir do seguinte original: (...) the mere posession of knowledge is not suffi-
cient to ensure that it will be accessed in appropriate instances. (...) the knowledge must be represented 
in a fashion that is accessible to comprehension. 
38 Série de televisão norte-americana de fantasia sombria e urbana criada por Eric Kripke e produzida 
pela Warner Bros que conta a história de dois irmãos que caçam demônios, fantasmas, monstros e ou-
tras criaturas sobrenaturais no mundo. 
39 Tradução da autora a partir do seguinte original: (...) comprehension is guided by the search for caus-
al relations and that those causal relations, once recovered, provide much of the global coherence of 
memory representations. 
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Além disso, com base num estudo realizado por Fletcher, Hummel e Marsolek 

(1990), Gerrig (1993) defende que a estrutura causal da narrativa interfere na nossa 

alocação de atenção, pois os leitores identificam informações que tenham grande pos-

sibilidade de possuírem um papel causal e as guardam em sua memória de curto prazo 

enquanto continuam sua leitura (p. 47) para que a futura consequência seja compreen-

dida. 

Relacionando esta apreensão de informações para futuras inferências via cau-

salidade com o binge-watching, é possível perceber que o fato de o telespectador con-

trolar o ritmo em que assiste uma série influencia diretamente em sua compreensão da 

mesma, principalmente no caso de séries mais complexas, em que os arcos narrativos 

da temporada, dos episódios e dos personagens se desenvolvem seguindo cadeias cau-

sais. Perks (2015) afirma que, ao realizar maratonas de mídia, os leitores têm suas 

memórias diegéticas melhoradas, uma vez que, ao removermos o espaço temporal 

entre episódios, tais informações, guardadas em nossa memória recente para uma pos-

sível consequência futura, não precisam ser mantidas por semanas antes de sua resolu-

ção. Dessa forma, realizamos inferências causais com maior facilidade e, ainda, libe-

ramos espaço em nossa mente para desempenhar melhor outras “performances”, au-

mentando o transporte que, por sua vez, reforça nossa imersão e nos estimula a conti-

nuar a maratona. 

Voltando às inferências, outra questão muito importante para a sua manipula-

ção é o chamado fundamental attribution error40 (FAE), observado por Ross (1997), 

no qual, “ao realizar a análise causal do comportamento, os observadores evidenciam 

uma forte tendência a fazer atribuições disposicionais ao invés de atribuições situacio-

nais.”41 (GERRIG, 1993, p.54), ou seja, a atribuir a causalidade ao personagem ao 

invés da situação em que ele está. 

Mesmo que tal imparcialidade possa ser vista como um equívoco do leitor, 

Gerrig (1993) defende que ela pode ser utilizada pelo autor de uma narrativa. Ao ma-

nipular a perspectiva pela qual um leitor conhece os eventos narrados, o autor altera 

diretamente as inferências que faz via causalidade e, consequentemente, direciona suas 

respostas participativas. 
                                                
40 Erro fundamental de atribuição. 
41 Original: (...) when performing causal analysis of behaviour, observers evince a strong tendency to 
make dispositional rather than than situational attributions. 
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Embora não sejam inferências propriamente ditas, uma vez que não preenchem 

lacunas do texto, as respostas participativas costumam ser produtos ou catalisadores do 

processamento inferencial.  

Um exemplo de respostas participativa gerada por inferência é a cena de aber-

tura de Buffy the Vampire Slayer (1997 - 2003). Após um breve prólogo, que diz que 

“em toda geração há uma Escolhida que enfrentará sozinha os vampiros e as forças da 

escuridão”, vemos imagens da escola de Sunnydale. Os corredores e salas vazios e 

sombrios, a câmera, que simula o olhar de alguém, e a música, característica de filmes 

de suspense, já fazem o telespectador inferir, graças aos códigos que reconhece de 

experiências fílmicas prévias, que algo ruim está para acontecer. Tal inferência pro-

move, então, a resposta participativa de suspense, no telespectador, que fica tenso pelo 

que pode seceder. Essa resposta, por sua vez, aliada ao prólogo, que anuncia a presen-

ça de vampiros naquele mundo narrativo, faz com que, quando um rapaz quebra a ja-

nela de uma sala de aula e convence sua relutante companheira a invadir o colégio 

com ele, passemos a inferir a possibilidade de o rapaz ser um vampiro.  Entretanto, no 

fim da cena, somos surpreendidos ao descobrir que a vampira, na verdade, era a com-

panheira relutante e aparentemente indefesa do rapaz e que, ao contrário do que infe-

rimos, ele era a vítima. 

Esta cena é ótima para demonstrar a relação mutualística e quase cíclica entre 

inferências e respostas participativas, pois, ao mesmo tempo em que respondemos 

participativamente às expectativas geradas pelas inferências que as imagens e as in-

formações prévias que detínhamos nos levaram a fazer,  estas respostas participativas 

também direcionaram novas inferências, que nos fazem focar nossa atenção de tal 

forma na narrativa, que nos surpreendemos quando nossas expectativas são contraria-

das, realizando assim, outra resposta participativa.  

Ao relacionarmos as respostas participativas ao binge-watching, percebemos 

que, por serem nossas respostas emocionais e cognitivas às narrativas das séries, são 

elas as responsáveis por criarem um vínculo afetivo entre nós e os mundos narrativos 

destas séries, vínculo este que nos faz querer permanecer neles o maior tempo possível 

e inibe nosso processamento crítico, que ocorrendo, poderia nos remover da experiên-

cia.  
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Tendo entendido a atuação do transporte narrativo para gerar a imersão neces-

sária ao binge-watching, é necessário entender como ele é motivado e intensificado 

pelos elementos narrativos presentes no texto. Assim, na próxima parte do capítulo, 

veremos como determinados “fatores de narratividade” presentes nos seriados televi-

sivos, influenciam as performances que provocam e sustentam o transporte narrativo. 

 Entretanto, antes de abordá-los, é preciso realizar ainda duas observações que 

não serão exploradas aqui por não se enquadrarem no objetivo deste trabalho, mas que 

podem ser retomadas em trabalhos futuros. 

A primeira relaciona-se à quinta gratificação encontrada por Pittman e Sheehan 

(2015), o "fator social". Segundo os pesquisadores, entre as respostas enquadradas 

nesta gratificação, estavam “Eu faço binge-watching”: porque “me faz sentir menos 

sozinho”, porque “significa que năo terei que ficar sozinho”,  “quando não há mais 

ninguém para conversar ou estar com”, para ficar “com a família e amigos”, “quando 

os amigos vierem”, “para que eu possa conversar com outros sobre isso”42 (PITTMAN 

e SHEEHAN, 2015, s.p).  

Sugerimos que três situações distintas, mas possivelmente complementares, 

podem interferir na obtenção desta gratificação. A primeira delas é o próprio transpor-

te narrativo que, ao distanciar o telespectador de seu mundo e intensificar seu envol-

vimento com os personagens de uma série, o faz esquecer momentaneamente a solidão 

declarada e se sentir acompanhado de tais personagens. A segunda é a ritualização do 

binge-watching, que pode se tornar um evento entre amigos e familiares e, atualmente, 

é até estimulado por aplicativos que possibilitam que pessoas assistam simultaneamen-

te a um conteúdo disponibilizado pela Netflix, mesmo estando em locais diferentes43. 

A terceira é o fato de o binge-watching ser a forma mais rápida de alguém assistir a 

um programa audiovisual seriado, o que faz com que pessoas que queiram conversar 

sobre uma série com outras que já assistiram todas as temporadas, ou que estão em 

momentos mais avançados da narrativa, possam alcançá-las mais rapidamente. 

A última observação que se faz necessária, antes de passar aos fatores de narra-

tividade que influenciam no transporte, é a questão da “persuasão”. Como vimos no 
                                                
42 Tradução da autora feita a partir do original: Makes me feel less lonely.; Means I won’t have to be 
alone.; When there is no one else to talk to or be with.; With family and friends.;When friends come 
over.; So I can talk with others about it. 
43 Informação obtida em: <http://www.techspot.com/article/1224-watch-netflix-with-friends/>. Em 01 
de jun. de 2017. 
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início do capítulo, além do distanciamento, Gerrig (1993) aponta como consequência 

do transporte uma certa "mudança no viajante". De forma resumida, o que Gerrig 

(1993) propõe é que a intensidade da imersão ocorrida durante o transporte faz com 

que o viajante não reaja de forma muito crítica às informações que obtém do texto o 

que, muitas vezes, pode influenciá-lo a reavaliar juízos, ou estimular novos desejos. 

Tal consequência foi bastante explorada no campo da publicidade e do marketing44 e é 

utilizada por Perks (2015), em sua análise de como a imersão ocorrida nas maratonas 

influência os pensamentos do maratonista sobre a moralidade. Considerando a afirma-

ção de Sonia Rodrigues (2014), de que toda série possui uma “pensata”, ou seja, “um 

princípio moral embutido” (p. 20), o transporte narrativo, intensificado pela maratona, 

poderia, seguindo a lógica de Gerrig (1993) influenciar os pensamentos do telespecta-

dor sobre tal pensata, e mesmo sobre outros temas menores discutidos ao longo da 

série. Não quero, no entanto, expandir reflexões sobre esta possibilidade no escopo 

desta monografia, mas fica aberta a sugestão para trabalhos futuros. 

II. II. Narratividade  

 

Em How to Make a Story Work: Introducing the Concept of Narrativity into 

Narrative Persuasion (2006), Helena Bilandzic e Susanne Kinnebrock defendem que a 

imersão que o transporte narrativo proporciona é bastante influenciada pela narrativi-

dade do texto ao qual ele pertence, o que fica bem claro quando se entende que as per-

formances são reações às informações encontradas nestes textos e à forma como elas 

são apresentadas. A este conjunto de informações e forma de apresentação, elementos 

narrativos dos textos, as autoras denominam “Fatores de Narratividade”.  

Em seu trabalho, Bilandzic e Kinnebrock (2006) organizam estes fatores em 

três camadas narrativas: 

 

1. O “nível da história”, que “descreve eventos em uma ordem cro-

nológica específica e uma conexão causal, que forma uma unida-

                                                
44 A “mudança” do viajante, foi explorada por Green e Brock (2002) quando postularam o transporta-
tion-imagery model, um modelo muito utilizado em estudos de publicidade e marketing e que sintetiza 
as características de transporte propostas por Gerrig (1993) e as associa ao poder de persuasão das nar-
rativas.  
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de racional e coerente (com início, meio e fim).”45 (p.5); 

2. O “nível do discurso”, que concerne os fatores relacionados à 

apresentação da narrativa, como a ordem dos eventos na narração 

e o ponto de vista; 

3. O “nível da estrutura”, no qual os fatores dos outros dois primei-

ros níveis se relacionam, formando uma rede narrativa; 

 

Em outros termos, o nível da história é o que os formalistas russos denomina-

ram fabula (história), o nível do discurso é o syuzhet (enredo), e o nível da estrutura é 

a narração em si, ou seja, “a força que guia o espectador na reorganização do enredo 

na história, ou na construção da história com base no enredo”46 (SMITH, 2004, p.74).  

II. II. I Nível da História 

 

Rodrigues (2014) coloca que a história, ou storyline, como é denominada entre 

os roteiristas, “se estabelece com um protagonista, um objetivo do protagonista e um 

obstáculo entre o personagem e o que deseja alcançar” (p.16). Assim, no nível da his-

tória, “a narratividade tende a aumentar, se forem descritos eventos incisivos que mu-

dem o desenvolvimento da história fundamentalmente”47  (PRINCE, 1982 apud BI-

LANDZIC e KINNEBROCK, 2006, p.6), ou seja, que interfiram nos elementos cons-

tituintes da storyline.  

Desta forma, os primeiros fatores de narratividade elencados por Bilandzic e 

Kinnebrock (2006) são os que atribuem relevância à história, como sua “Singularida-

de” e “Especificidade”. Nas séries, estes dois fatores são muito importantes, uma vez 

que são inerentes aos seus “mundos inconfundíveis”. O mundo inconfundível (mundo 

narrativo) de uma série, ou seja, o espaço, o tempo, os personagens e as regras que a 

constituem, não podem ser iguais aos de nenhuma outra série (RODRIGUES, 2014, p. 

26). Mesmo que uma história seja similar a outra, os detalhes que dão vida a ela de-

                                                
45 Tradução da autora a partir do seguinte original: (...) describes events in a specific chronological 
order and a causal connection, which forms a reasoned and coherent unit (with beginning, middle and 
end).  
46 Original: (...) the force which guides the viewer in the reorganization of the plot into the story (...) 
47 Original: Concerning the "story" of a narrative, narrativity tends to increase, if incisive events are 
described that change the development of the story fundamentally (Prince, 1982, p. 153). 
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vem ser únicos, caso contrário, não será relevante para os telespectadores e, muito 

menos, para os canais e produtores que investirão nela.  

