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Resumo 
 
Este artigo discute a relação entre o consumo de séries, com e sem interrupção, e a 
percepção de entretenimento e diversão. A hipótese é de que diferentes tipos de 
consumo, levam a diferentes tipos de percepção e que assistir com interrupção gera 
maior percepção de prazer relacionados a entretenimento e diversão. Os resultados 
mostram que há diferença significante entre a maneira como se assiste às séries e a 
percepção de diversão, mas contrário à teoria, essa percepção foi maior quando assistido 
ininterruptamente (maratona). Outro fator relevante foi o tipo de conteúdo de série 
assistida que se revelou um moderador da percepção. 
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Texto do Trabalho 

Há uma tendência mundial pelo consumo midiático sem interrupções. Com o advento 

da TV digital as pessoas passaram a assistir a programação sem a interrupção comercial 

e, com o surgimento de geradores e distribuidores de conteúdo mainstream como por 

exemplo, Netflix, esta tendência foi potencializada gerando o consumo de séries e 

conteúdo midiático em horas e horas de programação sem nenhuma interrupção. 

 

 Estudos mostram que interrupções feitas por propagandas diminuem o ritmo do 

consumo midiático da programação e podem aumentar positivamente a percepção da 

experiência televisiva (NELSON, MEYVIS e GALAK, 2009). Segundo esses estudos, 

quando uma série é vista episódio a episódio com a interrupção da programação 

comercial ela interrompe o processo de adaptação e gera mais prazer ao telespectador 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Ficção Seriada do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Comunicação da ECA-USP, e-mail: lugehlen@usp.br  
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do que quando é vista na forma de maratona, na qual vários episódios – ou até uma 

temporada inteira – são vistos ininterruptamente.  

 

 Duas teorias que corroboram para que este efeito se dê, são as teorias de 

adaptação e saciedade. Na primeira, quanto mais adaptado o indivíduo fica, menos 

prazer é percebido. E a segunda de que quanto mais rápido se consome algo, mais 

rápido se fica saciado e consequentemente há uma diminuição no prazer. Neste artigo 

será discutida a teoria da adaptação. 

 

O Consumo Midiático e a Percepção 

Desde o surgimento da televisão, os comerciais protagonizaram parte importante da 

programação. Houve uma época na qual se era esperado com certa empolgação o 

lançamento da propaganda de um produto ou marca, ou seja, o próprio comercial era 

tido como entretenimento. Com o passar do tempo, as mudanças nos meios de 

comunicação e sua incorporação ao nosso dia a dia, os comerciais foram sendo alijados 

e se tornaram até indesejados pela audiência. Cada vez mais, vemos no consumo 

midiático uma tendência ao consumo da programação sem interrupções. Comerciais 

estão sendo postos de lado com advento da TV digital que possibilita escolha do 

conteúdo a ser desfrutado. Com o surgimento de fornecedores de conteúdo mainstream, 

como a Netflix, os espaços comerciais tradicionais ficaram mais reduzidos ainda. Nesse 

sentido, vale a pena pagar mais para poder ter uma experiência ininterrupta de 

conteúdo? Noticias recentes3 apontam que o número de assinantes da Netflix dobrou no 

ano de 2015 e passou dos 6 milhões, superando a Sky que contava com 5,3 milhões de 

assinantes no mesmo período. Além disso seu faturamento  em 2105 foi de 1,29 bilhão 

superando em 30% o canal aberto de televisão SBT. 

  

 Se por um lado a televisão sem comerciais pode parecer mais prazerosa, por 

outro lado, há estudos que contradizem isso. As pessoas costumam enganar-se e avaliar 

mal ao preverem o quanto prazerosa ou dolorosa será uma experiência, além disso, a 

lembrança da experiência costuma ser diferente da própria experiência em si.  

Kahneman (2002) explica a existência de dois eus – o eu experimental (experience-self) 

e o eu recordativo (remembering-self). O eu experimental seria o que está vivendo a 
                                                
3 Fonte : http://www.tudocelular.com/mercado/noticias/n84215/netflix-dobra-assinantes-no-brasil-e-
supera-sky.html  
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experiência no momento em que esta efetivamente acontece e o eu recordativo é o que 

se lembra da experiência, ou seja, a memória da experiência em si. As lembranças 

seriam tudo que temos para reter nossa experiência de viver e a única perspectiva que 

podemos adotar quando pensamos em nossas vidas é a do eu recordativo. Sendo assim, 

a experiência em si é efêmera, ficando apenas a memória da experiência. 

