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Resumo 

Este trabalho analisa as possíveis mudanças promovidas pela plataforma de streaming 
Netflix na narrativa das séries de televisão. Para entender esta evolução, utilizou-se o 
conceito de narrative complexity, usado por Jason Mittel para descrever as mudanças 
criativas e narrativas na televisão a partir da década de 90. Com a chegada da internet e 
da TV 2.0, criou-se uma discussão sobre o modo de consumir televisão, especialmente 
as séries, intensificada com a Netflix e a dicotomia entre o modelo tradicional de “um 
episódio por semana” e o chamado binge watching (ou “assistir em maratona”). Para 
analisar tais transformações, optou-se por analisar a narrativa da série Arrested 
Development. 
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Introdução 

 Ao analisar os hábitos de consumo dos telespectadores em todo o mundo, é 

possível notar a redução do número de pessoas que ainda esperam em frente à televisão 

a hora em que um programa vai começar. Alguns fatores estão mudando o modo de ver 

televisão. O principal deles é o crescimento da plataforma de streaming Netflix.  

 No entanto, é necessário explicar primeiramente qual a proposta da Netflix. O 

site disponibiliza filmes e séries para assistir quando quiser, como quiser e onde quiser 

em troca de um valor mensal. O usuário tem à sua disposição um catálogo que, além de 

produtos dos principais estúdios, inclui conteúdo próprio. As séries da Netflix foram 

revolucionárias por suas temporadas disponibilizadas todas de uma vez, ao invés do 

esquema do “um episódio por semana”, utilizado pelos canais de TV tradicionais. Com 

isso, criou-se uma discussão sobre o consumo de conteúdo no formato tradicional linear 

da grade de programação (onde o programador escolhe o que será exibido e em que 

horário) versus o modelo não linear (onde o assinante escolhe o modo de assistir).  
                                                 
1 Trabalho apresentado ao GP Estudos de Televisão e Televisualidades, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
2 Especialista em Jornalismo Cultural pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), e-mail: 
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 Em artigo para o B93, Carlos Merigo defende que o futuro da televisão está no 

streaming. Segundo ele, não haverá mais a televisão como conhecemos hoje; ela será 

substituída pelo modo de assistir “o que quiser”, “como quiser” e “onde quiser”. O 

artigo foi publicado em julho de 2013, após a série original da Netflix, House of Cards, 

ser o primeiro programa produzido para uma plataforma online ganhar o Emmy, o 

prêmio máximo da televisão mundial. Merigo compara o caso House of Cards ao 

impacto da indicação de Família Soprano ao Emmy, há quinze anos. Foi o primeiro 

programa de um canal a cabo a ser lembrado no prêmio.  

 É inegável que existe uma crise no modelo de negócio de televisão hoje em dia. 

Em muitos casos, os canais ainda se baseiam em um modelo antiquado, incapaz de dar 

conta dos anseios dos espectadores que não vão esperar para assistir a um programa que 

vai estar disponível na internet logo depois – mesmo que de maneira ilegal (SILVA, 

2014). Se um episódio de série é lançado nos Estados Unidos, o público do Brasil não 

vai querer assisti-lo apenas quando for transmitido no país. Esse atraso desmedido levou 

alguns canais a exibir simultaneamente seus programas em vários lugares do mundo. E 

o Brasil está incluído.  

 Para analisar o caso Netflix, será utilizada como exemplo a série Arrested 

Development. Criada em 2003 e transmitida pela FOX, a sitcom4 fala sobre uma família 

disfuncional que mora em Newport Beach, área nobre da Califórnia, Estados Unidos.  

 A história é contada com referências a documentários, onde um narrador (o 

diretor Ron Howard) apresenta os fatos, auxiliado por fotos e filmes de arquivo. A série 

estreou no dia 2 de novembro de 2003 e foi exibida até 10 de fevereiro de 2006. Em 26 

de maio de 2013, uma nova temporada de quinze episódios foi lançada na Netflix. A 

obra foi criada por Mitchell Hurwitz e é estrelada por Jason Bateman.  

 A última temporada foi disponibilizada no estilo Netflix: toda de uma vez. Com 

isso, os criadores da série tiveram o novo desafio de pensar o programa com uma 

estrutura diferente daquela usada na época em que a série era transmitida pela FOX.  

 A análise da série Arrested Development será feita com base em estudos teóricos 

sobre roteiro, bem como em livros e artigos brasileiros e estrangeiros sobre a história da 

televisão e das séries americanas. Utilizaremos como foco a mudança em sua estrutura 

narrativa, construção de personagens e enredo. Além disso, tentaremos entender o 

impacto da Netflix no mercado e na televisão, com o foco no Brasil, tendo em vista que 

o país está entre os cinco mercados mais importantes da empresa. 

