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Resumo 

 

Dado o competitivo cenário das ficções seriadas televisivas, um estudo sobre estratégias 

narrativas se faz necessário. Uma estratégia possível para descomplexificar uma série 

em andamanto, atraindo assim nova audiência, pode ser a inserção de paratextos em sua 

narrativa. Argumento que é possível inserir arcos narrativos com características 

paratextuais de forma a não afastar o interesse do público antigo, ao mesmo tempo que 

funciona como aparato narrativo para novos espectadores. A partir de análise de um 

arco narrativo com grandes características paratextuais da série Orphan Black, foi 

possível traçar uma linha de pensamento que acabou corroborando com a proposta 

inicial. Além disso, também surgiram outras questões sobre a complexificação da série e 

a utilização de aspectos paratextuais específicos da obra. 
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Introdução 

 

Voltando o olhar para o início da televisão americana, é comum se comentar 

sobre suas eras de ouro. Uma era de ouro pode ser entendida como “momento frutífero” 

de algum objeto – quando falamos sobre televisão, a era de ouro diz respeito não 

necessariamente à quantidade, mas sim à qualidade de produtos televisivos produzidos 

em determinada janela de tempo. Há três Eras de Ouro da TV americana: a primeira 

entre 1958 e 1971 (FURQUIM, 2011), a segunda entre 1981 e 1994 (THOMPSON, 

1997) e a terceira, iniciada em 1999, com The Sopranos, e ainda em voga (MARTIN, 

2015). O contexto em que o trabalho se baseará é o da Era de Ouro contemporânea, 

imersa na chamada cultura das séries. 
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O cenário atual, portanto, é de ampliação das formas de produção e 

consumo audiovisual, e embora a TV ainda esteja consolidada no 

modelo tecnológico de transmissão de sinal, o que implica uma 

experiência dominantemente nacional e em fluxo, o que chamamos 

aqui de cultura das séries é resultado dessas novas dinâmicas 

espectatoriais em torno das séries de televisão, destacadamente, as de 

matriz norte-americana. (SILVA, 2014, p.3) 
 

Na cultura de séries, ainda segundo Marcel Vieira Barreto Silva, há três 

condições que se “consubstanciaram, nas duas últimas décadas, para promover esse 

panorama em que as séries ocupam lugar destacado dentro e fora dos modelos 

tradicionais de televisão” (SILVA, 2014, p.3): a primeira sendo relacionada à forma das 

séries, a segunda relacionada ao contexto tecnológico que impulsiona a circulação 

mundial das séries e a terceira relacionada ao consumo dos shows
4
. Pode-se relacionar a 

terceira era de ouro com a cultura de séries, porque é o momento em que as ficções 

seriadas televisivas são consumidas simultaneamente por todo o globo – através de 

canais que possuem transmissão simultânea
5
 ou downloads ilegais. Neste artigo, 

utilizaremos a primeira condição, principalmente, como ponto de partida para uma 

discussão voltada para a produção das séries. 

Ano após ano, o número de séries produzidas nos Estados Unidos tem subido 

exponencialmente. Segundo a pesquisa anual da FX Networks Research
6
, em 2015 

foram exibidas 421 séries, enquanto em 2016 foram 455. A expectativa para 2017 é de 

que sejam lançadas nos Estados Unidos mais de 500 séries – veiculadas nos mais 

diversos canais, como redes de streaming, canais de basic e premium cable
7
 e canais de 

TV aberta. Essa produção intensa de séries, aliada à disponibilidade das mesmas traz 

um desafio para os produtores: como atrair e fidelizar o público para seu show. 