  

 Isso ocorre porque a maneira como a memória se configura e como a experiência 

pode ser percebida difere de acordo com o modo em que o evento ocorre e termina. A 

propaganda pode interferir na maneira como percebemos o evento midiático, pois ela 

muda a maneira como o evento ocorre, uma vez que este deixa de ser um evento único e 

ininterrupto e passa a ser fragmentado com inserção de outros conteúdos no meio. 

 

Adaptação e a Diminuição do Prazer 

Contra intuitivamente estudos mostram que as interrupções podem aumentar o prazer ao 

assistir uma programação (NELSON, MEYVIS e GALAK, 2009). Isto ocorre porque há 

uma tendência evolutiva natural humana a adaptar-se e isso contribui para que a haja 

uma diminuição na intensidade de apreciação, de prazer, no decorrer do programa.  

  

 Originalmente a teoria de adaptação propõe que as pessoas reagem a bons e 

maus eventos, porém voltam a base inicial depois de um curto período de tempo 

(BRICKMAN e CAMPBELL, 1971).  Processos de habituação automática são 

adaptativos, pois permitem que os estímulos constantes percebidos pelos sistemas 

cognitivos/psicológicos desapareçam no pano de fundo, facilitando os processos 

cognitivos. Se percebêssemos absolutamente todos os estímulos a que estamos sujeitos, 

ficaríamos loucos. Teóricos defendem que o próprio sistema de felicidade e prazer 

funcionem assim e que as emoções dependem mais da taxa de variação do que da 

importância das circunstâncias (CARVER e SCHEIER, 1990).  

 

 As teorias mais novas sobre adaptação acreditam que a atenção tem papel 

fundamental no processo de adaptação (KAHNEMAN E THALER, 2006; WILSON E 

GILBERT, 2005) e a atenção diminui com a adaptação. Grande maioria das pessoas, 

com algumas exceções, geralmente tendem a se adaptar, tornando a experiência menos 

aproveitável (FREDERICK E LOEWENSTEIN, 1999). Pesquisas ainda mostram que, 
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por conta do processo de adaptação, as interrupções são necessárias para uma maior 

efetividade do prazer (DIENER, LUCAS E SCOLLON, 2006).   

 

 Resultados de pesquisas recentes (NELSON, MEYVIS e GALAK, 2009) 

mostram que, ao contrário do que se espera, as interrupções podem aumentar o prazer 

de assistir a um programa. O estudo observou 2 grupos que assistiram uma comédia 

com duração de 30 minutos, com e sem interrupções.  As pessoas que assistiram à 

programação sem interrupção sofreram um processo maior de adaptação tornando sua 

experiência menos prazerosa. Propagandas, interromperam esse processo e tornaram a 

experiência mais prazerosa. Ou seja, a programação quando consumida continuamente 

(NELSON, MEYVIS e GALAK, 2009) e avidamente (GALAK, KRUGER, 

LOWENSTEIN, 2013) pode se tornar ato estável e sofrer um processo de adaptação 

diminuindo o prazer no decorrer do processo. Assim, os comerciais funcionam como 

uma interrupção no processo de adaptação, recobrando a atenção e restabelecendo a 

intensidade inicial da experiência da programação. 

 

 A ideia central que gerou este artigo é que no caso das séries televisivas o efeito 

se mantenha o mesmo. O processo de adaptação estabelecer-se-ia não só pela ausência 

de comerciais, mas também pelo consumo ininterrupto, como por exemplo as maratonas 

de séries. Visto que o sistema mainstream oferece aos seus usuários os episódios 

disponíveis em sequência, há a possibilidade de se assistir a uma temporada inteira de 

uma série sem a necessidade de nenhuma interrupção. Isso levaria a um processo de 

adaptação e, consequentemente, diminuição do prazer. 

 

Interrupção  

A teoria da adaptação está ligada aos estudos de atenção e memória. No que concerne a 

experiência em si, sabe-se que há uma diferença entre a experiência de fato e a memória 

desta experiência. E esta percepção pode ser alterada de acordo com a maneira que a 

experiência se desenrola, os picos altos e baixos do processo e a maneira como é 

interrompido. Como podemos ver, a interrupção é protagonista no processo de 

adaptação e percepção de prazer. 
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 Dada a importância da interrupção no processo de percepção da emoção, 

pergunto se a maneira como a interrupção ocorre pode influenciar e modificar a 

percepção da experiência de entretenimento e consumo de séries. Mais ainda se a 

lembrança deste evento pode ser alterado. A percepção deste evento pode se diferenciar 

do momento em que se sente (experience-self) da memória em que se tem do fato 

(memory-self)(KAHNEMAN, 2002) se manipulada a interrupção? 