 

A Ficção na Televisão 
                                                 
3 Site brasileiro criado em 2002 sobre o mercado publicitário e criativo. 
4 Abreviação para “comédia de situação”. São séries do gênero comédia, normalmente com meia hora 

de duração. 



 A humanidade sempre se caracterizou pelo prazer de contar histórias. Mudaram 

apenas os suportes, as formas de conceber, de realizar e até mesmo de fruir essas 

estórias, mas sua essência permanece a mesma. A ficção está, consequentemente, 

entranhada na história da televisão no mundo. A maior emissora brasileira, por exemplo, 

a TV Globo, dedica de três a quatro horários no horário nobre para a ficção.  

Antes de tudo, no entanto, precisamos definir o que é essa ficção na televisão. O 

que costumamos chamar de “linguagem de TV” é, na realidade, uma mescla de técnicas 

já existentes no campo da literatura, das artes plásticas, do rádio, do folhetim, do 

cinema, entre outros. A isso vão se acrescentando outras inovações, como a linguagem 

publicitária, dos videoclipes e da computação gráfica. Sendo assim, cada conquista 

tecnológica vai ampliando as possibilidades e o alcance do veículo.  

 O mais corriqueiro dos programas ficcionais de TV traz, ainda, a união de sons e 

imagens herdados da montagem cinematográfica à qual se acrescentam as interrupções 

para os comerciais, próprias da televisão, os enquadramentos, cuja concepção vem do 

próprio cinema, os ganchos ocorridos antes das interrupções remetem ao folhetim 

literário e radiofônico, com a diferença de que os intervalos da TV são inundados de 

propaganda.  

 A força da interrupção em meio à continuidade foi descoberta pelos cineastas 

que pensaram em subverter o modo de agenciamento sintático-semântico proposto pela 

decupagem clássica, sobretudo a descrita pelo cineasta soviético Sergei Eisestein, nos 

ensaios A Montagem das Atrações (apud BALOGH, 2001, p. 27). Em artigos 

publicados em revistas de cinema da época, Einsentein defende o uso de cortes 

abruptos: ponto, contraponto, fusão. Para ele, impacto provocado por um filme 

acontecia em função do ritmo, não do enredo narrado. O diálogo mostrado nos letreiros 

é reduzido ao mínimo. As tomadas contemplativas e naturalistas de D.W. Griffth foram 

substituídas. A televisão tem seu sentido interrompido para dar lugar aos intervalos 

comerciais. A TV, portanto, assume de maneira mais intensa essa estética de repetição 

proposta por Einsestein. 

 Roland Barthes, em Análise Estrutural do Relato (apud BALOGH, 2001, p.53), 

afirma que há uma variedade prodigiosa de gêneros e substâncias nas quais se manifesta 

o relato.  

 

Ele pode ser suportado pela linguagem, falada ou escrita, pela imagem fixa 
ou móvel, pelo gesto ou pela articulação correta das substâncias; está 
presente no mito, na lenda, na fábula, no romance, no épico, na tragédia, no 
drama, na comédia, na pantomima, no quadro pintado, nos vitrais, filmes, 
histórias em quadrinhos, notícias policiais, conversação. Além disso, nestas 
formas quase infinita, a história está presente em todos os lugares, em todas 
as sociedades. (BARTHES, apud BALOGH, 2001, p. 53)  
 



 
“Narrative complexity”5: um novo conceito de narrativa  

  Jason Mittel, no artigo “Narrative complexity in contemporary american 

television”, afirma que uma nova forma de entretenimento televisivo surgiu nas últimas 

duas décadas. Esse modelo de storytelling é diferente por usar uma narrativa mais 

complexa ao invés da convencional forma serializada e episódica que caracterizou a 

maioria dos produtos televisivos desde sua concepção. Mittel considera a década de 90 

até o presente momento como a era da “television complexity”. “A televisão americana 

dos últimos vinte anos será lembrada como a era da inovação e experimentação da 

narrativa.”6 

 Ele acredita que esta fase terá a mesma importância para a televisão que a 

década de 70 teve para o cinema, quando os filmes de Robert Altman, Martin Scorsese e 

Francis Ford Coppola inovaram Hollywood. Algo que influenciou o crescimento da 

complexidade da narrativa na televisão contemporânea foi a mudança na percepção 

sobre o trabalho dos criadores. Muitos dos programas considerados inovadores vieram 

de profissionais que lançaram suas carreiras no                                                 cinema, 

como David Lynch, um dos criadores de Twin Peaks (1990). Parte do apelo que a 

televisão trouxe para estes artistas foi o maior controle dos criadores sobre o produto. 