 Isto fica bastante nítido em séries que lidam com temáticas semelhantes, como 

é o caso de The Walking Dead (2010 - presente) e Les Revenants (2012 - presente). 

Ambas as séries tratam de um aparecimento de mortos-vivos que interfere na vida dos 

personagens. Entretanto cada uma tem singularidades e especificidades que as diferem 

e permitem que convivam na televisão. Enquanto a primeira é um thriller, em que o 

mundo foi atingido por um apocalipse zombie ao estilo de George A. Romero, a se-

gunda é um drama psicológico e sobrenatural, em que os mortos-vivos pensam e falam 

e, ao invés de comer cérebros e carne humana, têm de lidar com o dilema de quererem 

retomar suas vidas apesar de estarem se decompondo. 

Além disso, a singularidade e as especificidades do mundo inconfundível de 

uma série são parte das informações que os autores dão aos leitores para que possam 

fazer inferências. Quanto mais inferências automáticas os telespectadores fizerem por 

conhecerem as especificidades do mundo narrativo em que estão, mais respostas parti-

cipativas performarão, se sentindo, assim, mais envolvidos com o mundo para o qual 

se transportaram, o que dificultará o seu desligamento dele. No caso das séries, esta 

dificuldade de desligamento pode incentivar os telespectadores a realizar binge-

watching para ali permanecerem.  

Outro fator de narratividade que atribui relevância à história é o “Conflito”. 

Em seu sentido mais básico, um conflito é uma divergência, entre pessoas, entre paí-

ses, entre pensamentos. Para a narrativa, o conflito é o que mantém o interesse do ou-

vinte, do leitor, do espectador, afinal, “nada se move para a frente se não for o confli-

to” (MCKEE, 2006, p. 202).  

Segundo Mckee (2006), existem três níveis de conflito narrativo possíveis: o 

conflito interno (entre o personagem e ele mesmo), o conflito pessoal (entre dois per-

sonagens) e o conflito extrapessoal (entre o personagem e algo externo a ele, como o 

meio ambiente, ou uma instituição). 

Nas séries, os conflitos costumam estar ligados aos objetivos do personagem e 

os obstáculos que se interpõem entre ele e o que deseja. Muitas vezes os conflitos 

ocorrem entre personagens uma vez que a “Transitividade”, como veremos mais adi-



32 
 

 

ante, é um fator de narratividade muito importante. Entretanto, na maioria das séries 

há sempre um grande conflito interno do personagem.  

No caso de séries mais episódicas, como as sitcoms48, o conflito interno do per-

sonagem costuma ser um traço de caráter que é negativo, mas cômico, e se repete 

constantemente, geralmente sem mostrar evolução. Já nas séries mais complexas, em 

que os personagens possuem arcos de temporada, seus conflitos internos costumam se 

aprofundar, geralmente provocando novos conflitos e “Consequências Duradouras” 

que, por sua vez, também são apontadas por Bilandzic e Kinnebrock (2006) como um 

fator de narratividade que dá relevância ao texto. No caso das séries, as consequências 

duradouras têm a vantagem de poderem se estender e se desenvolver por episódios e 

temporadas a fio. Em How to get away with murder (2014 - presente), por exemplo, a 

decisão da protagonista Annalise Keating de ajudar seus estagiários a encobrir  o as-

sassinato de seu marido, na primeira temporada, a transforma em cúmplice e a faz car-

regar este grande segredo durante as temporadas seguintes. Esta consequência dura-

doura, por sua vez, gera diversos outros conflitos com respectivas consequências no 

desenrolar da narrativa, tanto entre os personagens, que passam a depender e desconfi-

ar uns dos outros, quanto entre eles e a lei, uma vez que começam a cometer uma di-

versidade de crimes na tentativa de encobrir o primeiro.  

Assim,  fica claro que os conflitos e suas consequências possuem uma forte re-

lação de causalidade entre si, além de terem fortes ligações com as ações dos persona-

gens, e, portanto, estimulam inferências automáticas e, muitas vezes, respostas partici-

pativas subsequentes. 

Finalmente, há o fator “Factualidade”, ou seja, quanto mais verossímeis forem 

os eventos ocorridos na narrativa em relação ao mundo inconfundível e às informações 

que trazemos de nossa “bagagem pessoal” para interpretar o que ocorre nele, mais 

relevância e credibilidade daremos a eles, o que evitará eventuais processamentos crí-

ticos por parte do telespectador e seu consequente desligamento da narrativa. Voltando 

ao exemplo de How to get away with murder, nós, telespectadores, só aceitamos que 

as peripécias feitas por Annalise e seus estagiários para encobrir o assassinato funcio-

nem, porque são justificadas na narrativa e porque parecem possíveis na vida real, 

                                                
48 Séries de comédia que abordam situações em ambientes comuns como família, grupo de amigos, 
local de trabalho. 
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mesmo quando improváveis. Isto faz com que nós, na maioria das vezes, não inter-

rompamos nossa imersão para nos questionar sobre a factualidade daquelas peripécias 

e sim nos preocupemos com a sua eficácia para salvar a pele dos personagens. 

Em seguida, Bilandzic e Kinnebrock (2006) apontam o fator “Multiplicidade 

de storylines possíveis”, que está diretamente ligado aos conflitos dos personagens, 

uma vez que estes são dúvidas entre escolhas e, cada uma delas representa uma 

storyline possível. Quando nos deparamos com tais “encruzilhadas” narrativas, nossos 

cérebros costumam acessar as informações que nos foram dadas até então e realizam a 

resposta participativa que Gerrig (1993) denomina “Preferências e Esperanças”, em 

que preferimos, ou esperamos, determinado “caminho” narrativo.  

Esta resposta costuma ser acompanhada de outras respostas participativas, co-

mo o “suspense” e a “curiosidade” que ocorrem, justamente, pelo fato de o telespecta-

dor não ter acesso a uma informação que considera muito importante. Como veremos 

mais à frente, no nível da estrutura, o arranjo dos eventos em uma “estrutura afetiva”, 

ou seja, que promova constantemente uma multiplicidade de storylines possíveis e, 

consequentemente, estimule estas respostas participativas, é um importante fator de 

narratividade, pois, logicamente, intensifica o transporte narrativo. 

Caso o caminho narrativo que preferem/esperam não seja o ocorrido, os teles-

pectadores realizam a resposta participativa que Gerrig (1993) denomina “replotting” 

(algo como “re-enredar”, traduzindo literalmente para o português). Esta se dá quando 

o leitor/ telespectador fica infeliz com o defecho ocorrido e tenta pensar em alternati-

vas possíveis para a storyline. É algo que costuma ocorrer com bastante frequência em 

séries como Game of Thrones (2011- presente)49, por exemplo, onde vários persona-

gens importantes ou queridos pelos telespectadores morrem, levando fóruns de fan-

dom50, blogs especializados e redes sociais como Twitter e Facebook a serem inunda-

dos de “teorias de conspiração” que prevêem formas de tais personagens estarem, em 

realidade, vivos. 

Embora as preferências e esperanças, o suspense, o replotting, e outras respos-

tas participativas também possam ser obtidas na multiplicidade de storylines possíveis 

para eventos que não incluam personagens, elas tendem a ser mais intensas quando 
                                                
49 Série fantástica que representa uma guerra medieval por poder. 
50 Termo usado para se referir a comunidades compostas por fãs, caracterizados pela empatia e camara-
dagem por outros membros que compartilham um ou mais gostos em comum. 
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ligadas às ações dos personagens, uma vez que nos sentimos mais próximos dos even-

tos narrativos quando estabelecemos ligações com eles. É o fator de narratividade que 

Bilandzic e Kinnebrock (2006) chamam “Transatividade” e que parece equivaler ao 

FAE apontado por Gerrig (1993). Mas por que isso ocorre?  

Considerando que o próprio termo personagem denota “um análogo fictício a 

um agente humano”51 (p.17), Murray Smith (2004) pontua que “o nosso engajamento 

imaginativo com ficções requer (...) uma noção básica de agência humana (...), o que é 

elemento fundamental, tanto para nossas atividades sociais cotidianas, quanto para as 

imaginativas.”52 (p.17). Assim, ao se engajar com uma ficção e ser transportado, o 

leitor o faz pelos personagens, através do que Smith (2004) denomina “estrutura da 

simpatia”. Segundo o autor, a partir desta estrutura, as narrações ficcionais provocam 

três tipos distintos, mas relacionados, de engajamento imaginativo com personagens: o 

“Reconhecimento”, o “Alinhamento” e a “Lealdade”. 

O primeiro nível de engajamento, o reconhecimento, é a percepção que o es-

pectador tem do conjunto de elementos textuais que constituem um personagem. Em-

bora na literatura este reconhecimento também possa ocorrer, através do nome e da 

descrição do personagem, nas narrativas audiovisuais, como as séries, o reconheci-

mento é ainda mais rápido, automático, pois o espectador pode realiza-lo através da 

imagem e da voz do personagem, representado por um corpo humano concreto, indi-

vidualizado e continuo no tempo e no espaço (SMITH, 2004, p. 82). Mesmo quando 

este corpo sofre alterações, como é o caso de Henry (Jared S. Gilmore) e Carl (Chan-

dler Riggs), personagens cujos atores deixaram de ser crianças e viraram adolescentes 

ao longo das temporadas de Once Upon a Time (2011 - presente) e The Walking Dead, 

a continuidade das principais características físicas e do nome das personagens, permi-

te que o reconhecimento se mantenha.  

O segundo nível de engajamento, o alinhamento descreve o processo pelo qual 

os espectadores são colocados em relação aos personagens em termos de acesso a suas 

ações, e ao que sabem e sentem.  Similar à noção literária de “focalização” cunhada 

por Gérard Genette (1980 apud SMITH, 2004, p. 83), em que conhecemos a narrativa 

                                                
51 Tradução da autora a partir do seguinte original: (…) a fictional analogue of a human agent. 
52 Tradução da autora a partir do seguinte original: Our imaginative engagement with fictional narra-
tives requires (…) a basic notion of human agency (...), which is a fundamental element of both our 
ordinary social interactions and of our imaginative activities. 
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pelas “lentes” de um personagem, o alinhamento ocorre pela conjunção da ligação 

espaço-temporal que estabelecemos com os personagens e o acesso que ganhamos à 

sua subjetividade. Tanto uma quanto a outra são filtradas pelos criadores das séries, 

que controlam a quantidade de informação que recebemos, mas ambas dependem do 

reconhecimento, uma vez que só podemos nos alinhar a um personagem que identifi-

camos continuamente pela narrativa.  

Diversas técnicas podem ser utilizadas para produzir alinhamento, tanto em 

ficções literárias quanto em audiovisuais, entretanto, as últimas possuem a vantagem 

de poderem explorar alinhamentos múltiplos e simultâneos entre personagens, pois os 

estamos vendo e ouvindo, ao contrário da literatura que, embora também possa fazer 

seu leitor se alinhar a mais de um personagem, deve fazer isso de forma sucessiva, via 

descrição, pois não pode recorrer à variedade de planos visuais, montagens e à trilha 

sonora que o audiovisual tem à sua disposição.  

O terceiro e último nível de engajamento é a lealdade, pela qual construímos 

estruturas morais, nas quais os personagens são organizados e ranqueados em um sis-

tema de preferência. Segundo Smith (2004), a lealdade é o nível de engajamento mais 

próximo ao que muitos autores denominam “identificação” com um personagem, uma 

vez que, com ele, ultrapassamos o simples entendimento, passando a avaliar e respon-

der emocionalmente aos traços e emoções do personagem, no contexto da situação 

narrativa (p. 86).  Entretanto, isso não significa necessariamente que venhamos a sentir 

o mesmo que o personagem, uma vez que sentimos mais por ele do que com ele, em-

bora possamos reproduzir, instintivamente, suas expressões faciais, nos colocar em seu 

lugar (empatia) e compreender seus pensamentos. Para que a lealdade ocorra, o ali-

nhamento deve ocorrer, de forma a gerar um entendimento do contexto das ações do 

personagem e uma percepção de confiabilidade do acesso que o espectador tem de seu 

estado mental,  pois apenas assim, se sentirá apto a avaliar moralmente o personagem 

com base nas informações que obteve.   

Entendo que é a formação desta “estrutura da simpatia” entre espectador e per-

sonagem que permite a ênfase que damos às suas ações (transatividade), e, por sua 

vez, interfere nas inferências automáticas causais e nas respostas participativas como o 

suspense, o "replotting" e as preferências e esperanças. Ao mesmo tempo, a própria 

“estrutura da simpatia” é formada via inferências, como foi possível perceber pela 
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descrição dos níveis de engajamento, o que significa que ela se relaciona duplamente 

com o transporte narrativo, o alimentando e sendo alimentado por ele.  

Segundo Bilandzic e Kinnebrock (2006), a transatividade pode ser realçada se 

os principais eventos da história não se restringirem a um único personagem, mas 

ocorrerem devido à interação entre personagens diferentes. A esta interação, que tam-

bém é outro fator de narratividade, denominam “Transitividade”. Este realce fica bas-

tante evidente em séries com muitos personagens centrais, como Game of Thrones, 

Brothers & Sisters (2006-2011), ou Parenthood (2010-2015)53, pois as ações de um 

personagem se cruzam constantemente e costumam reverberar umas nas ações de ou-

tro e vice e versa.  