 

 Falando de forma genérica, quanto mais tempo exposto a um evento, menos 

agradável ou desagradável ele fica, ou seja, exposição prolongada a um estímulo 

prazeroso, diminui o prazer (GALAK, KRUGER, LOWENSTEIN, 2013). Dentro da 

discussão sobre a interrupção há um fator importante: o tempo. Quando se fala em 

interrupção, fala-se em pausa. Se fala em parar de fazer alguma coisa, seja por pouco ou 

muito tempo. Existe uma extensa literatura discutindo a dificuldade das pessoas em 

lidar com o consumo e o atraso na gratificação imediata, abrindo mão de uma 

recompensa maior no futuro e buscando receber/consumir imediatamente e as 

consequências disso – obesidade, adicção, poupanças etc. – (READ, LOWENSTEIN, 

KALYANARAMAN, 1999; MADDEN e BICKEL, 2009).   

  

 Normalmente, as pessoas tendem a julgar mal a interrupção e seu impacto no 

prazer do consumo achando que “parar uma boa experiência é ruim” (NELSON e 

MEYVIS, 2008, pp.655) Resumindo, os consumidores tendem a achar que uma boa 

experiência deve ser consumida até o fim e incessantemente, sem saber que isso gera 

um processo de adaptação e que interrompe-lo é a melhor forma de aproveitar sua 

experiência. 

  

 O conceito de interrupção no mundo atual pode ser estendido a diversos 

patamares. Dan Ariely em artigo4 recente fala da interrupção feita diariamente pelas 

notificações de diferentes aplicativos no celular. Segundo ele, o custo destas 

interrupções pode ser mais alto do que imaginamos. Se por um lado, interromper uma 

atividade pode tirá-lo do processo de adaptação e melhorar o prazer, por outro, como 

ficam os processos diários que necessitam da nossa atenção como trabalho e estudos? 

                                                
4 http://www.wired.co.uk/article/age-of-interruption  



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

	  

 6 

Isso é outra discussão, mas mostra a relevância do tema para o cenário da comunicação 

mundial atual.  

  

 Neste artigo, não será manipulado o tempo, o intervalo ou a interrupção em si. 

Busca-se, por meio de um survey, tentar levantar dados de consumo de séries e, de 

maneira empírica, vislumbrar se há uma relação entre, assistir em maratonas ou não e se 

isso gera alguma diferença na percepção de diversão e entretenimento.  

 

H1: Diferentes formas de consumo midiático afetam a percepção e a adaptação em 

relação ao conteúdo consumido. 

 

H2: Consumir conteúdo televisivo, especificamente séries de TV, com interrupções é 

mais prazeroso que consumir ininterruptamente (maratona). 

 

Materiais e Métodos 

Com o intuito de testar as hipóteses deste estudo, um survey foi administrado no perfil 

pessoal da pesquisadora no Facebook. No total, foram obtidas 205 respostas por 

conveniência e, após a retirada de respostas incompletas, foram consideradas 153 

respostas válidas. A amostra é composta de 61% de mulheres e 39% de homens, grande 

maioria com nível superior e pós-graduação (89,5%). A idade variou de 14 a 64 anos, 

sendo a maior concentração entre 20 e 40 anos.  

 

 Sobre os hábitos de consumo das séries verificou-se que 36,6% assiste a séries 

diariamente e 39,2% de duas a três vezes na semana. Mais da metade dos respondentes 

(52,9%) assiste a séries na televisão, 26,8% no computador e 11,8% no celular. 98,7% 

assistem suas séries em casa. Sobre os fornecedores de conteúdo, 67,3% dos 

respondentes afirmou assistir suas séries na distribuidora de conteúdo mainstream 

Netflix, 12,4% baixam as séries na internet e 11,1% assistem em canais de TV fechada. 

A grande maioria dos entrevistados acompanha mais de uma série simultaneamente; 

65,4% costumam assistir a até quatro séries e 34,6% a mais de quatro. 

 

 Das séries assistidas no momento da coleta, ou que foram vistas recentemente, 

as mais citadas foram: The Walking Dead (13,1%); Black Mirror (10,5%), Game of 
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Thrones (8,5%), Stranger Things (7,8%) e Grey’s Anatomy (6,5%). No total, fora 

citadas 51 séries diferentes na pesquisa. 

   

 Para a mensuração das respostas emocionais, foi utilizada a escala de NORRIS, 

C. E., & COLMAN, A. M. (1994). Já a declaração do consumo das séries com 

interrupção ou maratona foi mensurada por meio de três perguntas (questões 12, 13 e 14 

do questionário anexo). Todas as escalas foram de diferencial semântico com 7 pontos. 

