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Resumo 

 

Em uma cultura da convergência, novas e antigas mídias se transformam e buscam a 

adaptação. No segmento de ficção seriada, as transformações são tanto tecnológicas 

quanto culturais, gerando novos comportamentos de consumo. Destaque neste cenário é 

o serviço de streaming on demand Netflix. A empresa liderou mudanças na formas de 

produzir, distribuir e assistir séries, antes limitadas à TV. Assistir o que quiser, quando, 

onde e na quantidade desejada pelo consumidor disseminou o comportamento 

denominado binge watching, onde fãs assistem mais de um episódio por vez de uma 

programação. Para entender essa nova era das séries, foi estudado o drama político House 

of Cards, além do comportamento dos fãs da série. 

 

Palavras-chave: Convergência midiática; séries; Netflix; binge watching; House of 
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Introdução 

Em 1969 quando o homem pisou na lua, milhões de pessoas de frente para o 

aparelho televisor vislumbravam o que até então era o grande passo do homem. Assistir 

demandava não apenas tempo, mas precisão: tal hora, tal dia! Anos mais tarde, o 

videocassete alterou a forma como se assistia à programação da TV e do cinema: a 

praticidade de escolher o melhor momento, no melhor dia. Bastava, até então, programar 

o aparelho para gravar os episódios das novelas, os filmes (diga-se de passagem, repletos 

de comerciais) e até mesmo os jogos de futebol.  

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Comunicação Audiovisual, da Intercom Júnior – XIII Jornada de 

Iniciação Científica em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Graduada em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Veiga de Almeida no ano de 2016. E-mail: 

rebeca.n@live.com. 
3 Orientadora do trabalho. Pós doutoranda em Comunicação (Uerj). Doutora em Comunicação (UFF). Docente na 

Universidade Veiga de Almeida. E-mail: monica.cpsousa@gmail.com. 
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Mas uma revolução nas garagens de jovens nerds americanos aposentou a fita 

VHS e deu à luz aos bytes que desde o Napster e do Megaupload revolucionam a maneira 

como os espectadores se relacionam com os produtos da indústria cultural. É nesse “novo 

mundo” que surge o fenômeno Netflix – uma transformação cultural em produzir, em 

distribuir e em assistir às programações da indústria do entretenimento. Não se trata mais 

de especificar o suporte (cuja televisão é apenas um dos muitos), mas de como os 

múltiplos dispositivos conectados transformaram não apenas os filmes e as séries, como 

mais seriamente a maneira com que interagimos com os gadgets, com os aplicativos e 

com os produtos do entretenimento. Não é à toa que Henry Jenkins, um dos grandes 

expoentes teóricos da “nova era”, aponta a convergência midiática para os homens e não 

para as máquinas: “A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais 

sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de 

consumidores individuais e em suas interações sociais com outros.” (Jenkins, 2009, p 28).  

A convergência das mídias levou a televisão para a internet e para os serviços de 

streaming on demand4. Serviços como a Netflix, Hulu e Amazon têm, há algum tempo, 

se consagrado, disponibilizando programação on demand via streaming, com filmes, 

shows e temporadas inteiras de séries de TV acessíveis aos seus usuários – mais de 100 

milhões, no caso da Netflix –, disponíveis em diversas plataformas. Nessa mesma ideia, 

canais de TV por assinatura como a HBO já fornecem seu conteúdo on demand logo após 

a exibição, criando um novo modo de consumo completamente flexível em que o 

assinante escolhe o quê, quando e onde5 quer assistir.  

Jenkins (2009) também aponta que a convergência das mídias é um processo que 

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. No caso da Netflix, essa adaptação à convergência se tornou evidente em 

2013, quando, além de disponibilizar séries de emissoras de TV em streaming, a empresa 

começou também a produzir seu próprio conteúdo e ainda se aproveitar de um novo 

comportamento no consumo de séries que começava a ganhar cada vez mais espaço entre 

os fãs: o binge watching. A expressão significa assistir a vários episódios de um programa 

sucessivamente: uma espécie de consumo compulsivo. 

                                                 
4 Serviços streaming transmitem dados de áudio e vídeo online na internet. No caso da Netflix e serviços similares, o 

conteúdo também é on demand –  sob demanda, ou seja, escolhido pelo serviço. 
5 A diversidade de plataformas disponíveis – além da expansão da internet – é um grande fator para o crescimento 

dos serviços streaming, já que dão mobilidade ao usuário, que pode assistir no computador, smartphone, tablet, TV 

ou vídeo game. 
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Em fevereiro de 2013, a Netflix lançou House of Cards. O drama político de 13 

episódios, dirigido por David Fincher e estrelado por Kevin Spacey – ambos com 

passagem pelo cinema – foi a primeira grande produção original do serviço. Foram $100 

milhões de dólares de investimento, agregados a uma pesquisa de receptividade do 

público ao conteúdo e ao lançamento de um novo formato de distribuição, em que a 

temporada da série é disponibilizada integralmente, pronta para ser consumida de uma só 

vez, se assim o espectador desejar.  