Muitas destas interações entre os personagens também acabam por gerar con-

flitos pessoais entre eles. Por ser formado a partir de interações e escolhas tomadas 

pelos personagens quando em conflitos pessoais, a transitividade acaba interferindo 

em outros dois fatores de narratividade que são, o “Desenvolvimento pessoal dos per-

sonagens" e a “Mudança de relacionamentos”.  

Considerando a minha experiência pessoal com as séries, acredito que estes 

dois últimos fatores são muito importantes para que o “Efeito Sherazade” ocorra, pois 

o desejo de assistir a mais um episódio, muitas vezes, está ligado à minha curiosidade 

sobre o futuro dos personagens e das relações que estão sendo estabelecidas entre eles. 

 Rodrigues (2014) aponta que os personagens, suas motivações, relações, ações 

e as consequências destas ações são parte indissolúvel do mundo inconfundível de 

uma série  (p.38). De fato, são as relações causais entre estes elementos que nos fazem 

compreender o funcionamento destes mundos e o desenvolvimento da narrativa.  

Seguindo a mesma lógica,  Bilandzic e Kinnebrock (2006) afirmam que,  quan-

to mais eventos narrativos possuírem funções na cadeia causal da história, mais ela e 

seu mundo narrativo serão coerentes. A “Coerência” é então o último fator de narrati-

vidade do nível da história, e ao reforçar a plausibilidade e o realismo da narrativa, 

reduz as chances de eventuais inconsistências provocarem um criticismo que remove-

ria o telespectador de seu transporte. Afinal, “Um roteiro bem costurado (...) mantém a 

storyline e seus temas presos à estrutura narrativa” (RODRIGUES, 2004, p.95), e esta 

                                                
53 Tanto Brothers & Sisters , quanto Parenthood são séries que giram em torno das relações em família. 
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concatenação causal é essencial para que o telespectador realize inferências automáti-

cas ao longo da  narrativa. 

II. II. II Nível do Discurso 

 No nível do discurso, Bilandzic e Kinnebrock (2006) apontam dois fatores de 

narratividade relevantes ao transporte. O primeiro é o “modo dramático”, ligado ao 

processamento intenso do texto, e responsável pela percepção de proximidade entre 

ele e o leitor. Ao mostrar ação e diálogo de personagens, ao invés de narrá-los, o “mo-

do dramático” transforma o leitor em uma testemunha do que ocorre na história, fa-

zendo com que ele tenha “(...) a ilusão de uma experiência de primeira mão.”54 (BI-

LANDZIC e KINNEBROCK, 2006, p.8). Assim, é possível perceber que, ao ser audi-

ovisual, a dramaturgia seriada televisiva possuirá sempre esta vantagem narrativa para 

o transporte.  

Mesmo quando possui um narrador, seja ele uma voz over, ou até um persona-

gem que quebre a quarta parede falando para a câmera, como é o caso da série House 

of Cards55 (2013 - presente), está narração complementará o que está sendo mostrado 

pela ação e pelo diálogo, nunca a substituirá completamente, como pode ocorrer em 

ficções literárias. Afinal, a série em si é a própria instância narrativa, e “(...) narra, não 

através da fala, mas organizando e compondo informações de várias fontes, às vezes 

ao ponto de incluir textos narrativos escritos e vozes narrativas reais (...)”56 (ALL-

RATH, GYMNICH e SURKAMP, 2005, p.13). 

 Assim, por ser a agência narrativa nas séries de TV, a câmera apresenta, junta-

mente com a banda sonora, o mundo inconfundível, seleciona as informações às quais 

o telespectador terá acesso e a forma pela qual serão apresentadas, influenciando dire-

tamente todos os fatores de narratividade apresentados no nível da história, principal-

                                                
54 Tradução da autora a partir do seguinte original: (...) the dramatic mode that increases immediacy: 
Action and dialogue of the characters are shown, not narrated. As a result, proximity between the narra-
tive and the recipient is created, and the recipient is not only likely to witness what is happening in the 
story, but also to gain the illusion of a first-hand experience. 
55 A série é um drama politico que mostra as armações feitas pelo Congressista Frank Underwood e sua 
esposa Claire para conquistar mais poder e influência política. Uma das principais estratégias narrativas 
da série é a remoção da quarta parede, uma vez que Frank constantemente fala para a câmera, realizan-
do confissões e revelando seus planos para o telespectador. 
56 Tradução da autora a partir do seguinte original: (...) narrates not by speaking but by arranging and 
composing information from various sources, sometimes to the extent of including written narrative 
texts and actual narrative voice (…) 
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mente a transatividade, uma vez que é através da câmera que “reconhecemos”, nos 

“alinhamos” e nos tornamos “leais” ao personagens. 

 A esta seleção e a esta escolha da forma de apresentação, Bilandzic e Kinne-

brock (2006) denominam “Artesanato”, ou "Estilo" de um texto. Segundo as autoras, 

este fator de narratividade é constituído pelas estratégias narrativas que os autores uti-

lizam para apresentar as informações de seus textos e intensificar o engajamento de 

seus leitores. 

 Em seu livro, Como escrever Séries: Roteiro a partir dos maiores sucessos da 

TV, Rodrigues (2014, pp.113-138) elenca algumas das estratégias narrativas constan-

temente utilizadas pelos roteiristas de séries em seu "artesanato".  

 O “ponto de vista”, primeira estratégia citada pela autora, equivale para nós ao 

alinhamento, descrito anteriormente. Pode se dar através de um enquadramento, ou 

através da aparente onisciência do narrador/câmera, mas é sempre a perspectiva de um 

personagem, pela qual o autor escolheu nos mostrar a história. É possível, inclusive, 

que a estratégia do autor seja nos mostrar mais de um ponto de vista, ou um ponto de 

vista que, posteriormente, seja desmascarado como enganoso. 

 Em seguida, Rodrigues (2014) detalha os tipos de tramas narrativas possíveis. 

Segundo ela, os mais frequentes em séries são: a “linear”57, a “de encaixe”58, a “de 

alternância”59, a “em árvore”60, a “em labirinto”61, a “em espiral”62 e a “em contrapon-

to”63. Rodrigues (2014) pontua que, embora estes tipos sejam combináveis, quanto 

mais linear for a narrativa, mais fácil será seu entendimento, o que diminuirá a possibi-

lidade de o telespectador “apertar o botão de zapear no controle remoto” (p.115), e, no 

nosso caso, interromper a “maratona”. Como veremos no “nível da estrutura”, a clare-

                                                
57 Como o próprio nome indica, a narrativa linear é aquela que respeita a ordem cronológica dos even-
tos, entretanto, Rodrigues (2014) ressalta que "Não devemos confundir linearidade (...) com passo a 
passo. Qualquer narrativa de ficção pressupõe cortar movimentos desnecessários que se tornam tediosos 
porque, entre outras coisas, podem ser pressupostos pelo espectador." (p.115). 
58 Esta narrativa traça uma espécie de painel de histórias. 
59 "(...) em geral, mantém a linearidade, as histórias, os eventos estão acontecendo em paralelo, mas são 
mostrados de forma alternada." (RODRIGUES, 2014, p.115). 
60 "(...) é aquela em que os ramos saem da trama principal, como em Game of Thrones: a típica narrativa 
em árvore que funciona como apresentação alternada." (RODRIGUES, 2014, p.116). 
61 "(...) é a que embaralha os tempos e as histórias obrigando o espectador a usar um fio de Ariadne para 
acompanhá-la." (RODRIGUES, 2014, p.116). 
62 Nesta narrativa, a trama é cíclica, mesmo quando parece se afastar de um tema, ou situação, acaba 
retornando a ele. 
63 É a narrativa em que "(...) verdades dos personagens vão sendo confrontadas no decorrer de uma 
história B ou C. 
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za é muito importante para a narratividade e, “ser muito criativo mantendo a linearida-

de é uma proeza em roteiro de séries.” (ibid.). 

 Outras estratégias que Rodrigues (2014) observou entre as 64 séries internacio-

nais que analisou para escrever seu livro foram: a interrupção de cenas ou sequências 

para mostrar outras, causando suspense; falsas entrevistas com os personagens; marcar 

de forma ostensiva conjuntos de personagens; o uso ou não de um narrador que com-

plemente a câmera; o uso de um personagem comentarista; paralelas não concluídas, 

que só serão retomadas episódios depois; ganchos; emoção silenciosa, onde só vemos 

a expressão de um ou mais personagem em relação a determinado evento; a quebra da 

quarta parede; imagens não muito claras, ou com efeitos de distorção; cores e ilumina-

ção determinantes para a atmosfera; o uso de uma linguagem mais crua nos diálogos 

para chocar o espectador, ou para ser condizente com o mundo inconfundível; falas 

curtas; reunião de personagens; anamnese ou discussão de casos; "cabeças falantes", 

ou seja, diálogos que explicitam ou explicam ao invés de mostrar; flashback64; 

flashfoward65; reversão de expectativas; confirmação de expectativas; intensificação 

de emoções, marcadas inclusive no roteiro; teasers66;  morte de personagens; deixar 

perguntas no ar; responder a todas as perguntas levantadas; ritmo; dialogismo; etc. 

II. II. III Nível da Estrutura 

No nível da estrutura, Bilandzic e Kinnebrock (2006) colocam que, um dos fa-

tores que faz com que o processamento seja acrítico e, portanto, dificulte a interrupção 

do transporte, é a existência no texto de “Esquemas Narrativos Arquetípicos” bem 

estabelecidos de ação, personagens, situação e configuração, pois facilitam a classifi-

cação do gênero da narrativa, e recompensam o leitor, que se torna mais engajado com 

o texto ao se ver capaz de fazer inferências e prever acontecimentos de acordo com 

este conhecimento prévio. 

                                                
64 Técnica narrativa em que se volta momentaneamente para um evento ocorrido no passado. 
65 Técnica narrativa em que se avança momentaneamente para um evento ocorrido no futuro. 
66 Como o próprio nome já diz,  “Um teaser é uma provocação (...)” que “Compromete a audiência.” e a 
“ Obriga a assistir ao restante. Apresenta o principal conflito ou mistério. (...) em geral mostram a histó-
ria A. Existem teasers, no entanto, que apresentam trechos de mais de uma, ou até das três histórias.” 
(p.90).  Em alguns episódios Piloto, o teaser “(...) funciona como apresentação dos personagens princi-
pais. Apresentação do mundo inconfundível.” ( p.90). “Às vezes, resume o que aconteceu no episódio 
anterior (recapitulações).” ( p.90).  
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Nesse sentido, podemos perceber que os seriados ficcionais televisivos, assim 

como filmes e livros, possuem gêneros, como drama, comédia, horror, o thriller, o sci-

fy etc., que possuem determinados códigos, temas e premissas. Mesmo que um teles-

pectador comece a assistir a uma série sem saber sua classificação, seu contato prévio 

com outras obras do mesmo gênero, ou gêneros, no caso de séries híbridas, farão com 

que ele reconheça os códigos, infira uma classificação e passe a esperar por mais ele-

mentos do gênero. 

Para além dos gêneros narrativos, ainda há o esquema narrativo arquetípico 

que é criado pela própria serialidade. Em Sobre os Espelhos e Outros Ensaios, Umber-

to Eco (1989) aponta que embora “finjam” ser diferentes de episódio para episódio, os 

seriados televisivos transmitem sempre o mesmo conteúdo básico (p. 121) em que, há 

“uma situação fixa e um certo número de personagens principais da mesma  forma 

fixos, em torno dos quais giram personagens secundários que mudam, exatamente para 

dar a impressão de que a história seguinte é diferente da história anterior. ” (ibid., p. 

123). 

Tanto as séries de caráter mais episódico, como as sitcoms e procedurais (CSI, 

Law & Order, etc.), como nas séries mais complexas, que têm um caráter mais épico e 

sequencial, o telespectador “desfruta da novidade da história”, seja a nova situação 

cômica, o novo crime, ou o novo conflito, derivado de uma relação causal com os epi-

sódios anteriores. Entretanto, Eco (1989)  ressalta que a grande satisfação do telespec-

tador ocorre “ao encontrar um personagem conhecido, com seus tiques, suas frases 

feitas, suas técnicas para solucionar problemas”, pois “a  série, neste sentido, responde 

à necessidade infantil, mas nem por isso doentia, de ouvir sempre a mesma história, de 

consolar-se com o retorno do idêntico, superficialmente mascarado.” (p. 123). 