Para verificar a dimensionalidade das respostas emocionais e a assertividade da 

mensuração do tipo de consumo da série, foi utilizada a Análise Fatorial Exploratória 

(AFE). A AFE sugeriu a existência de três fatores, dois de respostas emocionais e um de 

tipo de consumo (entretenimento; diversão e frequência de consumo). 

 

 Entretenimento 
α = 0,843 

Diversão 
α = 0,883 

Frequência de consumo 
α = 0,850 

Interessante ,856   
Emocionante ,855   
Legal ,821   
Agradável ,736   
Bem humorado  ,935  
Engraçado  ,913  
Divertido  ,779  
Como_assistiu_serie   ,927 
Frequencia_consumo_serie   ,856 
Tempo_consumo_serie   ,843 
Tabela 01 – Análise Fatorial Exporatória 

 

 Para o teste das hipóteses, foi utilizada a ANOVA (Tabela 02 - anexo), na qual 

dividiu-se a frequência de consumo a partir da mediana (md=3,33). O grupo com 

mediana superior foi considerado o grupo que assistiu ao estilo maratona, ou seja, 

praticamente sem interrupção e durante muitas horas seguidas. Já o grupo inferior à 

mediana foi considerado o grupo que assistiu com interrupção. O teste não apresentou 

diferença significante entre as médias, seja para entretenimento, seja para diversão. No 

entanto, como o p-valor do teste para o fator diversão ficou próximo da significância a 

5%, procedeu-se um segundo teste. 

 

 Em busca de maiores evidências da hipótese na qual, sustentada pela teoria, de 

que haveria diferença significante entre as pessoas que assistiram com interrupção e sem 

interrupção (maratona), fez-se um segundo corte. Para evidenciar as duas extremidades 

de maneira mais aguda, estabeleceu-se como critério utilizar a média (m=3,22) 
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acrescida/diminuída do desvio padrão (dp=1,80) da variável frequência de consumo. 

Com este corte, rodou-se novamente a ANOVA (Tabela 03 – anexo). O teste apresentou 

diferença significante somente na variável Diversão. O resultado, no entanto, é contrário 

à teoria. Pessoas que assistiram em maratona declararam maior diversão (m=5,17; 

dp=1,7) do que quem assistiu com interrupção (m=3,86; dp=1,71; p<0,01). 

 

  
 Tabela 04 - Avaliação do fator Diversão entre grupos 

 

 Procurando entender melhor este fenômeno buscou-se verificar quais séries 

teriam maior influência em cada grupo, visto que aparentemente a escala utilizada dava 

preferência por emoções positivas ligadas não só ao entretenimento, mas a diversão, ao 

humor e, muitas séries, apesar de serem extremamente prazerosas, podem não ser 

necessariamente divertidas. O questionamento foi: será que houve diferença entre as 

séries citadas no que concerne a assistir em maratona ou com interrupção?  

 

 No caso das séries citadas como assistidas com interrupção, Game of Thrones, 

The Walking Dead e Westworld apresentaram mais da metade dos casos (62,5%). 

Todas as três tem alto componente de violência, morte, luta pela sobrevivência e 

abandono de valores morais, não podendo ser ditas como engraçadas, divertidas e bem 

humoradas (Fator Diversão). As três apresentaram maior número de citações como 

assistidas conforme lança na televisão, um episódio por vez, sendo que Game of 

Thrones foi a única apontada como vista em maratona, mas só 1 vez. 

 
Interrupção 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Game of Thrones 9 22,5 22,5 22,5 
The Walking Dead 11 27,5 27,5 50,0 
Grey's Anatomy 2 5,0 5,0 55,0 
NCIS 1 2,5 2,5 57,5 
Vikings 2 5,0 5,0 62,5 

3,86	  
5,17	  

Interrupção	   Maratona	  

Diversão	  
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Revenge 2 5,0 5,0 67,5 
American Horror Story 1 2,5 2,5 70,0 
Black Mirror 1 2,5 2,5 72,5 
Narcos 1 2,5 2,5 75,0 
Hell's Kitchen 1 2,5 2,5 77,5 
Westworld 5 12,5 12,5 90,0 
CSI 1 2,5 2,5 92,5 
Salem 1 2,5 2,5 95,0 
Brooklin 99 1 2,5 2,5 97,5 
Ancient Aliens 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  

Tabela 05 – Séries citadas como vistas com interrupção (m-dp) 

 

 Já no caso das séries citadas como assistidas em maratona (sem interrupção) a 

maioria predominante (52%) foi formada por Stranger Things, Grey’s Anatomy e Black 

Mirror. Apesar de diferentes entre si, todas tem elementos de diversão e podem ser 

consideradas um tanto engraçadas, divertidas e bem humoradas, com apelos nostálgicos 

à década de 80, episódios futuristas com elementos questionadores e, no caso de Grey’s 

Anatomy, praticamente uma novela com tramas entre os personagens e o dia-a-dia em 

um hospital, no qual se dá maior ênfase aos relacionamentos do que aos casos médicos. 