Além disso, muitos criadores também ficaram entusiasmados com as novas 

possibilidades que a ficção serializada traz. A longevidade das séries de TV proporciona 

o aprofundamento dos personagens, idas e vindas no roteiro, plots e outras inovações 

que não “cabem” em um filme de duas horas.  

 Jason Mittel define a complexidade narrativa como a redefinição na forma de 

episódios a partir da influência da narrativa serializada. Rejeitando a necessidade de um 

plot no encerramento de cada episódio, característica histórica de uma história em série, 

a narrativa complexa coloca em primeiro plano histórias que perpassam uma variedade 

de gêneros. Além disso, apesar de utilizar uma forte característica das novelas (uma 

história que vai além de cada episódio), ela rejeita o estilo melodramático e o foco em 

relacionamentos. 

 Segundo Jenkins (2006, p.164), nos anos 1960, quase todos os episódios das 

séries de horário nobre eram totalmente autônomos, “introduzindo uma crise temporária 

na vida dos protagonistas, mas tendo que terminar mais ou menos como tinha 

começado”. Nos anos 1970 e 1980, alguns produtores de televisão como Stephen 

Bochco, de Hill Street Blues (1981), insistiram em expandir a complexidade narrativa, 

mas enfrentaram resistência dos executivos das redes, que não tinham certeza se as 

pessoas se lembrariam do que tinha acontecido nos episódios anteriores. Nos anos 1990, 
                                                 
5 Utilizaremos o termo em inglês, sem tradução. 
6 Tradução da autora. 



com o videocassete – que permitia que as pessoas reassistissem suas séries – e a 

popularização da Internet nos Estados Unidos, os executivos decidiram arriscar.   

 Ao longo da história, no entanto, essas “regras” nem sempre foram seguidas à 

risca. Arquivo X (1993-2002) misturava episódios relacionados com a mitologia da série 

- a busca do personagem principal, Fox Mulder (David Duchovny), por provas de vida 

alienígena e por sua irmã, que ele acredita ter sido abduzida - com outros que 

exploravam casos que eram resolvidos no mesmo episódio, sem relação com a história 

principal. Esses episódios ficaram conhecidos como “monstros da semana”, modelo que 

até hoje é usado em outras séries. 

 Isso não ocorre apenas com séries dramáticas. Seinfeld (1989-1998), considerada 

a mais importante série de comédia da história, mistura episódios independentes, mas 

que também têm uma relação com a história principal. É o caso, por exemplo, de Jerry 

(Jerry Seinfeld) e George (Jason Alexander) fazendo o piloto de uma série de TV, que 

perpassa toda a quarta temporada e volta no último episódio da série.  

  

A TV na Era da Internet 

 A convergência de mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. Ela 

altera a relação entre as tecnologias existentes e a lógica pela qual a indústria midiática 

opera e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento. Essa 

convergência exige que as empresas de mídia repensem antigas suposições sobre o que 

significa consumir mídias, suposições que moldam tanto decisões de programação 

quanto de marketing. Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos 

consumidores são ativos. Se antes eram previsíveis e ficavam onde estavam, agora são 

migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou meios de comunicação. 

Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os novos são mais conectados 

socialmente. Se o trabalho de consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os 

novos consumidores são agora barulhentos e públicos.  

 No entanto, apesar da retórica sobre a “democratização da televisão”, essa 

mudança está sendo conduzida por interesses econômicos. A indústria midiática está 

adotando a cultura da convergência por elas explorarem a vantagem dos conglomerados 

e por ela criar múltiplas formas de vender conteúdos aos consumidores, consolidando a 

fidelidade com eles em uma época em que a fragmentação do mercado e o aumento da 

troca de arquivos ameaçam os modos antigos de fazer negócio.  

 Quaisquer que sejam as motivações, a convergência está mudando o modo como 

os setores da mídia operam e o modo como a mídia das pessoas pensa sobre sua relação 

com os meios de comunicação. Estamos em um importante momento de transição, no 

qual as antigas regras estão abertas a mudanças e as empresas talvez sejam obrigadas a 



renegociar sua relação com os consumidores. A pergunta é se o público está pronto para 

expandir a participação ou propenso a conformar-se com as antigas relações com as 

mídias.  

 Muitos líderes da indústria afirmam que a razão principal de a televisão não 

poder continuar a operar do mesmo modo é porque está perdendo os espectadores mais 

jovens, que esperam exercer maior influência sobre a mídia que consomem.  

 Para Cavalcanti, Lima e Lucian, no artigo O modelo de negócios da Netflix, 

predominam duas principais formas de produção de conteúdo na indústria televisiva: a 

primeira “procura desdobrar online elementos do texto original das produções 

tradicionais através do uso de estratégias convergentes que propõem uma 

complementariedade da experiência oferecida pelas mídias tradicionais”. Já a segunda 

“aposta em novos modelos de distribuição, focando apenas na produção para 

plataformas online”. O segundo, que é o caso da Netflix, estudada no presente trabalho, 

enxerga a disseminação de conteúdos online como um substituto ou uma 

complementação para os meios tradicionais, dando ao usuário o poder da escolha.  