Segundo Mittell (2006), o que conferiria complexidade narrativa a uma série 

dramática seria, principalmente, a articulação entre narrativas episódicas e seriadas em 

um mesmo show. Aqui, no entanto, nos aproximaremos mais da ideia de Daniele 

Barbieri (1992), de que há diversos aspectos complexificadores de uma série, como o 

fato de ela ter diversos núcleos de personagens, por exemplo, o que promove maior 

                                                 
4
 Neste anteprojeto, me referenciarei, em determinados momentos, às séries como “shows”, como é 

comum na língua inglesa. 
5
 Como a HBO, que realiza transmissão simultânea de suas séries carro-chefe, como Game of Thrones, ou 
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6
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acesso em 18/06/2017. 
7
 “Basic cable” constitui o conjunto de canais semi-abertos, que para ter acesso basta adquirir um 

aparelho – é o equivalente aos canais de antena parabólica no Brasil. Já “premium cable” diz respeito a 

canais que possuem assinatura, com planos de pagamento mensal – como HBO. 
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sofisticação da trama. Adaptando a fala de Mittell, “uma das principais tensões inerentes 

à complexidade narrativa” seria “equilibrar as exigências competitivas e de fruição da 

produção” complexa (MITTELL, 2006, p.38). 

Neste cenário competitivo de séries, os produtos mais complexos podem 

constituir um desafio maior ainda aos seus produtores, demandando uma série de 

estratégias para adquirir novos telespectadores e, ao mesmo tempo, manter os antigos. 

Uma alternativa, então, seria “descomplexificar” a série através de estratégias narrativas 

dentro e fora do produto principal, se atentando para não mudar o tom do produto, 

mantendo, assim, aqueles que já o consumiam. Uma estratégia possível pode ser a 

elaboração de paratextos narrativos – aspectos que direcionam a leitura da audiência 

para dentro da série.  

Neste artigo, analisarei um arco da quarta temporada de Orphan Black (2013-

2017)
8
, que contempla a jornada da personagem M.K., pelos nove episódios em que ela 

participa. O arco foi escolhido pois sua função na série é clara, após fruição analítica de 

todos os episódios: contextualizar aspectos da primeira temporada e sumarizar os 

diversos outros arcos e personagens construídos até então. Argumento que este arco 

possui funções paratextuais no sentido de que ele molda a leitura da audiência para a 

recepção do texto principal – no entanto, é importante enfatizar que o arco não é em si 

um peritexto em sua completude, uma vez que é impossível o dissociar dos outros arcos, 

apenas destacar sua função. 

 

Orphan Black: da complexificação ao paratexto 

 

Orphan Black é uma série de 2013, criada por Graeme Manson e John Fawcett, 

estrelada por Tatiana Maslany e produzida pela BBC America. A partir da quinta 

temporada, a série começou a ser produzida também pela Netflix. No Brasil, além de 

passar em alguns canais a cabo, a série é distribuída pela Netflix – na última temporada, 

inclusive, os episódios estreavam com apenas um dia de diferença dos Estados Unidos. 

A última temporada foi ao ar de junho a agosto de 2017, concluíndo em cinco 

temporadas de dez episódios cada a jornada daqueles personagens. 

A série foi indicada diversas vezes a premiações legitimadas pela crítica, tendo 

ganhado um Emmy em 2016 na categoria de “Melhor Atriz em Série Dramática”, por 

                                                 
8
 Este artigo contém revelações sobre o enredo da supracitada ficção seriada, principalmente da primeira, 

quarta e quinta temporadas. 
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conta da atuação de Tatiana Maslany – a atriz é aclamada por público e crítica por atuar 

como diversas personagens no show, algumas delas podem ser vistas na figura 1. Esse 

tipo de evento volta as atenções para a série, a mantendo relevante em todo seu 

processo. Além disso, a série possui alcance mundial devido à aquisição dos direitos de 

exibição pela Netflix – dessa forma, o consumo da série no Brasil passa a se 

intensificar, uma vez que a Netflix possui crescente número de assinantes no país. 

Orphan Black conta a história de Sarah Manning, que presencia o suicídio de 

uma mulher idêntica a ela. Sarah resolve então viver no lugar desta mulher, chamada 

Beth Childs, uma detetive bem sucedida. Os planos de roubar o dinheiro de sua 

doppelganger e fugir com sua filha e seu irmão adotivo vão por água abaixo quando 

Sarah descobre fazer parte de uma longa experiência científica envolvendo clonagem 

humana. A protagonista conhece então duas outras clones, que acabam se tornando suas 

cúmplices: Alison Hendrix, uma soccermom do subúrbio e Cosima Niehaus, uma 

brilhante cientista. Sarah e suas, então recém-descobertas, “irmãs de DNA” precisam se 

unir para se proteger contra a organização envolvida nas suas criações, que estão atrás 

de Kira, a filha de Manning.  