  Entre os elementos que se repetem nas séries, como seu mundo inconfundível e 

algumas das estratégias de artesanato utilizadas pelos criadores, como os teasers, está 

a sua própra estrutura narrativa. O segundo fator de narratividade desejável na estrutu-

ra, segundo Bilandzic e Kinnebrock (2006), é que o texto seja um “todo autônomo e 

claro”, ou seja, uma estrutura completa, com um começo, um meio e um fim, pois as-

sim, seu leitor conseguirá entender, intuitivamente, que está consumindo uma narrati-

va e terá maior dificuldade de processá-la criticamente. De fato, todos os episódios de 



41 
 

 

uma série possuem começo, meio e fim claros e, no caso das séries com narrativas 

mais complexas, o mesmo ocorre com o arco de cada temporada.  

 Em seu livro Como Escrever Séries - Roteiro a partir dos maiores sucessos da 

tv, Sonia Rodrigues (2004) especifica esta estrutura ao demonstrar como as etapas da 

narrativas identificadas por Vladimir Propp, em Morfologia do conto maravilhoso 

(1928) ocorrem nas séries. 

Considerando que a composição das histórias é sempre a mesma, Propp acredi-

tava que as variações estavam na maneira como se apresentam as ações dos persona-

gens, reconhecendo assim, 31 ações, qualquer uma delas podendo, por sua vez, se 

subdividir ou desencadear outras. Rodrigues (2004) reduz estas ações em sete etapas 

que, por sua vez, combinam com os atos em que um roteiro de série se divide. 

A primeira etapa, o início, costuma ocorrer no primeiro ato de um episódio e 

no primeiro episódio de uma temporada, pois é a apresentação dos personagens (e do 

mundo inconfundível), da storyline, e da situação dramática que será desenvolvida nas 

etapas seguintes (RODRIGUES, 2004, p.76). 

Em seguida ocorre a Perda ou Ruptura, etapa em que ocorre uma “quebra do 

equilíbrio vigente” (RODRIGUES, 2004, p.79). Rodrigues pontua que, nas séries, esta 

etapa “acaba sendo o conflito central do episódio e, às vezes, da temporada”, pois “le-

va a uma mudança tão grande, que afetará todos os personagens” (p.79). Segundo a 

autora, todos os episódios costumam ter rupturas próprias em seu arco e, muitas vezes, 

as sequências mais importantes de um episódio também possuem rupturas, pois é atra-

vés destas rupturas que ocorre  a Divisão dos personagens. 

Nesta etapa, conforme o nome indica, os personagens se dividem em papéis, 

ou seja, nas posições que desempenharão naquela trama. Segundo Rodrigues (2014, 

pp. 57-61), os papéis mais comuns em narrativas épicas, como as séries dramáticas, 

são o herói67, seu antagonista68, o protagonista69, os aliados70, os adversários71, o prê-

                                                
67 “(…) é quem enfrenta e tenta reparar a perda do equilíbrio inicial rompido de forma definitiva.” 
(RODRIGUES, 2014, pp. 57-58). 
68  “(...) é o personagem que se contrapõe à reparação da perda e, portanto, se contrapõe ao herói, por 
esse motivo.” (RODRIGUES, 2014, p. 58). 
69 É o personagem em torno do qual se constrói a trama. 
70 É o personagem que se alia ao herói, ou ao vilão em prol da mesma causa, ou contra o mesmo inimi-
go. 
71 “(...) é o personagem que é contra o herói e seus aliados.”, mas não necessariamente é “(...) contra a 
reparação da perda.” (RODRIGUES, 2014, p. 59). 
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mio72, o mentor73 e o coro, ou escada74. A maioria destes papéis também pode ser en-

contrada em séries cômicas, embora a autora não se volte para este gênero. 

Assim como a Ruptura, é comum que a Divisão também ocorra em episódios, 

em arcos de histórias paralelas à história principal e em sequências, além do arco da 

temporada, uma vez que ela se dá em função da ruptura e que é uma oportunidade de 

mostrar a dinâmica entre os personagens e reforçar suas características ou apresentar 

contradições. 

A partir da Ruptura, também costumam ocorrer Obstáculos e Auxílios, embora 

não sejam etapas obrigatórias. Os Obstáculos são etapas da narrativa que intensificam 

a ruptura (RODRIGUES, 2004, p.82), enquanto os Auxílios são etapas “em que ocorre 

ajuda para um ou mais personagens alcançar seus objetivos” (ibid., p.85). Rodrigues 

aponta que, em ambas as etapas existe uma possibilidade de virada, de beat, pois, são 

eventos que podem “mudar tudo” na trama e leva-la para outra direção. 

A  Decisão, é a etapa em que ocorre “o clímax de uma narrativa”, pois “é o 

momento em que a perda é reparada ou se instala para sempre” (RODRIGUES, 2004, 

p.85). Assim como a Ruptura e a Divisão, a Decisão também pode ocorrer em arcos 

de episódios, de histórias paralelas à história principal e em sequências, pois também 

ocorre em função da ruptura. 

A Conclusão é a última etapa e, portanto, representa o fim de um ciclo ou o 

começo de um novo, uma vez que é, “conceitualmente, um novo equilíbrio”, no qual 

descobrimos como os personagens com os quais nos engajamos ficaram (RODRI-

GUES, 2004, p.87). Assim, “a conclusão de cada episódio, numa série, (...) significa 

começar tudo de novo, no episódio seguinte” (ibid., p.88).  

Em resumo, estas mesmas 

 

(...) etapas da narrativa existem numa história, numa sequência e 
num episódio inteiro. Não precisam aparecer todas, mas em geral, 
num episódio pode ser contado um ciclo completo das cinco etapas 
essenciais. Situação inicial de equilíbrio ou instauração do desequi-
líbrio, volta ao equilíbrio, degradação da situação, procura em corri-
gir o desequilíbrio para sempre, nova situação. (RODRIGUES, 
2004, p.87).  

                                                
72 “(...) é aquele personagem que o herói salva ou busca.” (RODRIGUES, 2014, p. 59). 
73 “(...) é o personagem que orienta o herói. ”(RODRIGUES, 2014, p. 59). 
74 “(...) é o personagem ou o grupo de personagens que existe para comentar o que os personagens prin-
cipais fazem.” (RODRIGUES, 2014, p. 60). 
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 Segundo Maria Cristina Castilho Costa (2000) é esta repetição e a domestica-

ção do tempo, que “exige que o ouvinte estabeleça uma ruptura, ou quebra do fluxo 

natural de sua vida, para um mergulho no tempo ficcional ou narrativo”  (p. 53), que 

constituem a fidelização, primeira das estratégias de relacionamento entre o texto e o 

leitor que Sherazade utilizou com Chariar para incitar nele o desejo de continuar a 

ouvir suas histórias. 

 Assim, é possível entender que, embora todos os outros fatores de narrativida-

de aqui citados contribuam para que o “Efeito Sherazade” ocorra, ao alimentarem as 

performances que levam ao transporte narrativo, o fato de as séries possuírem esque-

mas narrativos arquetípicos que se repetem e, entre eles, estruturas narrativas constitu-

ídas de um começo, um meio e uma conclusão demarcados, fazem com que o telespec-

tador tenha os elementos necessários para se fidelizar a elas e, possivelmente, deseje 

permanecer transportado. 

 A segunda estratégia utilizada por Sherazade, a infinitude (COSTA, 2000, p. 

57), também advém desta repetição, pois ao variar indefinidamente dentro de um es-

quema básico que se repete, as narrativas das séries televisivas parecem ter uma varia-

bilidade infinita (ECO, 1989, p. 134). Enquanto a repetição reconforta e fideliza, a 

variação, geralmente criada pela forma que os autores utilizam outros fatores de narra-

tividade, são o que estimulam o telespectador a ver um novo episódio. 

 No caso das séries mais complexas, com arcos de temporada que apresentam 

uma relação causal estre episódios, este estímulo também parte da terceira e última 

estratégia utilizada por Sherazade, e que também é o último fator de narratividade 

elencado por Bilandzic e Kinnebrock (2006): uma "Estrutura discursiva que evoque 

reações afetivas". 

Embora a estrutura, no nível da história, precise ter começo, meio e fim claros 

para que a reconheçamos como narrativa, isso não significa que o arranjo sequencial 

de eventos precise seguir uma ordem cronológica. Segundo Bilandzic e Kinnebrock 

(2006), o último fator de narratividade que um texto deve possuir para que seu trans-

porte seja intenso é, justamente, uma projeção da “estrutura discursiva que evoque 

reações afetivas”. Entre elas, as autoras destacam, a partir do trabalho de Brewer e 

Lichtenstein (1982), três grandes estruturas discursivas que subjazem a estrutura de 
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uma grande proporção de narrativas da cultura ocidental: a surpresa, o suspense e a 

curiosidade.  

A estrutura de surpresa ocorre quando “o autor retém uma informação crítica 

sem informar o destinatário” e, quando a revela, promove uma surpresa que só “é re-

solvida quando o destinatário reinterpreta com sucesso a sequência do evento à luz da 

informação crítica inesperada (Brewer, 1985 apud BILANDZIC e KINNEBROCK, 

2006, p.7)75.  

A estrutura  que evoca suspense começa com um evento iniciador que, geral-

mente, leva a conseqüências significativas para um dos personagens. Assim, quanto 

mais esta consequência/resolução for adiada, maior é o suspense (Brewer, 1985 apud 

BILANDZIC e KINNEBROCK, 2006, p.7). Um dos principais exemplos é o “gan-

cho”. Como vimos na introdução, era uma das ferramentas mais utilizadas por Shera-

zade que, ao interromper seus contos nos momentos mais excitantes e culminates para 

a ação” estimulava “um grande investimento emocional, afetivo e imagético” no sul-

tão,  resultante desse permanente adiamento” (COSTA, 2000, p. 58)76.  

Já a última estrutura, a que evoca curiosidade, “é criada quando um evento sig-

nificativo é retido, mas informações suficientes são fornecidas para permitir que o 

destinatário saiba que falta informação”77. (Brewer, 1985 apud BILANDZIC e KIN-

NEBROCK, 2006, p.7). 

Como é possível perceber, nos três casos, embora sejam utilizadas estratégias 

diferentes, o cerne destas estruturas discursivas é semelhante, pois em todas elas, o 

leitor/telespectador é confrontado com uma multiplicidade de storylines possíveis, 

com perguntas sem resposta. Para Rodrigues (2014), “são essas perguntas que mantém 

o espectador preso à série semana após semana” (p. 75) e, no nosso caso, episódio 

após episódio.  

        
                                                
75 Tradução da autora a partir do seguinte original:  In a surprise structure the author withholds a critical 
information without letting the recipient know. At the end, the author reveals this information, and the 
recipient is surprised. The surprise is resolved when the recipient successfully reinterprets the event 
sequence in the light of the unexpected critical information (Brewer, 1985, p. 169). 
76  Nas séries, os ganchos podem ocorrer tanto entre episódios, quanto entre atos de um episódio, prin-
cipalmente no caso de séries originalmente exibidas dentro do fluxo televisivo e que se aproveitavam 
das lacunas entre estes atos e episódios para  
77 Tradução da autora a partir do seguinte original: Curiosity is created when the significant event is 
withheld, but enough information is provided to let the recipient know that there is information missing. 
The recipient’s curiosity is instigated. 
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Figura 1 - Fluxograma do "Efeito Sherazade" 
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 Através do  acima, procurei sintetizar a revisão bibliográfica e a sistematização 

feitas ao longo deste capítulo para explicar o "Efeito Sherazade".  Em resumo, o que 

encontrei ao tentar entender como o binge-watching ocorre sob um viés narrativo é 

que nosso desejo de continuar a consumir um texto, uma série televisiva, se dá, inici-

almente, porque nele existem fatores de narratividade com os quais nos engajamos. 

Através deste engajamento, primeira gratificação que obtemos do texto, nós somos 

transportados para o mundo narrativo da série e nos distanciamos do mundo real, o 

que nos proporciona outras três gratificações: o relaxamento, o passa-tempo e o hedo-

nismo. Em particular, nosso engajamento com os personagens que habitam o mundo 

narrativo e com seus "conflitos" e relações nos fazem esquecer sentimentos de solidão, 

o que contribui para outra gratificação, o "fator social". A serialidade, ao enfatizar 

determinados "fatores de narratividade" que fidelizam o telespectador e o incitam a 

querer a continuidade e/ou novas histórias daquele mundo narrativo, também intensifi-

ca o transporte e a sensação de que tais gratificações, que obtemos ao sermos transpor-

tados, podem ser estendidas se mantivermos o nosso consumo através do binge-

watching.  Ao mesmo tempo, o controle do ritmo em que assistimos a uma série, ao 

realizar binge-watching, intensifica o engajamento, que por sua vez, mantém o trans-

porte, em um ciclo contínuo que só será interrompido quando o telespectador assim o 

desejar. 

 Considerando esta relação, o próximo capítulo será utilizado para demonstrar 

como os fatores de narratividade, aqui elencados, são utilizados em Breaking Bad, 

série que, segundo a Netflix78, costuma ser assistida por mais de duas horas seguidas 

ao dia em seu serviço de streaming. 