 Marcel Silva, no trabalho Arrested Development e o futuro das séries (de tevê?), 

afirma que existem três modos que explicam a relação entre a televisão e internet, no 

que se refere às séries: o modo aditivo, o modo inclusivo e o modo exclusivo.  

 No modo aditivo, produtos que são ofertados na internet somam à experiência 

televisiva, respeitando a singularidade de cada meio. É o caso do seriado Lost e da 

novela brasileira Cheias de Charme (2012), que disponibilizavam pequenos vídeos na 

internet que complementam a história, dando novas informações aos espectadores. É a 

“televisão com a internet” (SILVA, 2014). O segundo modo, o inclusivo, refere-se à 

mera transposição de programas televisivos na internet. É o caso da Netflix e de outras 

plataformas semelhantes, mas ilegais, como os arquivos em torrent. Definida como a 

“televisão na internet”. (SILVA, 2014). O terceiro e último modo, denominado 

exclusivo, se refere às práticas televisivas que se dão apenas na internet, como as 

transmissões ao vivo no Youtube e as séries originais da Netflix. É a chamada “televisão 

da internet” (SILVA, 2014).  

 O novo modelo de televisão está intimamente ligado às mudanças no modo 

como a indústria está encarando os consumidores. Ele agora está se distanciando do 

modelo baseado na hora marcada para um paradigma baseado na “televisão com 

envolvimento”.  

Sob o modelo da televisão com hora marcada, às vezes descrito como “TV 

Obrigatória” (“Must See TV”, frase de uma campanha publicitária dos anos 1980 para as 

noites de quinta-feira da NBC), as redes buscavam telespectadores comprometidos que 

organizavam a vida de modo a estar em casa no horário certo para assistir a seus 



programas favoritos. (JENKINS, 2006, p.167). 

 Conhecidos como “serviços sob demanda”, plataformas como a Netflix geram 

mais concorrência para a televisão, especialmente os canais abertos, que já tinham sua 

audiência fragmentada desde o surgimento e crescimento da TV por assinatura.  

 Por isso, como afirma Arlindo Machado no artigo “Fim da Televisão?”, não se 

trata de morte absoluta, do fim, mas de uma “profunda transformação dos conceitos de 

televisão, livro e cinema, dos seus modos de distribuição, dos modos de relacionamento 

do receptor com esses meios etc”. Por isso, ainda segundo Machado, para definir a 

“morte da arte”, Hegel usa a palavra Auflösuing, que significa não a morte em si, mas o 

desaparecimento, a dissolução, tendo também o sentido de recomeço. Traçando um 

paralelo, o que vivemos não é a morte da TV, mas um possível desaparecimento tal qual 

nós conhecemos hoje, dando um salto em direção a alguma coisa, “cuja natureza, 

influência e modo de funcionamento são justamente os itens que estamos tentando 

entender” (CAVALCANTI, LIMA & LUCIAN, 2014).  

 

Lost e a TV 2.0  

 A série Lost é considerada o marco inicial da televisão 2.0. Como afirma Arlindo 

Machado, ela representa TV feita para a internet, ou seja, feita para ser “discutida, 

dissecada, debatida, prevista e criticada”. Machado também defende que Lost é um 

exemplo de narrativa transmídia - além de narrative complexity – por ser passar em 

vários meios diferentes ao mesmo tempo, sem que um repita o outro.  

 A série não “aconteceu” apenas durante as seis temporadas exibidas no canal 

americano ABC. Ao longo dos anos, o programa exigiu um telespectador inquieto e 

ativo, que estava sempre buscando mais informações. Muitas das respostas para os 

inúmeros mistérios da série foram dadas em jogos e até sites criados especialmente para 

o programa. O mais famoso deles, o site da instituição Hanso Foundation – uma das 

empresas que estava por trás dos acontecimentos na ilha – foi descoberto por um fã 

antes mesmo que a ABC o divulgasse oficialmente.  

 Outro exemplo marcante é a resposta para o significado dos números 4-8-15-16-

23-42. Os participantes do jogo “The Lost Experience” tiveram acesso a um vídeo onde 

Alvar Hanso, fundador da Hanso Foundation, explica a razão para a utilização desses 

números, conhecidos como Equação de Valenzetti, criada para prever o fim do mundo. 