 

 

Figura 1: As personagens interpretadas por Tatiana Maslany citadas neste artigo, por ordem de 

aparição no texto. Da esquerda para a direita: Sarah Manning, Beth Childs, Alison Hendrix, 

Cosima Niehaus e M.K. 

 

Apesar da premissa simples da série, em sua segunda temporada, ela se 

complexifica com a adição de diferentes núcleos e organizações, causando certa 

confusão na audiência. Essa complexificação pode ser percebida já na descrição dos 

“vilões” da narrativa: a organização que realiza clonagem humana, o Instituto Dyad, não 

é apenas um laboratório privado que promove experiências inumanas, mas também é 

uma das diversas fachadas da Neolution. A Neolution é como um culto em que seus 

seguidores, os neolucionistas, prezam liberdade científica a todo custo – e eles veem 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 5 

clonagem humana como ação catalisadora para a obtenção da vida eterna. Outras 

fachadas da Neolution incluem Topside, uma empresa fantasma que cuida dos serviços 

físicos da organização, e até mesmo uma divisão militar responsável por clones 

masculinos.  

No site de rede social TVShow Time
9
 é comum encontrar comentários em que as 

pessoas demonstram dificuldade de compreensão total da trama, apesar de continuarem 

assistindo à série, como pode ser visto na figura 2. 

 

 

Figura 2: Usuário comentando sobre um episódio de Orphan Black sobre a confusão gerada 

pela série, seguido de uma outra usuária concordando com o mesmo. 

 

No entanto, esta complexidade não é notada apenas pelo público; a crítica 

também comenta sobre. Um trecho da resenha de Henrique Haddefinir, colunista do site 

Omelete, deixa clara a recepção geral da série: 

 

Depois de uma primeira temporada reverenciada e de uma segunda 

que pecou pelo excesso de ramificações mitológicas, Orphan Black 

aprendeu uma importante lição: menos é mais. Depois de fazer uma 

limpeza no terceiro ano, reorganizou-se, passou a investir mais em 

interações e entregou um quarto ano impressionantemente impecável. 

(HADDENFINIR, 2017) 
 

A quarta temporada de Orphan Black se inicia de modo inédito no cânone da 

série, com um episódio praticamente constituído por flashback. A trama do episódio 

                                                 
9
 Segundo o próprio site, a plataforma é uma "comunidade global de fãs de tv registrando séries, reagindo 

com outras pessoas e compartilhando momentos que nos movem", em que os usuários marcam seus 

episódios assistidos, comentam o que acharam e compartilham screenshots e artes relacionadas. 
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foca na história de Beth Childs, a personagem que se suicidou no piloto, e em como ela 

descobriu que fazia parte de um projeto de clonagem – através de informações divididas 

por outra clone, Veera Suominen, chamada de M.K.
10

, ou Mika, pelos outros 

personagens. Na próxima seção deste artigo, analisarei o arco narrativo de Mika, que 

participou de sete episódios da quarta temporada e dois da quinta. 

Antes de adentrar no estudo de caso, é preciso discutir os conceitos de paratexto. 

Genette, em seu livro Paratextos Editoriais, primeiramente define o texto como “(...) 

uma longa sequência de declarações verbais (...) dotadas de significado” (GENETTE, 

1997, p.1, tradução própria), a partir dessa breve definição, ele segue:  

 

Mas esse texto é raramente apresentado em um estado sem adornos, 

sem ser reforçado e desacompanhado por um certo número de 

produções verbais ou não, como o nome do autor, um título, um 

prefácio, ilustrações. E apesar de nós não sempre sabermos se essas 

produções são considerars como pertencentes ao texto, de qualquer 

forma elas o rodeiam e o expandem (…) com a finalidade de o 

apresentar, o fazer presente, para garantir a presença do texto no 

mundo, sua “recepção” e consumo na forma de livro. Essas produções 

acompanhantes, que variam em extensão e aparência, constituem o 

que eu chamei de (...) paratexto. (GENETTE, 1997, p.1, tradução 

própria) 

  