 
Maratona 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Game of Thrones 1 4,0 4,0 4,0 
Stranger Things 6 24,0 24,0 28,0 
House of Cards 1 4,0 4,0 32,0 
Scandal 1 4,0 4,0 36,0 
Grey's Anatomy 4 16,0 16,0 52,0 
Once Upon a Time 1 4,0 4,0 56,0 
Supernatural 2 8,0 8,0 64,0 
American Horror Story 1 4,0 4,0 68,0 
Black Mirror 3 12,0 12,0 80,0 
Narcos 1 4,0 4,0 84,0 
3% 2 8,0 8,0 92,0 
Vampire Diaries 1 4,0 4,0 96,0 
Outlander 1 4,0 4,0 100,0 
Total 25 100,0 100,0  

Tabela 06 – Séries citadas como vistas em maratona (m+dp) 

 

 Além do conteúdo público relacionado as séries citadas, buscou-se averiguar se 

as lembranças listadas pelos respondentes corroborariam com o resultado apresentado. 

Para isso, chamou-se um juiz que analisou o conjunto de respostas de cada um dos 

respondentes e classificou-as como: Divertida ou Não Divertida. Será que realmente as 

séries vistas como maratona são lembradas como de conteúdo mais divertido e isso que 

pode ter influenciado na resposta? Uma limitação é não sabermos o tempo que levou 
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entre assistir a série e responder a pesquisa, pois foi apenas pedido que citasse uma série 

vista recentemente ou que estivesse acompanhando. Feita a classificação aplicou-se o 

teste Chi-quadrado que confirmou que as séries marcadas vistas como maratona tiveram 

o conteúdo avaliado pelos pesquisados como ‘divertido’ (p=0,05). 

 

Discussão e Estudos Futuros 

Apesar dos resultados não confirmarem H2, pois o resultado foi exatamente o inverso, a 

H1 pode ser confirmada, pois realmente, diferentes tipo de consumo levam a diferentes 

tipos de apreciação.  

 

 Reavaliando os estudos que deram suporte às hipóteses deste artigo, algo 

chamou a atenção, em todos os casos a interrupção era controlada e imposta por 

terceiros dentro dos experimentos. Fica então a questão, será que a interrupção ou a 

ausência dela, quando é uma escolha própria, tem o mesmo impacto sobre a adaptação e 

a percepção do prazer em uma experiência?  

 

 O método escolhido para o levantamento dos dados deste artigo não possibilitou 

a manipulação da escolha em relação a interrupção, muito menos a manipulação da 

própria interrupção em si. Para estudos futuros fica a possibilidade de manipular a 

interrupção em si e principalmente a escolha da opção pela interrupção, ou não, como 

possível moderadora. Além disso, deve-se concentrar no tipo de conteúdo assistido e 

sua congruência com a experiência do entretenimento. Outra avaliação importante é 

comparar nas mesmas séries e verificar se há diferença significante em assistir com ou 

sem interrupção.  
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Anexos 01 - Tabelas 
 
Tabela 02 - ANOVA – Mediana 
 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Entretenimento 
Between Groups ,001 1 ,001 ,001 ,971 
Within Groups 139,095 151 ,921   
Total 139,096 152    

Diversão 
Between Groups 12,818 1 12,818 3,617 ,059 
Within Groups 535,132 151 3,544   
Total 547,949 152    

 



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

	  

 12 

 
 
 Tabela 03 – ANOVA – Média e Desvio Padrão 
 Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Entretenimento 
Between Groups ,670 1 ,670 1,217 ,274 
Within Groups 34,708 63 ,551   
Total 35,379 64    

Diversão 
Between Groups 26,267 1 26,267 8,973 ,004 
Within Groups 184,427 63 2,927   
Total 210,694 64    

 
 
 
 
Tabela 07 - Teste Chi-quadrado 
 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 3,822a 1 ,051   
Continuity Correctionb 2,731 1 ,098   
Likelihood Ratio 3,739 1 ,053   
Fisher's Exact Test    ,071 ,050 
Linear-by-Linear Association 3,763 1 ,052   
N of Valid Cases 65     
a. 0 cells (0,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,77. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 