Eles acabaram se tornando um dos grandes mistérios da série, tendo em vista que 

perpassavam quase todas as tramas. Hurley (Jorge Garcia) ganhou na loteria os 

utilizando, dando início a um encadeamento de eventos de azar em sua vida. Os mesmos 

números estavam marcados na escotilha que John Locke (Terry O’Quinn) descobre na 

primeira temporada. Após abri-la, os sobreviventes descobrem que um homem 



(Desmond – Henry Ian Cusick) precisa digita-los em um computador a cada 108 

minutos (a soma dos números que formam a Equação), sob o risco de o mundo acabar.  

 Outros casos de interatividade já vinham sendo feitos mesmo antes do 

surgimento de Lost, sem terem, no entanto, o mesmo impacto. Porém, é preciso frisar 

que essas experimentações foram importantes para abrir caminho para que as emissoras 

e também os espectadores começassem a entender que a televisão estava mudando.  

  

A Netflix 

 Criada por Marc Randolph e Reed Hastings, em 1997, é possível afirmar que a 

Netflix já é uma gigante do entretenimento. Ela oferece hoje conteúdo audiovisual para 

cerca de 53 milhões de assinantes distribuídos em mais de 40 países, que assistem, 

mensalmente, a mais de um bilhão de horas de filmes, séries e produções originais.  

 O binge watching, ou “assistir até se entupir”, é um fenômeno que a Netflix 

ajudou a popularizar. Apesar de não ser novo – pessoas costumam fazer “maratonas” 

desde que as temporadas de séries começaram a ser lançadas em boxes de DVDs, o 

termo passou a chamar atenção a partir do nascimento do serviço. “Binge watching” 

também pode ser definido como “qualquer instância na qual mais de três episódios de 

uma série dramática de uma hora de duração ou seis episódios de uma série cômica de 

meia hora de duração são consumidos de uma única vez, através de DVDs ou serviços 

de streaming online”. (THE LOS ANGELES TIMES, 2013).  

  

O Conteúdo Original  

 Em 2011, a Netflix anunciou planos para iniciar a produção de conteúdo 

original. A primeira delas, lançada em 2013, foi House of Cards, adaptação de uma 

minissérie homônima da BBC. Estrelada por Kevin Spacey7 e dirigida por David 

Fincher8, a primeira temporada, lançada em 2013, foi indicada ao Emmy, o maior 

prêmio da televisão mundial, se tornando a primeira série produzida exclusivamente 

para uma plataforma online a alcançar este feito.  

 Quinze anos depois de Família Soprano, da HBO, se tornar a primeira série de 

TV a cabo a receber uma indicação de melhor série dramática, House of Cards abriu 

caminho e mostrou uma “importante validação do modelo de streaming online” 

(KULESZA & BIBBO, 2013) frente à televisão tradicional.  

 O principal diferencial está no modo como a Netflix disponibiliza suas séries 

                                                 
7 Ator americano vencedor do Oscar de Melhor Ator pelo filme Beleza Americana (2000) e de Melhor Ator 

Coadjuvante por Os Suspeitos (1996).   
8 Diretor e produtor americano. Seus principais trabalhos são: Seven – Os Sete Crimes Capitais (1995), Clube da 

Luta (1999), Zodíaco (2007), O Curioso Caso de Benjamin Button (2008), A Rede Social (2010) e Garota 
Exemplar (2015). Foi indicado ao Oscar de Melhor Diretor por O Curioso Caso de Benjamin Button e A Rede 
Social, e venceu, na mesma categoria, o Globo de Ouro por A Rede Social.  



para os espectadores. Ao invés de um episódio por semana, em um horário pré-

determinado, toda a temporada fica disponível ao mesmo tempo, para ser assistida 

quando quiser, como quiser, na hora que quiser, na ordem que quiser. É o espectador 

que dita o ritmo e não a televisão.  

 O professor Robert Thompson, especialista em TV e cultura pop da 

Universidade de Syracuse, ao confessar terem assistido todos os 13 episódios de House 

of Cards nas primeiras 24 horas após seu lançamento, comparou o binge watching à 

leitura de um livro.  

 

Eu acho que a melhor forma de assistir a esses novos programas serializados 
de alta qualidade é por binge watching. (...) é da mesma forma que você leria 
um romance – e você não leria um único caítulo de Moby Dick por semana. 
Se você tem o tempo livre e consegue fazer isso e se agora você tem essa 
opção, é uma excelente forma de assistir a esses programas. (THE POST 
STANDART, 2013 apud  KULESZA & BIBBO, 2013).  

 

 Curiosamente, os episódios de House of Cards não têm nomes. Cada um é 

intitulado como “capítulo”. No geral, as produções da Netflix raramente utilizam 

flashbacks introdutórios, apenas nos inícios de novas temporadas, o que torna até 

complicado para alguns espectadores que podem ficar até semanas ou meses sem ver 

novos episódios e, portanto, ficarem perdidos na história. No entanto, os episódios são 

construídos para terem um cliffhanger, definido como a “exposição do personagem a 

uma situação limite, precária, tal como um dilema ou o confronto com uma revelação 

surpreendente” (KULESZA & BIBBO, 2013), tão desconcertante que cria no espectador 

a necessidade de continuar assistindo para saber a resolução.  