Apesar de estudar o conceito voltado para a literatura, seu uso pode ser ampliado 

para outras tipos de produções. Neste artigo, utilizarei fortemente o olhar do autor 

Jonathan Gray em seu livro Show Sold Separately, de 2009, em que ele parte de Genette 

para um contexto mais contemporâneo e abrangente, levando em consideração outros 

tipos de mídia, como filmes e séries de TV. Utilizando o conceito de “texto” de Roland 

Barthes
11

, Gray diz que  

 

(…) paratextos nos dizem o que esperar, e ao o fazer, eles moldam as 

estratégias de leitura que levaremos “para dentro” do texto, e 

providenciam a toda-importante primeira impressão pela qual 

examinaremos, reagiremos e avaliaremos o consumo textual. (GRAY, 

2009, p.26, tradução própria) 
 

                                                 
10

 A personagem se autodenomina M.K. após saber que seu código de cobaia era 3MK29A. 
11

 Segundo Barthes (apud GRAY, 2009, p.30, tradução própria), há uma distinção entre “texto” e 

“trabalho”. “‘Trabalho’ pode ser segurado em mãos, enquanto o “texto” se mantém na linguagem, apenas 

existe no movimento de um discurso, sendo experienciado apenas em uma atividade de produção.” Há 

uma clara diferença entre os conceitos de “texto” dados por Genette e Barthes. Aqui utilizarei a do 

segundo, apesar de ter ciência da existência do primeiro. 
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Paratextos podem possuir diversas formas e usos – sendo produzidos com ou 

sem intencionalidade. Segundo Genette há dois tipos de paratexto: o peritexto e o 

epitexto. O peritexto consiste no paratexto dentro do produto principal, enquanto o 

epitexto seria aquele fora do mesmo. No âmbito da produção de uma ficção seriada 

televisiva, se considera como peritextos a abertura e o “anteriormente em”, por 

exemplo, enquanto os epitextos consistiriam em entrevistas dadas pelos envolvidos no 

show, produção de fãs e até mesmo spoilers (GRAY, 2009; OLIVEIRA et al, 2016), 

entre outros. No entanto, é preciso frisar que, entre essas duas categorias de paratextos, 

apenas peritextos dependem inteiramente do processo de produção de uma série, sendo 

elaborados com objetivos específicos.  

Neste trabalho analisarei apenas os peritextos, para começar a tecer como seria 

possível a sua utilização como estratégias narrativas elaboradas como tal. O “excesso de 

ramificações mitológicas” em Orphan Black pressionou os autores a simplificar a 

narrativa que se seguiu. Assim, nas temporadas seguintes, os arcos narrativos foram 

diminuindo de quantidade – ou se encerrando, ou se unindo uns com os outros. Além 

disso, também foi possível perceber que certos arcos narrativos surgiram com o 

propósito de apenas direcionar a leitura da audiência – o que torna a série ser um 

pertinente objeto de estudo em relação a paratextos.  

 

Estudo de caso: as características paratextuais de M.K. 

 

A produção de dados foi feita a partir da análise de sete episódios da quarta 

temporada e dois da quinta. Segundo Michael Z Newman (2006), as séries são divididas 

em três níveis de extensões narrativas, cada um deles correspondente a uma duração 

diferente: (1) o nível micro, diz respeito às cenas, chamadas de beats; (2) o nível médio, 

que engloba os episódios; e (3) o nível macro, em que os arcos mais duradouros se 

encontram. A partir desses conceitos, foi feito um estudo dos arco da personagem, 

relacionando com os arcos. 

O primeiro episódio da quarta temporada é o que a personagem mais tem seu 

arco desenvolvido. Em uma temporalidade anterior ao piloto da série, M.K. espiona dois 

neolucionistas, enquanto enterram um corpo em uma floresta, e liga para Beth para 

avisar que os havia achado. Fica subentendido que as personagens possuíam uma 

ligação nunca abordada pela série. Mais tarde na trama, é revelado que Mika era uma 
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hacker que fornecia informações à Beth sobre a iniciativa que as havia criado, 

utilizando os meios da detetive para tentar por fim às experiências promovidas. 