 

 

 

 

 

                                                
78 Informaçõ obtida em < https://media.netflix.com/en/press-releases/netflix-binge-new-binge-scale-
reveals-tv-series-we-devour-and-those-we-savor-1>. Acesso em: 23 de jun. de 2017. 
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III. Efeito Sherazade em Breaking Bad 

 

 Como dito no final do capítulo anterior, o objetivo deste capítulo é demonstrar 

como os fatores de narratividade elencados acima se manifestam na prática e, para 

tanto, escolhi analisar a primeira temporada de Breaking Bad. Thriller dramático da 

AMC e criada por Vince Gilligan, Breaking Bad teve sua estreia em 2008. Ao todo, 

foram produzidas 5 temporadas, com episódios de 47 minutos de duração, e a série 

contabilizou um total de 62 episódios, que lhe renderam 31 indicações ao Emmy e 12 

premiações. 

 Para além da constatação do Netflix, citada no capítulo anterior, que aponta a 

série entre as mais "devoradas" pelos seus usuários, o próprio criador  dá crédito ao 

binge-watching: 

 
Eu realmente não tenho uma compreensão completa disso ou uma 
métrica completa, mas acredito, meu intestino me diz,  que é muito 
possível que (a série) não tivesse chegado a 62 episódios sem a cria-
ção dessas tecnologias e a criação cultural do binge-watching (...) 
Sob o antigo paradigma, usando a tecnologia antiga de simplesmente 
ter as primeiras transmissões e depois repeti-las, não sei se teríamos 
alcançado a massa crítica que alcançamos.79 

                                                
79 Informação obtida em: < https://www.wired.com/2013/06/breaking-bad-season-5-dvd/>. Acesso em: 
19 de Abr. de 2017. 
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De fato, segundo a Wired,  Breaking Bad teve um grande aumento de telespec-

tadores na transmissão ao vivo a partir da terceira temporada, o que dá sustentação a 

afirmação de Gilligan, uma vez que isso ocorreu após as duas primeiras temporadas 

serem disponibilizadas integralmente via tecnologias de V.O.D., como a Netflix. Con-

siderando esta relação bem sucedida entre a série e o binge-watching, me pareceu que 

demonstrar os fatores de narratividade elencados acima, seria uma boa forma de evi-

denciar como os elementos da narrativa podem estimular a prática. 

Segundo o site IMDB80, a storyline de Breaking Bad é: "Um professor de quí-

mica do ensino médio diagnosticado com câncer de pulmão inoperável se volta para a 

fabricação e venda de metanfetaminas para garantir o futuro de sua família."81. Consi-

derando a definição de Rodrigues (2014), de que uma storyline é constituída por um 

protagonista, seu objetivo e um obstáculo entre ele e o que deseja alcançar, percebe-se: 

que Walter White (Bryan Cranston), o professor de química do ensino médio diagnos-

ticado com câncer de pulmão inoperável, é o protagonista; que garantir o futuro finan-

ceiro de sua família é seu objetivo, pelo menos inicialmente; e que a forma pela qual 

ele decidiu realizar este objetivo, ou seja, a fabricação e venda de metanfetaminas, é o 

grande obstáculo da série, uma vez que é uma atividade ilegal e perigosa. Como vere-

mos mais adiante, é ela que promoverá os obstáculos menores em cada episódio da 

temporada. Agora, vejamos os fatores que interferem/influenciam diretamente nesta 

storyline aumentando a narratividade da série ao nível da história.  

 Como vimos no capítulo anterior, os primeiros fatores de narratividade elenca-

dos por Bilandzic e Kinnebrock (2006), e que atribuem relevância à história, são sua 

singularidade e sua especificidade. O que torna Breaking Bad uma série única? O que 

é específico a ela e que não encontraremos igual em nenhuma outra? Seguindo o pen-

samento de Rodrigues (2014), a resposta para estas perguntas está, justamente, no 

mundo inconfundível da série, ou seja, no local onde a storyline se concretiza, sua 

época, seus personagens, os cenários a que estão ligados e onde atuam, suas motiva-

ções, fraquezas e objetivos na narrativa (p.26). 

                                                
80 Informação obtida em: <http://www.imdb.com/title/tt0903747/?ref_=nv_sr_1>. Acesso em 12 de jun. 
de 2017. 
81 Original: Um professor de química do ensino médio diagnosticado com câncer de pulmão inoperável 
se volta para a fabricação e venda de metanfetaminas para garantir o futuro de sua família. 
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 Em uma entrevista para o Paley Center82, Vince Gilligan admitiu que, se tives-

se tomado ciência da existência da série Weeds (2005-2012) seis ou quatro semanas 

antes de fazer seu pitching83 para a AMC, provavelmente teria desistido de Breaking 

Bad. De fato, a premissa de Weeds possui vários pontos em comum com a de Breaking 

Bad, pois é a história de uma mãe de família que, após a morte de seu marido, começa 

traficar maconha para manter seu estilo de vida privilegiado. Assim, sua decisão de se 

envolver com as drogas está ligada a uma grande perda/ruptura e seu objetivo também 

é financeiro e ligado à família, mas são as diferenças entre os mundos inconfundíveis 

destas duas séries que as tornaram suficientemente relevantes para conviverem na te-

levisão por bastante tempo.  

 Nancy Botwin (Mary-Louise Parker), a protagonista de Weeds, mora numa 

cidadezinha de subúrbio da Califórnia, entre a alta classe média e os ricos, é mãe sol-

teira de um filho adolescente e um menino de 10 anos e lida com uma droga que é 

consumida pela maioria de seus vizinhos. Já Walter White, o protagonista de Breaking 

Bad, mora no subúrbio do Novo México, numa paisagem desértica, pertence à classe 

média baixa e, embora seja um químico brilhante, tem de se dividir entre dar aulas 

para adolescentes do ensino médio e o trabalho no lava-jato para conseguir sustentar 

um filho com paralisia cerebral, uma esposa grávida e dívidas intermináveis, que au-

mentam quando ele começa um tratamento para seu câncer incurável. Walter não é 

uma matriarca descolada, como a protagonista de Weeds, ao contrário, ele é um ho-

mem frustrado, sem voz ativa, emasculado pela mulher e subestimado pela família. 

Além disso, por a droga deste mundo inconfundível ser a metanfetamina, Walter não 

lida com a hipocrisia cômica da clientela de Weeds, e sim com marginais e criminosos 

ameaçadores, o que o coloca, muitas vezes, entre a vida e a morte e o faz matar, roubar 

e mentir constantemente. Ao contrário do tom leve e engraçado de Weeds, Breaking 

Bad assume um tom muito mais dramático e possui circunstâncias que promovem 

maiores suspense, tensão e excitação em seus telespectadores, o enquadrando dentro 

do gênero thriller.  

                                                
82 Informação obtida em: <https://www.youtube.com/watch?v=mehU6bkQbY4>. Em 13 de Junho de 
2017. 
83 Muito utilizado na indústria televisiva, o pitching é uma apresentação feita sobre uma ideia, projeto, 
ou produto, com objetivo de despertar o interesse de um investidor, cliente, ou, neste caso, de um canal 
de TV. 
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 Além de dar relevância à série, a singularidade e as especificidades do mundo 

inconfundível são informações que nos permitem fazer inferências sobre os aconteci-

mentos. Aos poucos, vamos nos tornando íntimos daquele universo e daqueles perso-

nagens e fazemos mais inferências automáticas que também nos levam a realizar mais 

respostas participativas. Um exemplo disso é a cleptomania de Marie (Betsy Brandt), 

irmã de Skyler. A primeira vez que vemos Marie roubar, é no terceiro episódio da 

primeira temporada, quando ela, após ser repreendida pela vendedora de uma loja de 

sapatos, decide roubar o par de saltos pelo qual se interessou. Esta cena mostra uma 

característica de Marie que surpreende e revela que, apesar da imagem sólida que tenta 

passar e dos julgamentos que faz à irmã, ela sofre de ansiedade e precisa daquilo para 

se afirmar. Mais a frente, no último episódio da temporada, quando ela presenteia a 

irmã com uma tiara caríssima em seu chá de bebê, nós inferimos que o presente é rou-

bado, o que causa em nós uma resposta participativa de suspense quando Skyler, 

achando o presente inapropriado, decide devolvê-lo na loja, pois sabemos que ela des-

cobrirá o furto da irmã, e ansiamos por saber como ela irá reagir.  

 Conforme nos tornamos mais e mais capazes de fazer este tipo de inferências, 

nos tornamos mais e mais envolvidos com o mundo de Breaking Bad, pois sentimos 

que o conhecemos bem e que somos íntimos de seus personagens. Tal envolvimento é 

uma das coisas que nos faz querer retornar àquele mundo e, quando realizamos binge-

watching, dificulta o nosso desligamento dele. 

Outro fator de narratividade que atribui relevância a série e dificulta nosso des-

ligamento dela, é sua factualidade, sua verossimilhança. Em uma entrevista dada ao 

Anatomy of a Script84, da Writers Guild Foundation, Gilligan afirmou que dois de seus 

interesses em criar Breaking Bad eram o quanto um homem de família, aparentemente 

bom e normal, poderia se transformar, até onde ele poderia ir ao decidir entrar no 

mundo das drogas, e explorar o "processo" deste mundo, afinal, como um "homem de 

família" se transforma em um “Scarface”85? Quais os obstáculos que existem nesta 

transformação e como Walter os resolve? Nesta busca por explorar e evidenciar o pro-

cesso no mundo do tráfico de metanfetamina do Novo México, Gilligan o demonstra e 

                                                
84 Informação obtida em: <https://www.youtube.com/watch?v=hx8ETtHxO9o&t=3480s>. Em:14 de 
jun. de 2017. 
85 Filme policial (1932) cujo protagonista, Tony Montana, é um refugiado cubano que se torna o chefe 
da máfia de Miami. 
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explica para o telespectador, fazendo com que todos os eventos nele ocorridos sejam 

justificados e factíveis. 

Em primeiro lugar, Walter é um químico e professor brilhante, assim, as solu-

ções mirabolantes que ele cria, por exemplo, para matar e desovar os traficantes que o 

ameaçam (Temp 1, Epi 1, 2 e 3), intimidar e barganhar com um traficante violento 

(Temp 1, Epi 6), roubar um depósito químico fortificado e duplicar sua produção de 

metanfetamina (Temp 1, Epi 7), são justificadas e, na maioria das vezes, explicadas 

nas próprias aulas que ele dá aos seus alunos de ensino médio. Além disso, Gilligan 

fez de Jesse (Aaron Paul), o sócio de Walter, uma espécie de "mentor" do mundo das 

drogas, que faz com que ele e nós, telespectadores, entendamos os jargões, a dinâmica 

do tráfico e faz com que Walter, compreenda as falhas de suas ideias pré-concebidas 

sobre aquele mundo.  

Assim, ao se preocupar com a verossimilhança do processo e deste mundo in-

confundível como um todo, Gilligan permite que nós não interrompamos nosso trans-

porte com questionamentos sobre a credibilidade daqueles eventos e possamos manter 

nosso foco na narrativa e em seus conflitos, outro fator de narratividade ligado à rele-

vância que damos à série.  

 O grande conflito da narrativa é o conflito interno de Walter, evidenciado pelo 

título da série. A tradução literal de Breaking Bad para o português é algo como "libe-

rando o mal" e é isso que ocorre progressivamente com o protagonista. O "conflito 

interno" de Walter White é justamente estar preso entre seu "lado bom", o de ser mari-

do, pai e professor, ainda que intelectual e emocionalmente frustrado, e seu "lado 

mal", Heisenberg, o fabricante de metanfetaminas que utiliza todo o seu potencial inte-

lectual e não se deixa comandar, que está disposto a matar, roubar e mentir por dinhei-

ro e poder, e que lhe dá um grande tesão.  

 A maioria dos conflitos pessoais da série envolvendo o protagonista se dá por 

uma junção entre este conflito interno e o conflito extrapessoal de Walter, entre ele e a 

legalidade.  Por mais que o professor tente se justificar moralmente em sua decisão de 

fabricar e traficar metanfetamina através do objetivo de deixar o futuro financeiro de 

sua família garantido antes de morrer, a realidade é que ele escolheu um método ilegal 

para isso. É esta ilegalidade que faz com que Walter minta para seus familiares sobre o 

que está fazendo e deixe que o zelador do colégio onde trabalha, um homem que o 
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ajudou quando começou a sentir os efeitos do tratamento de câncer, seja preso em seu 

lugar (Temp 1, Epi 6). É ela, em consonância com seu medo de causar a morte de sua 

família, que o fazem escolher matar os traficantes que o ameaçam (Temp 1, Epi 1 e 3) 

e obrigar Jesse, seu sócio, a se desfazer do corpo de um deles com ácido (Temp 1, Epi 

2). Ao mesmo tempo é o orgulho, a adrenalina e a satisfação que sente ao "liberar" seu 

"lado mal" que o fazem escolher esta ilegalidade ao invés de aceitar a ajuda financeira 

de amigos ricos para pagar seu tratamento (Temp 1, Epi 2).  