 Seguindo a evolução histórica apresentada ao longo deste artigo, esse modelo 

oferece aos roteiristas mais oportunidades narrativas. Enquanto os criadores de cinema 

se voltaram para a televisão, no início da década de 90, em busca de mais tempo para 

desenvolver suas histórias, o formato implementado pela Netflix potencializa isso, pelo 

fato do binge watching se adequar a 

 
[...] tramas altamente serializadas, que possuem muitos enredos, personagens 
e reviravoltas que prendam a atenção da audiência, potencializando o vício. 
Essas tramas adotam uma narrativa contínua de longo formato que entrelaça 
histórias através das temporadas ou através da série inteira, como foi feito 
em Lost, Elas remetem a capítulos de um romance devido às formas como os 
temas, os episódios e as temporadas se desdobram continuamente, 
construindo em cima das teias das tramas e dos arcos dos personagens com o 
passar do tempo. Diferentemente do padrão das tramas não serializadas, tudo 
o que acontece com os personagens, impacta os episódios subsequentes e 
pode recontextualizar ações e acontecimentos de episódios passados. 
(KULESZA & BIBBO, 2013)  

  

 Para Todd VanDeeWerff (VOX, 2015), a Netflix está – acidentalmente – 



inventando uma nova forma de arte, não exatamente TV e não exatamente um filme. O 

autor se questiona, após assistir e não gostar do primeiro episódio da série Narcos, 

lançada pela Netflix em agosto de 2015, se a sua crítica é válida a partir do momento 

que os problemas do primeiro serão irrelevantes se os outros episódios foram brilhantes, 

tendo em vista que as séries da plataforma são feitas para serem vistas como uma 

grande obra de várias horas.  

 O autor defende que o binge watching está fundamentalmente mudando a 

unidade básica cinematográfica: o storytelling, da forma episódica (30-60 minutos) ou 

fílmica (90-180 minutos) para a temporada, que pode ter centenas de minutos. E o mais 

importante é que os escritores não estão apenas “adicionando” minutos, eles estão 

contando histórias cada vez maiores e mais complexas.  

 Por isso, é possível afirmar que a Netflix está pensando mais em termos de 

temporada do que em termos de episódio. Os episódios – que não são unidades 

independentes, são partes de um todo – são usados apenas para que a audiência possa 

comer e dormir. O diretor de conteúdo da empresa Ted Sarandos chega a dizer que “a 

primeira temporada de Bloodline é o piloto” (VANDERWERFF, 2015).  

  

 Arrested Development 

 A comédia Arrested Development foi a primeira série da TV tradicional a ser 

“resgatada/ressuscitada” pela Netflix. A sitcom, criada por Mitchell Hurwitz, foi exibida 

originalmente pelo canal aberto Fox entre 2003 e 2006 e, após ser cancelada devido aos 

baixos índices de audiência, retornou para uma última temporada em 2013. Outras 

séries, como The Killing, seguiram o mesmo caminho. Outras estão em fase de 

produção, como Três É Demais, que teve oito temporadas, 192 episódios e foi exibida 

originalmente entre 1987 e 1995 nos Estados Unidos.  

 Arrested Development é um caso interessante de ser estudado. Mesmo na TV 

tradicional, ela já era considerada uma série com narrativa inovadora. A história da 

família Blunth, após o patriarca, George, ser preso por forjar a contabilidade das 

empresas da família, é contada pela voz de um narrador (Ron Howard), com fotos e 

filmes de arquivo, tal qual um documentário. Além disso, como afirma SILVA (2014), 

ela “se notabilizou por investir em estratégias narrativas e estilísticas pouco habituais à 

sitcom, com uma encenação mais realista e arco dramático metaficcional”.  

 No entanto, mesmo após ganhar seis Emmys, entre eles o de Melhor Série de 

Comédia, o programa foi cancelado. Apesar dos elogios da crítica, Arrested 

Development nunca foi um sucesso de público. Stella Rodrigues, em matéria para a 

revista Rolling Stone na época do lançamento da quarta temporada, define a série como 

“um mártir da televisão de qualidade que não tem chances na TV aberta”.  