Mas se desde os VHS a possibilidade de maratonar séries já existia, então por que 

a prática ficou tão mais evidente nos últimos anos? Uma das respostas possíveis é 

explicada pelo termo cultura de séries (SILVA, 2013), regido pela sofisticação das formas 

narrativas, o contexto tecnológico e os novos modos de consumo, participação e crítica 

textual. Isso explica o fato de produções altamente serializadas serem o foco do mercado 

atual. House of Cards, Breaking Bad, Game of Thrones: dramas, com personagens e 

roteiros complexos e possibilidade de interação entre o público. Séries que não dão 

nenhum motivo para o espectador parar de assistir. Essa cultura de séries só é possível 

em uma cultura da convergência, termo usado por Jenkins para definir o cenário atual, 

que é propício para as novas possibilidades de produção, consumo e interação entre 

produtores e consumidores.  

Com base nisso, é objetivo deste trabalho identificar esse novo processo de 

consumo de ficção seriada que está sendo difundido pela Netflix. Para entender se o binge 

watching é realmente “o novo normal” no consumo de séries e se a Netflix está mudando 

os padrões televisivos, uma pesquisa com fãs brasileiros de House of Cards foi feita, a 

fim de identificar de que forma a série é assistida e como o binge watching pode 

influenciar nas relações de envolvimento entre fã e conteúdo. Além disso, fatores como 

o incentivo à maratona feita pela Netflix em suas redes sociais e a estrutura roteirística da 

série também serão analisados para embasar esse novo comportamento. 

Convergir para onde? – As possibilidades para o mercado de ficção seriada 

Para Henry Jenkins, a convergência é o local “onde velhas e novas mídias 

colidem”. Porém, essa colisão não significa necessariamente aniquilação de uma das 

partes e sim interação, migração, evolução e até criação de novas mídias. Nas plataformas, 

o processo se repete. Ao invés do conceito de uma “caixa preta” – onde todo tipo de mídia 

passaria por um único aparelho –, vê-se o hardware divergindo, enquanto o conteúdo 
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converge. Ao invés da caixa preta, a cibercultura torna-se o elo de ligação entre as 

tecnologias e ainda as transformações culturais geradas por essas novas mídias. Para 

Lemos (2008) “a cibercultura forma-se, precisamente, da convergência entre o social e o 

tecnológico, sendo através da inclusão da socialidade na prática diária da tecnologia que 

ela adquire seus contornos mais nítidos.” (p.89). 

Em 1997, Roger Fidler assinalou o termo mídiamorfose para explicar, a partir da 

lei de seleção natural dos animais, como as transformações e adaptações da mídia 

acontecem a partir das pressões sociais, políticas, econômicas e tecnológicas geradas por 

novos meios. Ele também defendeu a não aniquilação de uma tecnologia antiga após o 

surgimento de uma nova. 

Ao estudar o sistema de comunicação como um todo veremos que os novos meios 

não surgem por geração espontânea, nem de modo independente. E quando 

emergem novas formas de meios de comunicação, as antigas geralmente não 

deixam de existir, mas continuam evoluindo e se adaptando. (FIDLER, 1997 apud 

FINGER; SOUZA, 2012, p. 374). 

Podemos entender que, na convergência, ao mesmo tempo que as novas mídias 

promovem novas formas de consumo e comportamento, esses novos consumidores do 

século XXI, que são usuários em rede, procurando a liberdade, provocam nos pequenos 

e grandes conglomerados midiáticos a vontade – e necessidade – de produzir conteúdos 

que correspondam a essas novas necessidades do consumidor na convergência. Segundo 

Duarte e Castro,  

[...] todo esse movimento convergente procura corresponder ao perfil do 

consumidor contemporâneo, percebido em suas interações sociais, em suas 

formas de consumo e em suas relações com as tecnologias do momento, 

ultrapassando em muito os aspectos tecnológicos e ganhando, com isso, 

contornos de caráter cultural e econômico. Cultural, porque reflete o 

desenvolvimento de uma dada sociedade, com seus modismos e estilo de vida. 

Econômico, porque responde a interesses de grandes conglomerados midiáticos 

e empresas de tecnologia de ponta. (DUARTE; CASTRO, 2011, p. 124). 

 

Jenkins (2009, p. 47) pontua algumas mudanças referentes aos novos 

consumidores. Segundo ele, os consumidores na convergência são ativos, migratórios, 

sem lealdade firmada a redes ou a meios de comunicação, conectados socialmente e 

barulhentos e públicos em relação aos conteúdos que eles próprios produzem.  

Essa instabilidade citada por Jenkins é também comentada por um grande 

estudioso do consumo, Zygmund Bauman, que denota pontos importantes da sociedade 

de consumo atual em seu livro “Vida para Consumo”. O centro de várias obras de 
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Bauman é a liquidez do mundo moderno, onde as relações, incluindo as de consumo, são 

efêmeras.  Para o autor, a “sociedade de consumidores” se distingue por uma reconstrução 

das relações humanas e das relações entre os consumidores e os objetos de consumo.” 