 Por girarem em torno de questões relativas à moralidade, à legalidade e à peri-

culosidade, as escolhas tomadas pelo protagonista de Breaking Bad, costumam desen-

cadear consequências duradouras, o último fator de narratividade ligado à relevância 

que encontramos na narrativa. Um exemplo disso é a decisão que Walter faz de asfixi-

ar os traficantes que o ameaçam, no primeiro episódio. Além de ter como consequên-

cia a necessidade de sumir com o corpo do traficante que morreu asfixiado (Temp 1, 

Epi 2) e um segundo conflito, o de matar, ou não, o que sobreviveu (Temp 1, Epi 2 e 

3), esta escolha fez com que Walter ficasse nervoso o suficiente para deixar sua más-

cara de oxigênio para trás no deserto, dando a primeira pista concreta para que a polí-

cia começasse a persegui-lo, perseguição esta que durou pelas cinco temporadas da 

série.  

 Em Breaking Bad, todas as vezes que Walter toma uma decisão, esta escolha 

gera uma consequência, seja ela externa a ele, dando pistas à polícia, ou afetando sua 

relação com Jesse e com sua família, ou interna, moral, levando-o cada vez mais em 

direção ao seu "lado mal". Assim, os conflitos e as consequências na série têm uma 

relação de causalidade cíclica, pois ao mesmo tempo que as escolhas tomadas pelo 

personagem quando em conflito geram consequências, estas promovem novos confli-

tos, ou intensificam conflitos prévios. O maior exemplo disto é a relação de Walter 

com sua mulher, Skyler (Anna Gun).  

 Skyler é uma mulher controladora, inteligente e um pouco obsessiva, que, ao 

início da temporada, está acostumada a ser obedecida pelo marido. Assim, quando 

Walter começa a demonstrar um comportamento que foge ao normal, ela fica descon-

fiada. O câncer e a inteligência do próprio Walter permitem que ele invente desculpas 

e mentiras que conseguem resolver este conflito temporariamente, mas conforme as 

mentiras se acumulam e as decisões tomadas por ele alteram seu comportamento, o 
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atrito entre o casal volta a ocorrer, desencadeando os conflitos da segunda temporada, 

que levarão Skyler a se envolver com outro homem e querer o divórcio, no início da 

terceira temporada. 

 Por ser permeada de conflitos internos, pessoais e extrapessoais, Breaking Bad 

utiliza, constantemente, o fator de narratividade que Bilandzic e Kinnebrock (2006) 

denominam multiplicidade de storylines possíveis, pois cada uma das escolhas que um 

personagem pode fazer quando em conflito, desencadearia uma linha narrativa dife-

rente. Ao, muitas vezes, adiar esta escolha, intensificando o conflito, Gilligan promove 

o suspense, a incerteza e a curiosidade em seus telespectadores, todas as três respostas 

participativas muito caras aos thrillers e relevantes para o binge-watching, pois a ne-

cessidade de descobrir qual a escolha feita nos motiva a continuar a consumir a narra-

tiva.  

 Como vimos no capítulo anterior, embora a multiplicidade de storylines possí-

veis possa ser encontrada em eventos não provocados diretamente por personagens, 

mas que tenham consequências desconhecidas, este "fator de narratividade" nos afeta 

de forma mais intensa se estiver ligado a um personagem, uma vez que nos sentimos 

mais próximos dos eventos narrativos quando torcemos ou tememos por eles, ou seja, 

quando preferimos/esperamos por uma storyline em função do destino que preferi-

mos/esperamos para os personagens (Gerrig, 1993). 

 Chegamos então ao fator de narratividade que Bilandzic e Kinnebrock (2006) 

chamam transatividade, ou seja, uma visão próxima dos eventos narrados através dos 

personagens. Como afirmou Smith (1995), isso se dá porque nos aproximamos mais 

dos eventos quando reconhecemos neles uma agência humana e nos engajamos com 

ela através do reconhecimento, do alinhamento, e da lealdade.  

 É muito interessante perceber como o reconhecimento influencia diretamente a 

nossa lealdade ao protagonista em Breaking Bad, e, por conseguinte, a importância 

que damos às ações desempenhadas por ele e às suas consequências. A figura física 

que conhecemos como Walter White, e reconhecemos por boa parte da primeira tem-

porada, é um homem pálido, acima do peso, com uma postura curva, entradas no cabe-

lo, um bigode ralo e sem graça, vestuário sem personalidade. Tudo em sua caracteriza-

ção e expressão nos faz inferir que aquele é um homem sem pulso, invisível, deprimi-
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do. Bryan Cranston, o ator escolhido para interpretar o protagonista, descreve86 a for-

ma como o personagem é apresentado: 

 
No começo, você vê esse pobre homem sem graça que está fazendo 
50 anos... Ele está com um pouco de sobrepeso, ele é pastoso, ele 
não tem cor na pele, ele vê um mar de apatia em seus alunos, nin-
guém se importa com aprender química... Ele então é envergonhado 
em seu segundo emprego, do qual precisa por causa do filho que tem 
necessidades especiais... E tudo isso se acumula... E essa é a isca... 
(Aponta para Vince Gilligan, perto dele no palco) Ele criou esta isca 
e apenas a balançou na frente da audiência e eles foram e... (faz sinal 
de mordida com a mão e um som equivalente com a boca) a aboca-
nharam. E todos disseram: aquele pobre "filho da puta"... Eu me im-
porto com ele. E ele quer fazer a coisa certa... Ele é um covarde, mas 
quer fazer ao menos uma coisa em sua vida que seja ousada, que seja 
arriscada, e ele fez... Então, cada pequeno detalhe foi apenas mais 
uma atração a partir daí...87 

 
 Assim, percebemos que a caracterização dada a Walter White, o corpo concre-

to, que conhecemos e reconhecemos cena a cena, se soma ao alinhamento que temos 

com ele. Ao observarmos, em primeira mão e sob o seu ponto de vista, o personagem 

ser emasculado pela mulher, que lhe serve bacon vegano e lhe masturba enquanto está 

entretida com suas vendas no ebay (Temp 1, Epi 1), ser ignorado e desrespeitado em 

sala de aula (Temp 1, Epi 1), ser obrigado a lavar o carro de um aluno no lava-jato 

onde trabalha para complementar sua renda (Temp 1, Epi 1), acabamos por empatizar 

e simpatizar com Walter, ter pena dele, inclusive. Tais respostas emocionais (partici-

pativas) que damos ao personagem são o que nos faz começar a torcer por ele, o que 

nos torna leais a ele. E é essa lealdade que Gilligan testa durante o desenrolar da série. 

Em sua entrevista ao Anatomy of a Script, o autor conta que lhe interessava, ao escre-

                                                
86 Informação obtida em: <https://www.youtube.com/watch?v=XRRwURiX9R8>. Acesso em: 15 de 
jun. de 2017. 
87 Tradução da autora a partir do seguinte original: In the beginning you see this poor schlub who is 
turning 50… He’s a little overweight, he’s pasty, he’s got no color to his skin, he sees a sea of apathy in 
his students, nobody gives a shit about learning chemistry… He then gets embarrassed at his second 
job, that he needs because of his special need’s son, you know… And all this things add up… And 
that’s the hook… (Aponta para Vice Gilligan, perto dele no palco) He bated that hook and he just dan-
gled it out for the audience to see, and they went … (faz sinal de mordida com a mão e um som equiva-
lente com a boca)They grabbed on it and everybody said, that poor son of a bitch… I care about him. 
And he wants to do wright… He is a milktoast but he wants to do one thing in his life that was bold, 
that was risky, and he took there… So every little thing was a pull from then on... 
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ver a série, ver até que ponto podia levar o personagem em termos de "maldade" e 

ainda ter esta "lealdade" da audiência.  

 Segundo Bilandzic e Kinnebrock (2006), o efeito da transatividade sobre a nar-

ratividade de um texto e, portanto, sobre o nosso engajamento e imersão nele, aumenta 

se os eventos principais não se restringirem às ações de um único personagem, mas 

ocorrerem via interação de diferentes personagens, ou seja, via transitividade. Em 

Breaking Bad, a transitividade e os conflitos pessoais que advém dela influenciam 

diretamente no desenvolvimento dos personagens e na mudança de relacionamentos 

entre eles, outros dois fatores que contribuem para a narratividade da série. 

 No primeiro episódio da primeira temporada, percebemos que as interações 

que Walter mantinha com sua família, com os alunos para quem lecionava, com seu 

chefe no lava-jato, eram interações em que ele era sempre a pessoa a ceder, a aceitar 

coisas contra sua vontade, a nunca se impor. A descoberta de que tem um câncer ter-

minal dá ao protagonista um senso de finitude, de esgotamento de tempo, que o faz 

mudar sua atitude nestas interações. O personagem de Walter se desenvolve, se apro-

funda quando ele começa a se impor: se demitindo no trabalho de lava-jato quando seu 

chefe tenta fazê-lo limpar carros novamente (Temp 1, Epi 1), aceitando ir com Hank 

(Dean Norris), seu cunhado do DEA (Drug Enforcement Agency) que faz pouco de sua 

masculinidade, em uma operação da polícia (Temp 1, Epi 1), propondo uma sociedade 

criminal a Jesse e dando as cartas sobre como e quando produziriam metanfetamina 

(Temp 1, Epi 1), confrontando Skyler pela primeira vez e a pedindo que parasse de 

controlar sua vida (Temp 1, Epi 2), etc. Ao mesmo tempo, esta nova atitude de Walter 

passa a intrigar a família. 

É o que ocorre, principalmente, com Skyler, que percebendo não ter mais uma 

voz completamente imperativa sobre o marido, tenta controlá-lo por "baixo dos pa-

nos", ou por chantagem emocional, contando ao amigo rico sobre sua doença para que 

ele ofereça ajuda financeira a Walter e realizando uma intervenção familiar para con-

vencê-lo a aceitar o dinheiro e iniciar o tratamento. Tais ações dela, por sua vez, fazem 

com que vejamos novos aspectos de Walter, um certo ego, uma húbris88, que o faz 

mergulhar de vez na criminalidade e na produção de metanfetamina para conseguir 

                                                
88 Conceito grego que se refere ao descomedimento humano, geralmente guiado por uma confiança ou 
um orgulho excessivos, uma insolência para com as divindades e forças maiores.  
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dinheiro o suficiente para pagar seu tratamento sozinho, sem nenhuma caridade (Temp 

1, Epi 5).  

É esta interação, este conflito pessoal entre os personagens que prepara o se-

gundo grande ponto de virada na trajetória de Walter após a descoberta do câncer. Ao 

decidir voltar a produzir metanfetamina89 com Jesse, o protagonista começa a exibir 

uma necessidade de fazer dinheiro a todo custo e sua relação com o traficante também 

começa a se alterar. Embora sejam sócios, Walter começa a agir, progressivamente 

como chefe de Jesse, a lhe fazer exigências e cobranças. Jesse, por sua vez, embora 

conteste Walter verbalmente, o obedece cada vez mais, espera dele coordenadas, pla-

nos, soluções. Esta mudança de relação entre os personagens é o que leva Jesse a pro-

curar Tuco, um grande e perigoso distribuidor de drogas da região, mesmo contra sua 

vontade (Temp 1, Epi 6). A intuição de Jesse se prova correta quando Tuco rouba a 

metanfetamina que produziram e o espanca a ponto de interná-lo em um hospital. Isso, 

por sua vez, faz com que Walter se deixe levar por sua húbris novamente, enfrente 

Tuco e assuma, pela primeira vez, seu alter-ego, Heisemberg. 

Este é um ponto muito importante no desenvolvimento do protagonista, pois 

nos apresenta um "novo" corpo concreto e contínuo para reconhecer ao longo da série. 

Quando assume o nome Heisemberg, para enfrentar Tuco, Walter muda sua postura, 

estufa o peito, cresce. Somado a isso, está o fato de que ele está careca por causa do 

câncer, o que faz com que seu rosto perca a suavidade que tinha antes. O visual, que se 

torna marca registrada do alter-ego e o torna reconhecível todas as vezes que volta a 

aparecer, nas cinco temporadas da série, é completo quando Walter veste chapéu e 

óculos escuros no sétimo episódio. Começamos a aprender, no final da primeira tem-

porada, que toda vez que Walter estiver caracterizado com Heisemberg, suas ações são 

imprevisíveis e sua húbris é dominante, o que aumenta a multiplicidade de storylines 

possíveis e, por conseguinte, a incerteza, o suspense e a curiosidade que sentimos em 

relação às suas escolhas.   