 Entre as “estratégicas narrativas e estilísticas pouco habituais” (SILVA, 2014), 

podemos citar, primeiramente a falta de “claque”, nome dado às risadas ao fundo. A 

maioria das sitcoms é gravada em um teatro, com plateia, registrando a reação natural 

no público. Em alguns casos especiais, como o de How I Met Your Mother, como o 

roteiro é cheio de flashbacks, o programa já editado é passado para um público e, então, 

a “claque” é gravada. Em Arrested Development, no entanto, nem isso existe. Não há 

risadas, ou seja, não há indicação de que aquele é um “momento” para rir.  

 Em segundo lugar, apesar de não ser novidade na história da televisão, os 

personagens inescrupulosos chamavam atenção. Não havia nenhum motivo para o 

público torcer para eles se terem sucesso, quebrando a “regra dourada” da TV de “gerar 

alguma empatia, ser alguém que de quem o público goste” (RODRIGUES, 2013). Nas 

séries dramáticas, isso já é um pouco mais usual. Nas comédias, no entanto, mesmo os 

personagens considerados problemáticos ou com desvios de caráter acabam sendo 

humanizados com o tempo. É o caso, por exemplo, de Joey, o mulherengo de Friends 

que se apaixona e se torna cada vez mais inocente; e Barney, de How I Met Your 

Mother, que também se apaixona após ser apresentado como um solteirão convicto, 

com direito até a regras sobre as melhores maneiras de conquistar uma mulher e não 

deixá-la levar a relação a sério.  

 Uma série de comédia em que isso não aconteceu Seinfeld (1989-1990). Um dos 

criadores do programa, Larry David, já declarou em diversas entrevistas que nunca quis 

que os personagens aprendessem algo no fim dos episódios. Nunca haveria abraços e 

reconciliações. Tanto que, no último episódio da série, o quarteto principal vai a 

julgamento por rirem de um gordinho que estava sendo assaltado ao invés de ajudá-lo. 

No tribunal, diversos personagens que, de alguma forma foram prejudicados por eles ao 

longo das nove temporadas, aparecem para depor. O sucesso de público e crítica de 

Seinfeld, a despeito do caráter dos protagonistas, pode ser explicado por alguns motivos 

que não cabem no presente trabalho.  

 A terceira estratégica estilística pouco usual presente em Arrested Development é 

o uso de piadas físicas misturadas com referências discretas e trocadilhos. O último 

costuma ser considerado “menor” e “pobre”, mas, na série, eles não são previsíveis ou 

repetidos nas diversas camadas de humor criadas por Mitchell Hurwitz. “Nada do que 

ele coloca no papel é velho, cansado, ultrapassado. É sempre novo. Isso que é humor, 

quando você é pego de surpresa. Tudo que é único e diferente se destaca e demora mais 

para ser absorvido. É isso que é arte”, diz Alia Shawkat, que interpretou Mae “Maeby” 

Fünke na série. (RODRIGUES, 2013)  

 O árduo trabalho com as referências realizado por Hurwitz e sua equipe de 

roteiristas gerou até sites na internet destinados a encontrar os easter eggs (“ovos de 



Páscoa”), referências escondidas, tal como os ovos na data comemorativa. São piadas 

que podem começar em um episódio e terminarem somente na temporada seguinte. 

Outras só podem ser entendidas com conhecimento prévio não só da série, mas da 

produção.  

 É o caso, por exemplo, do fato de Lindsay (Portia de Rossi) ser incapaz de 

terminar as frases de Michael (Jason Bateman), mas Nellie, sim. Isso é uma indicação 

de que Lindsay e Michael não são irmãos biológicos, enquanto Nellie - interpretada pela 

irmã de Jason na vida real, Justine Bateman – é. 

 Outro exemplo que pode ser citado é quando George Bluth (Jeffrey Tambor) 

afirma que Saddam Hussein na verdade seria o “Soup Nazi”. Isso é uma referência ao 

ator, que interpretou o dono de uma loja de sopas que criava inúmeras regras para os 

clientes e acabou sendo referenciado como um nazista na série Seinfeld.  

 Em virtude da complicada agenda dos atores, a quarta temporada de Arrested 

Development, produzida pela Netflix e composta por quinze episódios, foi escrita de 

uma maneira diferente. Cada episódio foca em um dos personagens, estratégia usada 

porque os atores não conseguiriam se encontrar para gravar juntos. Por isso, a 

temporada foi pensada como um grande filme, como afirmou o criador, Mitchell 

Hurwitz, na época do lançamento. Com isso, as referências e piadas estão ainda mais 

conectadas. Além disso, em virtude da temporada todas ser disponibilizada de uma vez, 

o público pode reassistir os episódios quando e quantas vezes quiser, aumentando as 

chances de encontrar as piadas que passam despercebidas na primeira vez.  