O espectador é colocado no lugar de Beth nas cenas em que ela interage com 

M.K., pois a hacker é a detentora de todas as informações sobre a Neolution e o 

Instituto Dyad, enquanto a detetive precisa aprender sobre todas as relações deste 

objeto. A série aproveita o flashback para explicar, através das conversas entre as 

personagens, o complexo emaranhado de acontecimentos já mostrados em temporadas 

anteriores. 

Este panorama apenas se intensifica conforme a temporada vai se desenrolando e 

o arco da personagem vai se desenvolvendo. No presente, Mika surge na vida de Sarah 

praticamente com a mesma função que exercia na vida de Beth, como alguém que 

possui acesso a todo tipo de câmera e computador, facilitando o desenvolvimento da 

trama através da tecnologia e de seu conhecimento. Dados que já haviam sido 

apresentados são novamente explicados à Sarah, que é uma representação da própria 

audiência da série.  

Existem duas características marcantes em todas as aparições da personagem: ou 

ela aparece da forma que já foi citada, como um personagem-sumário que traz 

elementos passados para o presente da temporada; ou como facilitadora da trama. Sobre 

a segunda característica, ela sempre está relacionada à habilidade de M.K. com 

computadores, o que remonta ao tropo do Hollywood hacking.  

Ainda que precariamente conceituado, entende-se como tropo toda característica 

de representação comum de situações em diversos trabalhos de ficção, segundo Boyd-

Graber et al (2013, p.2). Se uma representação é realizada de forma semelhante, ela 

pode consistir em um tropo – não importa se é na forma de representação de um 

personagem, lugar ou ação. Nesse contexto, o tropo do Hollywood hacking seria sobre a 

representação de uma ação. 

Segundo o site TV Tropes
12

, esse tropo diz respeito à representação do 

hackeamento em filmes e séries americanos. Neste tipo de representação, as sequências 

focam nos resultados desejados e não nos procedimentos técnicos reais das plataformas 

digitais. Nestes momentos, a estória é incentivada a se desenrolar por meio da 

                                                 
12

 Disponível em: <http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/HollywoodHacking>, acesso em 

14/07/2017. 

http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/HollywoodHacking
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verossimilhança interna
13

, o que não compromete o entendimento da trama, mas não 

condiz com situações reais da prática do hack. 

O que legitima principalmente o argumento de que a personagem foi pensada 

com funções específicas – e não apenas como uma escolha meramente criativa dos 

roteiristas – é, além das características acima, a forma com que a personagem se 

despediu do show. Depois de não aparecer nos últimos dois episódios da quarta 

temporada de Orphan Black, Mika é rastreada por Felix, irmão da protagonista, que 

precisava de informações referentes  ao Instituto Dyad (em mais um exemplo do 

Hollywood hacking).  

Entre o primeiro e o segundo episódios da quinta temporada, a presença da 

hacker consiste basicamente no seu encontro com Felix e Sarah, que a escondem de um 

dos capangas neolucionistas. É então que M.K. encontra seu trágico fim: a personagem 

é encontrada por Ferdinand, um dos antagonistas neolucionistas, que a derruba e a 

pisoteia até a morte, em uma das cenas mais gráficas da série. Com seu arco concluído, 

é possível traçar mais uma função narrativa para o mesmo: momentos antes de Mika ter 

sua vida extinguida, ela tem um tocante diálogo com Sarah, em que as “irmãs de DNA” 

demonstram o afeto que poderiam desenvolver caso tivessem se encontrado antes – o 

título deste artigo, inclusive, é um trecho desta conversa. O assassinato de M.K. instiga 

ainda mais o time de protagonistas contra a grande organização e ajuda a convergir as 

motivações de vez contra os neolucionistas – criando, assim, a ambientação para o final 

da série. Ao Sarah ouvir da hacker as palavras “eu queria que tivesse sido diferente para 

nós”, se firma o laço afetivo entre elas, o que mais tarde é confirmado no velório de 

Mika. 

 

Considerações finais 

 

A partir da pesquisa realizada para este artigo, é possível esboçar argumentos em 

três sentidos. O primeiro diz respeito à utilização dos paratextos – esse artifício pode ser 

utilizados para descomplexificar uma série conforme a necessidade dos produtores. 