Percebemos então, que a transatividade, a transitividade, o desenvolvimento 

dos personagens e a mudança de relações entre eles ocorrem de forma causal em 

Breaking Bad, em uma cadeia lógica de ação e reação. Isso faz com que a coerência do 

                                                
89 Walter e Jesse desfazem a sociedade no quarto episódio da primeira temporada, após sua briga no 
terceiro episódio, seguida da decisão de Walter de matar Krazy-8. 
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mundo narrativo, criada pela complexa rede de relações causais, aumente, reforçando 

a plausibilidade e o realismo da série e aguçando a performance dos telespectadores, 

que passam a atentar cada vez mais para as ações e sentimentos dos personagens, es-

perando que a maioria deles tenha consequências futuras na narrativa. Esta expectativa 

por consequências futuras e, no caso de Breaking Bad, por consequências potencial-

mente trágicas, que faz com que o telespectador deseje "saber o que pode acontecer na 

sequência". Segundo Saccomori (2016), este desejo, sugerido por Barthes (1987), é 

saciado pelo "hábito das maratonas" que permite ao telespectador "antecipar a próxima 

etapa sequencial" (p. 93).  

Em Breaking Bad, Vince Gilligan e os demais roteiristas inserem muitos ele-

mentos que despertam este desejo através do artesanato, fator de narratividade ligado 

ao discurso.  são o modo dramático e o artesanato. A primeira estratégia de "artesana-

to" que podemos apontar em Breaking Bad neste sentido, e que ocorre em todo episó-

dio, é o "teaser", uma cena provocativa que, no caso de Breaking Bad costuma intro-

duzir uma das storylines do episódio, assim como a temática.   

 Um exemplo que mostra bem isso é o "teaser" do terceiro episódio da primeira 

temporada, que intercala a cena de Walter e Jesse limpando os restos mortais dissolvi-

dos de Emílio do chão do corredor e os colocando em baldes, e uma cena que é uma 

lembrança de Walter, em que ele e Gretchen, sua antiga namorada, elencam os ele-

mentos que constituem o corpo humano. Ao fim do "teaser", Walter diz à mulher que 

parece haver algo faltando, que o corpo humano não pode ser só aquilo e, na cena do 

presente, Walter joga os resíduos do corpo de Emílio na privada e dá a descarga. Em-

bora seja bastante lírica, esta cena dialoga diretamente com o “conflito interno” que 

Walter enfrentará no episódio, o de matar, ou não matar Krazy-8, o traficante que so-

breviveu. 

No primeiro e no sexto “teaser”, Gilligan utiliza outro elemento de "artesana-

to" bastante complexo, o flashfoward. Ambas as cenas são futuras ao que ocorrerá ao 

longo do episódio, e são, justamente, fragmentos das sequências de clímax destes epi-

sódios. No caso do piloto, o uso deste recurso é bastante interessante, pois explicita 

uma das estratégias de roteiro mais citadas em manuais e blogs do gênero, a famigera-

da "hit the ground running" (atinja o chão correndo), que nada mais é do que apresen-
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tar o personagem mostrando como ele se comporta na situação de conflito em que es-

tá.  

Assim, o episódio começa com imagens do deserto do Novo México, seguidas 

de uma calça voando e, quando ela atinge o chão é atropelada por um trailer dirigido à 

toda velocidade por Walter. Ele e Jesse, desacordado, estão com máscaras de respira-

ção no banco da frente. Os traficantes Emílio e Krazy-8, desmaiados, são jogados de 

um lado para o outro do trailer, onde frascos de química quebram. A máscara de Wal-

ter começa a ficar embaçada e ele perde o controle da direção, batendo e atolando o 

trailer. Sai, só de cueca. Tira a máscara, xinga, joga longe. Ouve o som de uma sirene 

ao longe. Desespero. Desnorteamento. Olha ao redor. "Pensa... Pensa...". Pega a cami-

sa presa no retrovisor do trailer e veste. Prende a respiração. Entra no trailer. Tira a 

arma da mão de um dos traficantes e prende na cueca. Apanha uma câmera de mão do 

porta-luvas e sai. Tosse. Liga a câmera para si e diz seu nome, seu endereço. Fala que, 

para as autoridades jurídicas que virem o vídeo, aquela não é uma confissão e sim uma 

mensagem para sua família. Tapa a lente, tenta controlar a respiração, o som da sirene 

ao fundo é cada vez mais alto, destapa a lente. Fala para Skyler que ela é o amor de 

sua vida, que Walter Jr. é seu grande garoto. Chorando, diz que os dois saberão várias 

coisas sobre ele nos próximos dias e que, independente do que possa parecer, só tinha 

a família em seu coração. A sirene está cada vez mais próxima, ele diz adeus para a 

lente, coloca a câmera e a carteira no chão. Vai até a estrada e aponta a arma para o 

lugar de onde o som da sirene está vindo. 

Ao suspender a cena aí e voltar no tempo, até chegar ao momento que esta ce-

na ocorre novamente, no fim do episódio, Gilligan criou um "gancho", outra estratégia 

de "artesanato" muito utilizada para promover suspense e que ocorre constantemente 

em Breaking Bad, tanto em alguns de seus “teasers”, para instigar o telespectador a 

assistir o episódio, quanto entre atos e no final de muitos dos episódios, para fazê-lo 

continuar a assistir. Para produzir efeito semelhante, também são muito utilizadas ce-

nas paralelas não concluídas e perguntas que demoram cenas ou mesmo episódios para 

serem respondidas.  

 Ao utilizar estes recursos, e muitos outros, Gilligan e seus roteiristas estão or-

ganizando os eventos da história para criar uma estrutura discursiva que evoca reações 

afetivas, como o suspense, a curiosidade e a incerteza citados acima. Este é um dos 
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fatores de narratividade do nível da estrutura e, por ser algo muito enfatizado em 

Breaking Bad, é o que a faz ser um thriller dramático. Este esquema narrativo arquetí-

pico, outro fator de narratividade do nível da estrutura, por si só, já cria determinadas 

expectativas na mente do telespectador que começa a assistir a série, como a ideia de 

que a tensão e o suspense serão sentimentos constantes.  

 Para além destes recursos de artesanato,  alguns outros também são constantes 

e demarcam a forma como o telespectador é guiado pelo mundo inconfundível da sé-

rie. Um dos mais importantes é o ponto de vista, ou o alinhamento escolhido por Vin-

ce Gilligan para narrar a história.  

 Durante o visionamento da primeira temporada, foi possível perceber que, na 

maioria das cenas, o ponto de vista escolhido por Gilligan foi o de Walter White. Em-

bora os enquadramentos que simulem, literalmente, o ponto de vista de Walter não 

sejam tantos, a mise en scène e a forma como as cenas são concatenadas, são feitas de 

modo a nos mostrar a percepção que o personagem tem dos eventos que com ele ocor-

rem. Um bom exemplo disso é a cena em que Skyler e o resto da família o "encurra-

lam" em uma espécie de intervenção para que ele decida aceitar o dinheiro de Elliott, 

seu antigo parceiro e amigo milionário, para fazer os tratamentos contra o câncer 

(Temp 1, Epi 5).  

 A sequência começa com a cena em que Walter chega em casa e é encurralado. 

Ele abre a porta e, mal entra, estanca em seu lugar. O plano seguinte mostra Skyler, 

Walter Jr., Marie e Hank sentados na sala de estar, o encarando. Skyler pede que ele se 

sente com eles e o plano seguinte mostra a expressão incrédula de Walter e seu olhar 

se volta para a direção onde está a cadeira indicada pela mulher. A câmera então volta 

para o detalhe de Hank abrindo a bandeja de petiscos ruidosamente, colocando um 

queijo na boca, colocando outros vários na mão e olhando Walter, como se percebesse 

seu olhar recriminatório. Oferece queijo para os demais e depois a câmera volta para 

Walter, cuja direção do olhar está em Hank, a boca ainda aberta, em incredulidade. 

Walter faz então uma expressão resignada e se dirige à cadeira apontada por Skyler. 
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Figura 5 
Fonte: BREAKING, temporada 1, episódio 5 

Figura 7 
Fonte: BREAKING, temporada 1, episódio 5 

Figura 8 
Fonte: BREAKING, temporada 1, episódio 5 

Figura 2 
Fonte: BREAKING, temporada 1, episódio 5 

Figura 3 
Fonte: BREAKING, temporada 1, episódio 5 

Figura 4 
Fonte: BREAKING, temporada 1, episódio 5 

Figura 6 
Fonte: BREAKING, temporada 1, episódio 5 

Figura 1 
Fonte: BREAKING, temporada 1, episódio 5 
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 A sequência é entrecortada por uma cena da história paralela que ocorre com 

Jesse no episódio, mas depois retorna, seguindo o mesmo padrão de enquadramento, 

montagem e mise en scène que ressaltam o olhar e os sentimentos de Walter em rela-

ção ao que está ocorrendo. 

 Para além desta forma mais sutil de fazer a audiência inferir o “ponto de vista” 

de Walter, algumas cenas o fazem de forma mais explícita, como a cena em que Wal-

ter descobre que tem câncer e a banda sonora passa a simular seu ponto de escuta sub-

jetivo, fazendo o som de um apito constante se sobrepor à voz do médico que lhe dá a 

notícia (Temp 1, Epi 1). O mesmo é feito com o som, a montagem, o enquadramento e 

o tratamento da imagem em cenas em que o personagem começa a passar mal, como é 

o caso de uma cena em que vemos suas mãos tremerem enquanto tentam segurar os 

frascos pela máscara de oxigênio utilizada na fabricação de metanfetamina (Temp 1, 

Epi 6). 

 

Figura 9 
Fonte: BREAKING, temporada 1, episódio 5 

Figura: 12 
Fonte: BREAKING, temporada 1, episódio 5 

Figura: 11 
Fonte: BREAKING, temporada 1, episódio 5 

Figura 10 
Fonte: BREAKING, temporada 1, episódio 5 
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“Pontos de vista” de outros personagens também são utilizados, mas em menor 

quantidade, geralmente para contar as histórias paralelas ao que está acontecendo com 

Walter, principalmente os de Jesse e Skyler, embora também tenhamos eventuais 

acessos aos “pontos de vista” de Hank, Walter Jr. e Marie. 

Através deste exemplo, também podemos notar uma outra estratégia de "arte-

sanato" bastante utilizada na série, a ênfase na expressão física dos personagens. Mui-

to do que se diz entre os personagens de Breaking Bad não é verbalizado, está no olhar 

e em suas expressões, o que faz com que nós, telespectadores, tenhamos que inferir 

seu significado pelo contexto e por reconhecer expressões e linguagem corporal que 

utilizamos no dia-a-dia. Esta é uma das características da série que a deixa mais realis-

ta e emocionante. 

Em relação à expressão dos personagens, também é bastante interessante repa-

ramos em suas dicções, principalmente a de Jesse, que utiliza um linguajar chulo, re-

pleto de gírias e xingamentos. Tal característica, além de provocar certo humor e ex-

plicitar as referências e o contexto social do personagem, lhe dá uma complexidade 

maior quando somos apresentados à sua família de classe média com gostos eruditos 

(Temp 1, Epi 4) e quando o vemos alterar completamente seu linguajar para uma en-

trevista de emprego (Temp 1, Epi 5). 

As estratégias utilizadas para explicar os jargões e planos científicos utilizados 

por Walter para o telespectador também são particularmente importantes. Para não 

interromper nossa imersão, Gilligan e os demais roteiristas de Breaking Bad realizam 

tais explicações da forma mais diegética possível, através das aulas que o próprio pro-

tagonista dá, no ensino médio, e por vezes, através de Jesse, pois assim como o trafi-

cante é o mentor de Walter no mundo das drogas, este é o mentor de Jesse no mundo 

científico. Ao explicarem as regras das ruas ou de determinada fórmula química, um 

para o outro, eles também as estão explicando para a audiência. 

 Finalmente, chegamos ao último fator de narratividade elencado por Bilandzic 

e Kinnebrock (2006), o “todo autônomo e claro”. Para evidenciar esta integralidade 

nos episódios e na primeira temporada de Breaking Bad, criei os dois quadros abaixo, 
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que descrevem os eventos da história de acordo com as etapas narrativas de Propp 

elencadas por Sonia Rodrigues (2014), por episódio e pela temporada: 

 

 Início Perda/Ruptura Divisão Decisão Conclusão 

Ep.1 Apresentação de 
Walter, de sua 
relação com seus 
familiares e de 
seus empregos/ 
Walter descobre 
por Hank que a 
fabricação de 
metanfetamina dá 
dinheiro fácil. 

Walter descobre 
que tem câncer. 

Walter propõe 
parceria a Jesse 
e começa a 
produzir metan-
fetamina com 
equipamentos 
que rouba do 
colégio onde 
trabalha. 

Quando amea-
çado, Walter usa 
a química para 
desacordar/matar 
Krazy-8 e Emí-
lio. 

Walter transa 
com Skyler de 
forma viril e ela 
não reconhece 
sua atitude. 

Ep.2  
Walter e Jesse 
contratam um 
guincho para tirar 
o trailer do lugar 
onde atolou e sair 
do deserto. 
 

Walter e Jesse 
descobrem que 
Krazy-8 não 
morreu. 

Walter e Jesse 
tiram a sorte e 
ele fica encarre-
gado de matar 
Krazy-8 en-
quanto Jesse 
elimina o corpo 
de Emílio. 