 Outro fator que o formato Netflix ajudou na quarta temporada é que o público 

poderia facilmente se cansar ou se perder com cada episódio focado em um 

personagem. Ter a oportunidade de ver apenas uma vez na semana seria uma atitude 

arriscada no modelo tradicional de televisão. Neste novo modelo, no entanto, o 

espectador pode assistir a mais de um episódio de uma vez – como pode assistir a todos 

de uma só vez – aumentando a compreensão e evitando que se perca o interesse na 

história pela demora com que as histórias são resolvidas.  

 Segundo SILVA (2014), a quarta temporada de Arrested Development difere-se 

das anteriores por três motivos, especialmente. Os quinze episódios são construídos em:  

 

• Como já foi dito, arco episódico focado em um único personagem;  

• Falta de limites no tamanho. Na televisão, os episódios tinham em torno de 22 

minutos. Já na Netflix, eles variam entre 28 e 33 minutos;  

• Uso de multiperspectiva, em que alguns eventos são apresentados através do ponto de 

vista de diferentes personagens e em diferentes episódios ao longo da temporada.  

 



 Para o autor, isso se justifica pelo modelo de negócio do Netflix  

 
[...] por não ter intervalo comercial e por os episódios serem disponibilizados 
todos ao mesmo tempo, o jogo narrativo, aos moldes de Rayela, de Cortázar, 
oferece-se para a construção do espectador cujo poder de interação com a 
trama, na internet, é determinante para a proposta narrativa da série (SILVA, 
2014)  
 

 Dessa maneira, o autor explica ainda que o tempo na série é centrífugo, ou seja, 

“escapa da ordem natural e estrutura-se a partir de idas e vindas ao passado e no futuro”, 

tendo em vista, como já foi dito, que os acontecimentos da temporada são vistos sob 

perspectivas de personagens diferentes em episódios diferentes. Para situar o 

espectador, é usado um narrador em off (recurso pouco explorado em sitcom). É através 

dele que a história avança (prolepse) e retrocede (analepse).  

 Ainda para Silva, a construção de cada episódio sendo focado em um 

personagem é fundamental para uma temporada na internet. Mesmo tendo um arco 

amplo, a história não vai “para frente”, “mas gira em falso em torno da perspectiva de 

cada personagem.” Ou seja, a construção da narrativa e a narração em off proporcionam 

que, mesmo em uma teia tão emaranhada, Arrested Development ainda possa ser vista 

como as outras sitcoms, tradicionalmente com episódios independentes, possibilitando a 

chamada “fruição esparsa” e apresentando cada episódio como uma unidade capaz de 

ser assistida de maneira autônoma.  

 

Considerações Finais 

 A partir do estudo realizado, é possível perceber que a ficção na televisão vem 

sofrendo uma evolução ao longo dos anos. As mudanças promovidas pela Netflix 

acompanham um crescimento histórico das séries de TV, que foram se tornando mais 

complexas, mais maduras e mais cuidadosamente produzidas. Se no começo a televisão 

era considerada um meio “menor”, muitos criativos, especialmente do cinema, a partir 

da década de 1990, passaram a apostar nela como o meio que poderia trazer novas 

possibilidades e uma estrutura capaz de satisfazer o anseio por histórias cada vez mais 

complexas. O maior tempo disponível para contar uma história – no cinema, são, em 

média, duas horas – chamou atenção de cineastas como David Lynch, criador de Twin 

Peaks (1990).  

 No entanto, como o processo ainda é muito recente, não é possível definir o 

quão impactantes serão essas mudanças. Mesmo que alguns especialistas acreditem que 

a TV em sua forma tradicional irá acabar, defende-se neste trabalho que os efeitos da 

internet na programação televisiva ainda devem ser estudados mais a fundo porque 

apenas o tempo poderá confirmar se a plataforma vai conseguir manter o mesmo fôlego. 



Especialmente, tendo em vista que os canais tradicionais podem também se transferir 

para a web, caso da HBO que já lançou o seu próprio serviço de streaming. Se todos os 

canais e estúdios decidirem fazer o mesmo, a Netflix terá como acervo o seu próprio 

conteúdo.  

 Além disso, para o espectador, a vantagem financeira de assinar apenas um 

serviço se esvai. Utilizando como base a mensalidade da Netflix atual (R$ 20,00), se 

cada canal tiver o seu serviço e o espectador tiver que pagar cada um deles, no total, o 

preço ficará próximo de uma mensalidade de TV por assinatura.  

 Portanto, percebe-se que o tema ainda deverá ser bastante analisado ao longo dos 

próximos anos. No entanto, se algo pode ser dito sobre a Netflix, é que ela mexeu com 

uma indústria televisiva que há muito tempo estava estagnada com os mesmos 

paradigmas. Mesmo não sendo a pioneira, ela foi a primeira a realmente causar 

impactos. Sendo assim, portanto, a Netflix já tem méritos por nos fazer discutir o que é, 

afinal, a televisão. 
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