Nandakumar e Murray (2016) chegam à conclusão de que novos espectadores precisam 

de apoios narrativos para compreensão de um show em andamento. Em seu paper, os 

                                                 
13

 Uma ficção possui verossimilhança interna quando sua lógica circunda apenas o universo narrativo da 

mesma. Enquanto, quando uma ficção possui verossimilhanã externa, ela possui lógicas pariformes à 

realidade. 
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autores utilizaram como objeto de estudo um aplicativo que atualizava suas informações 

(sobre personagens, arcos narrativos em andamento etc) em tempo real conforme a série 

era exibida – esse app funcionaria como paratexto externo à obra. Com a utilização 

desse app, os informantes que não acompanhavam a série puderam compreender sua 

narrativa facilmente. 

Em Orphan Black, por exemplo, o arco narrativo de M.K. aciona quase que 

exaustivamente essa função. Tanto nos momentos de flashback, em que ela interage 

com Beth Childs, quanto nos momentos em que ela conversa com Sarah Manning, a 

personagem invocava os aspectos mais importantes para o arco geral da série, que talvez 

tivessem passado desapercebidos para a audiência devido à grande quantidade de 

instituições, núcleos e arcos de personagens elaborados em temporadas anteriores. 

O segundo sentido diz respeito às características paratextuais de itens que não 

necessariamente são paratextos em sua concepção. São itens – personagens, episódios 

ou, como foi o objeto do estudo de caso deste artigo, arcos narrativos que perpassam um 

episódio – que podem ser lidos como paratextos no sentido de que moldam a leitura da 

audiência em relação ao produto principal. Ou seja, assim como Genette define título, 

capa e prefácios como paratextos, esses personagens, episódios e arcos narrativos 

também poderiam ser chamados dessa forma, tendo em vista o contexto de pesquisas do 

gênero. 

O terceiro argumento que é possível pensar após esta pesquisa circunda o gênero 

de Orphan Black. A série é uma ficção científica – um gênero que tem como 

fundamentos principais a historicidade e a cientificidade (FIKER, 1985; 

CASTELLANO, 2009). A cientificidade consiste no “grau de correspondência da 

terminologia da obra ao léxico científico” (FIKER, 1985, p.17), ou seja, no quanto a 

série se firma no fazer científico. 

Em ficções deste gênero, é comum a utilização de jargões específicos do léxico 

científico; em Orphan Black, é comum a utilização de ações permeadas pela linguagem 

da biomedicina, o que pode acabar por intrincar a série. Os problemas causados pela 

complexidade na produção – amenizados pela personagem Mika em determinados casos 

– se intensificam quando o texto da ficção é repleto de termos e teorias científicos não 

familiarizados pela audiência. Então quando os roteiristas inserem cenas em que 
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 explica didaticamente os processos realizados pelos neolucionistas, é posto 

em cheque um esforço para traduzir aquela linguagem àqueles que assistem o show, 

para que não percam o interesse por não entender o que está acontecendo na trama.  

Ao realizar a escolha de não analisar os epitextos – paratextos fora do texto 

principal –, não é possível chegar à conclusões sobre como eles podem ser utilizados 

para atrair público enquanto mantém o público regular, como foi possível em relação 

aos peritextos – paratextos dentro do texto principal. Ainda sobre epitextos, é necessária 

uma discussão sobre a conceituação do termo: seria tudo epitexto? Desde conversas em 

mesas de bar até elaborados projetos transmidiáticos? É necessário um recorte que 

delimite o que o conceito abarca – ou então a discussão pode se esvaziar. 

No sentido de epitextos produzidos intencionalmente pelos produtores, as 

possibilidades e finalidades são infinitas. Há, ainda, a necessidade de entrelaçar o 

conceito com o de objetos que habitam a estância externa ao texto principal, cada um 

individualmente. Por exemplo, será que é possível afirmar que projetos de transmídia 

realmente são paratextos? Ou seriam, então, produtos em si próprios, apenas com 

características paratextuais? Para responder essas perguntas e problematizar os 

conceitos dados, espera-se realizar análises mais profundas sobre a produção dos 

paratextuais e, principalmente, atribuições de características paratextuais em objetos 

específicos em pesquisas futuras sobre o tema.  
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