Walter não 
consegue matar 
Krazy-8 e Jesse 
provoca um 
acidente ao 
tentar matar 
Emílio com 
ácido. 

Crianças indí-
genas encon-
tram a máscara 
de fazer metan-
fetamina deixa-
da por Walter 
no deserto. 

Ep.3 
Walter e Jesse 
limpam a destrui-
ção causada pelo 
ácido /Jesse 
cheira a metanfe-
tamina que pro-
duziram escondi-
do de Walter. 
 

Walter descobre 
que Jesse deu 
todas as suas 
informações à 
Krazy-8, que lhe 
diz que ele tem 
duas opções: 
matá-lo a sangue-
frio ou soltá-lo 
incerto de uma 
vingança. 
  

Walter e Jesse 
brigam e desfa-
zem a parce-
ria/Walter 
descobre que 
Krazy-8 roubou 
um caco de 
prato e que tem 
a intensão de 
matá-lo. 

Walter mata 
Krazy-8 antes 
que ele o mate. 

Ao chegar em 
casa, Walter diz 
que tem algo 
para contar a 
Skyler. 

Ep.4 Hank fala no 
DEA sobre o 
desapareci-mento 
de K-8 e Emílio, 
a máscara encon-
trada no deserto e 
a possibilidade de 
um novo chefão 
da droga /Walter 
assume para o 
resto da família 
que tem câncer. 
 

Skyler comunica 
a Walter que a 
consulta com o 
médico especiali-
zado em câncer 
custará 5 mil 
dólares. 
 
 
 
 
 

Walter se nega a 
se tratar. 

Walter explode o carro de um ho-
mem arrogante e sai contente, sem 
ser percebido.90 
 
 
 
 
  

Ep.5 
Walter e Skyler 
vão à festa de 
Elliot, antigo 
parceiro de labo-
ratório de Walter 
que ficou rico e se 
casou com sua 
antiga namorada 

Walter descobre 
que Skyler con-
tou sobre sua 
doença a Elliott e 
que este, com 
pena, lhe ofere-
ceu dinheiro para 
pagar o tratamen-
to. 
 

Walter aceita se 
tratar. 
 
 
 

Walter decide não aceitar a ajuda de 
Elliot e Gretchen e propõe a Jesse 
que retomem a parceria. 
 
 
  

                                                
90 A partir deste episódio identifiquei as estapas de Decisão e de Conclusão ocorrendo na mesma cena. 
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Ep.6 Walter deixa 
claro para Jesse 
que, a partir de 
agora, ele é o 
responsável pela 
química e Jesse, 
pela venda. Que 
ele, Walter, não 
lidará com crimi-
nosos e marginais 
e que não haverá 
mais violência. 

Walter percebe 
que o dinheiro 
que Jesse está 
conseguindo não 
é suficiente para 
pagar seu trata-
mento e exige 
que ele consiga 
um distribuidor. 

Jesse tenta 
vender a droga 
para Tuco, o 
grande distri-
buidor da regi-
ão, mas é rou-
bado e espanca-
do. Walter 
descobre o que 
aconteceu com 
Jesse. 

Walter (Heisemberg) confronta 
Tuco utilizando cristais explosivos, 
pega seu dinheiro e uma indeniza-
ção para Jesse e fecha negócio para 
vender uma quantia ainda maior da 
droga por mês. 

Ep.7 

Walter conta a 
Jesse sobre o 
acordo que fez 
com Tuco 
 

Jesse diz a Walter 
que não terão 
material suficien-
te para produzir a 
quantidade de 
droga negociada. 
 

Walter tem a 
ideia de fabrica-
rem a metanfe-
tamina de outra 
forma/ Walter e 
Jesse roubam 
depósito quími-
co para conse-
guir a substân-
cia necessá-ria. 
 
 
 

Walter e Jesse conseguem entregar a 
quantidade de droga combinada com 
Tuco e firmar o negócio, mas perce-
bem que o traficante é um homem 
explosivo e muito perigoso. 
  

 

 

 

  

 Como é possível perceber, todos os episódios têm início, perda/ruptura, divi-

são, decisão e conclusão bastante definidos, embora sempre deixem conflitos abertos 

para a resolução futura. O mesmo ocorre com a temporada, que apresenta, com início, 

meio e fim a entrada de Walter White no mundo das drogas e a criação de seu alter-

ego, Heisemberg, mas deixa três grandes conflitos em aberto que nos instigam a assis-

tir a segunda temporada. O primeiro, é evidenciado na cena final, que mostra que, ape-

sar de terem feito um acordo muito lucrativo, Walter e Jesse se envolveram com um 

homem muito perigoso e que esta parceria, motivada pela húbris de Walter, pode vir a 

ter um desfecho trágico.  O segundo é o fato de Walter estar sendo procurado pelo 

Temporada Início Perda/ 
Ruptura 

Divisão Decisão Conclusão 

1 Apresentação de 
Walter e de seu 
mundo incon-

fundível. Vida de 
Walter é sem 

graça e opresso-
ra.  

Walter descobre 
que tem um cân-

cer incurável. 

Walter decide 
fazer metanfeta-
mina para deixar 
dinheiro para a 
família e pagar 
seu tratamento. 

Como Heisenberg, 
Walter enfrenta 

Tuco, o maior dis-
tribuidor de metan-
fetamina da região e 
faz um acordo ousa-

do. 

Walter e Jesse conse-
guem cumprir o acor-
do feito com Tuco e 

firmar o negócio, mas 
percebem que o trafi-

cante é um homem 
explosivo e muito 

perigoso. 

Quadro 2 – Etapas da Narrativa na temporada 1 

Quadro 1 – Etapas da Narrativa por episódio. 
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DEA, do qual seu cunhado faz parte, embora ainda não saibam que é ele quem produz 

a metanfetamina. O terceiro é a vida dupla de Walter, que o faz mentir para a família 

constantemente e que pode ter consequências nas temporadas seguintes.  

 Este “todo autônomo e claro”, nos faz entender, intuitivamente, que estamos 

consumindo uma narrativa, o que, segundo Bilandzic e Kinnebrock (2006),   dificulta 

que processemos criticamente e interrompamos o transporte. Mas para além disso, a 

repetição da estrutura de começo, meio e fim, que nos faz entender a duração do tem-

po da narrativa e, segundo Costa (2000), nos fideliza, pois sabemos que quando um 

episódio começa, "quebra o fluxo natural de nossa vida", e nos faz dar mais valor ao 

tempo ficcional do que o tempo real até que o episódio acabe. Esta quebra, este distan-

ciamento, é o que estimula as gratificações de relaxamento, de passa-tempo e de hedo-

nismo elencadas por Pittman e Sheehan (2014). Assim, se temos mais episódios a nos-

sa disposição para estender esta quebra e, consequentemente, as gratificações obtidas 

com ela, é apenas natural que nos sintamos tentados a fazê-lo. 

 Além disso, a existência desta estrutura no arco de temporada da série, reforça 

a ideia de infinitude, apontada por Costa (2000), de que, a cada episódio, o mundo 

inconfundível será repetido, mas que haverá uma variação na história que a empurrará 

para frente e terá uma relação causal com o episódio anterior e com o episódio seguin-

te, estimulando nossa curiosidade de continuar a ver. Novamente, se temos os episó-

dios seguintes a nossa disposição, é natural que nos sintamos tentados a assisti-los em 

sequência para saciar esta curiosidade. 

 Tendo demonstrado como os fatores de narratividade elencados e detalhados 

no segundo capítulo são utilizados pelos roteiristas de Breaking Bad e evidenciado 

como podem afetar o nosso desejo de realizar binge-watching, acredito que cumpri 

meu objetivo para este capítulo, comprovando a possível relação que estes fatores têm 

com o "Efeito Sherazade". 
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CONCLUSÃO 

 

 Ao longo dos anos, a evolução das tecnologias de armazenamento e 

compartilhamento de vídeo permitiram que nós, telespectadores, parássemos de 

depender da grade pré-formatada dos canais televisivos para consumir seu conteúdo. 

Tal poder, de consumir programas de acordo com a nossa própria demanda e com o 

nosso próprio ritmo, fez com que passássemos a ter agência sobre a saciação de nosso 

desejo de consumo e possibilitou o surgimento do binge-watching. Partindo desta 

premissa, Saccamori (2016) articulou estudos que analisavam o consumo de seriados 

sob as vertentes da sociologia, da psicologia e da antropologia, para demonstrar que o 

binge-watching é uma prática calcada no desejo do consumidor de reforçar sensações 

gratificantes provindas do texto consumido.  

 Tal relação condiz com a  hipótese que motivou este trabalho e que supunha 

que, por mais que a ocorrência do binge-watching seja afetada por fatores 

tecnológicos, sociais, ou psicológicos, a principal razão de um ser humano se envolver 

com uma narrativa a ponto de permanecer nela por horas, ou mesmo dias 

subsequentes, é a própria narrativa e a relação emocional e cognitiva que desenvolve 

com ela.  

 Por não ter encontrado, durante minha pesquisa, outros trabalhos acadêmicos 

que já tivessem identificado os elementos narrativos das séries que, quando processa-

dos por seus telespectadores, promovem estas sensações gratificantes, tive de utilizar 

um método dedutivo, partindo das gratificações obtidas para tentar entender como elas 

são geradas e o quê na narrativa influencia neste processo. 

 Considerando o engajamento, o relaxamento, o passatempo, o hedonismo e o 

fator social que, de acordo com a pesquisa realizada por Pittman e Sheehan (2015), 

seriam as principais gratificações obtidas nesta prática, encontrei na metáfora do 

transporte narrativo uma justificativa plausível para a forma pela qual essas gratifica-

ções derivam da narrativa das séries.  

 Em linhas gerais, o transporte narrativo, defendido por Richard Gerrig (1993) 

ocorre quando nos engajamos com o texto de uma narrativa de tal forma, que nos dis-

tanciamos de nossa realidade, pois passamos a focar toda a nossa atenção nas carate-

rísticas e nos eventos do mundo narrativo. Assim, de acordo com esta metáfora, o pró-
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prio texto estimula o nosso engajamento que, por sua vez, faz com que não perceba-

mos o passar do tempo e esqueçamos preocupações e sentimento de solidão, usufruin-

do ao máximo dos prazeres que a narrativa pode nos oferecer. 

 A partir dos textos de Bilandzic e Kinnebrock (2006) e Sonia Rodrigues 

(2014), pude elencar e entender quais os elementos do texto, os fatores de narrativida-

de, que estimulam o engajamento e como eles são, geralmente utilizados nas séries.  E, 

analizando a primeira temporada de Breaking Bad, pude constatar a presença destes 

fatores em uma série que é, comprovadamente, bastante assistida via binge-watching.  

 Acredito que estes resultados satisfizeram o meu objetivo inicial de encontrar 

uma a ligação concreta entre a narrativa e o desejo que motiva o binge-watching. En-

tretanto, constato que a bibliografia relacionada e sistematizada neste trabalho é ape-

nas uma evidência desta ligação. Entendo que, dada a importância que o tema tem para 

a indústria audiovisual atualmente, novas investigações podem e devem ser feitas para 

aprofundá-lo. Penso que, partindo dos resultados obtidos, abordagens possíveis para 

esse aprofundamento seriam a aplicação dos fatores de narratividade aqui sistematiza-

dos em outras séries e a realização de experimentos que testem a  relação emocional e 

cognitiva que binge-watchers desenvolvem com séries específicas a partir destes fato-

res, buscando hierarquizar os fatores mais relevantes nesta relação em cada tipo de 

série.  

 Este trabalho foi muito importante para mim, enquanto roteirista, pois me per-

mitiu entender a lógica causal entre os elementos narrativos que podemos utilizar ao 

escrever e produzir séries televisivas e os efeitos que terão nos telespectadores que as 

consomem. Desta forma, embora não seja a única forma de se abordar a relação entre 

a narrativa das séries e seu potencial de binge-watching, nem pretenda ser, um manual 

de escrita e produção de seriados "maratonáveis", esta pesquisa reúne diversos pontos 

de reflexão que acredito importantes, tanto para aqueles que pretendem produzir este 

tipo de conteúdo, quando para acadêmicos que, como eu, queiram seguir por este ca-

minho de estudo.   
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APÊNDICE 1 

Seriados citados neste trabalho (organizados em ordem alfabética, com canal original 

de produção e exibição e ano de início e de encerramento). 

 

Breaking Bad (AMC, 2008 – 2013)  

Brothers & Sisters (ABC, 2006-2011)  

Buffy The Vampire Slayer (WB Television, 1997 – 2003) 

Game of Thrones (HBO, 2011 – ) 

House of Cards (Netflix, 2013 – ) 

Law&Order (NBC, 1990 – 2010) 

Le Revenants (Canal +, 2012 – 2015) 

Once Upon a Time (ABC, 2011 – ) 

Parenthood (NBC, 2010-2015) 

Supernatural (CW, 2005 – ) 

The Walking Dead (AMC, 2010 – ) 