(BAUMAN, 2008, p. 19). Essas relações são marcadas pelo constante movimento de uso 

e desuso, trocas e mudanças.  

A vida do consumidor, a vida do consumo não se refere à aquisição e posse. 

Tampouco tem a ver com se livrar do que foi adquirido anteontem e exibido com 

orgulho no dia seguinte. Refere- se, em vez disso, principalmente e acima de tudo, 

a estar em movimento. (BAUMAN, 2008, p. 126). 

Para Douglas e Isherwood (2009), as relações de consumo estão intimamente 

atreladas às relações culturais. Em “O Mundo dos Bens”, a antropóloga e o economista 

levantam uma teoria de consumo baseada nas “dimensões culturais e simbólicas do 

consumo e diversidade de motivações e interesses que perpassam o ato de consumir” 

(DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009 apud OLIVEIRA, 2013, p. 272). Para os autores, a 

teoria de consumo é também uma teoria de cultura e de vida social e nela os bens são 

vistos como comunicadores de valores sociais e categorias culturais.  

Essas ideias permitem considerar um cenário onde os produtos de ficção seriada 

estão se tornando muito mais que apenas programas de entretenimento televisivo, 

produzidos de forma inferior para uma massa. Explorando o conceito da “cultura de 

séries” de Silva (2014) – com os pilares de forma, contexto e consumo –, entendemos que 

produzir e consumir essa cultura de séries é muito mais possível em uma cultura da 

convergência.  Em um meio antes dominado pelas sitcoms, melodramas e policiais com 

formato procedural, vemos agora uma variedade de novos formatos, muitos altamente 

serializados e pensados com diferentes estruturas narrativas, e ainda outras, com uma 

reconfiguração de modelos clássicos.  

No contexto tecnológico, a variedade de plataformas para assistir e a facilidade de 

distribuição de conteúdo por meio da internet são fatores que colaboram para essa cultura 

de séries. Quem assiste séries não está mais preso à TV – aberta ou a cabo – além de 

poder consumir produtos de todo o mundo. E para quem produz, toda história pode ser 

contada, já que o espaço em rede é ilimitado e um conteúdo, por mais segmentado que 

seja, pode atingir públicos de todo o globo. 

As possibilidades de consumo vão muito além das plataformas tecnológicas. O 

consumo de séries na convergência provoca ainda mais o espectador a ser ativo e 

interativo. Comunidades de fãs, comentários e opiniões lançados em rede, a criação de 
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novos produtos a partir dos já existentes – como as fanfics –, descoberta de novos 

conteúdos e até a colaboração ativa para a criação de novos.  

Os fãs de séries, em sua maioria, acompanharam esse crescimento da 

interatividade e da liberdade na rede ou já iniciaram sua vida online usufruindo desses 

fatores. Enquanto os grandes conglomerados midiáticos procuram formas de inovar para 

não se tornarem obsoletos com o domínio da rede, os conteúdos passam a não ser 

exclusivos de determinada plataforma e o público perde a fidelidade cega a eles. Não é 

possível para as empresas querer regredir nesse processo ou tolir os consumidores, que 

cada vez mais buscam autonomia em seu acesso. Como explicam Duarte e Castro (2011, 

p. 123), “[...] já existe hoje uma geração criada e alfabetizada nessa mídia, responsável 

por inúmeras modificações nos hábitos e relações sociais.” 

“A hora de assistir Netflix é a qualquer hora” 

A Netflix pode ser considerada uma das grandes lovemarks6 atuais. Se 

aproveitando do momento em que as séries são item de consumo e afeto e têm grandes 

possibilidades em termos de narrativa, produção e distribuição, a empresa investe não só 

na veiculação de ficção seriada e filmes de emissoras de TV, como também na produção 

de seu próprio conteúdo. O sucesso e destaque no cenário mundial não começou de um 

dia para o outro. A empresa foi fundada em 1997 por Reed Hastings e seu então sócio 

Marc Rudolph, com a ideia de usar a internet para alugar filmes em DVD.  Em 1999, a 

Netflix adotou um modelo de assinatura mensal, que garantiria aluguéis ilimitados 

durante um mês. Apenas em 2007 o serviço se tornou a Netflix que conhecemos 

atualmente, trazendo seu conteúdo para streaming. Já na época, as assinaturas começaram 

a aumentar. Três anos depois o serviço atingiu 20 milhões de assinantes.  

Em 2012, a companhia anunciou o início da produção de programação original 

com a estreia de Lillyhammer, logo depois anunciando House of Cards (2013), uma série 

sobre intrigas políticas em Washington produzida por David Fincher e Kevin Spacey, 

dois grandes nomes da produção cinematográfica. A primeira temporada de House of 

Cards estreou em 1 de fevereiro de 2013, com todos os 13 episódios disponibilizados 

integralmente. A Netflix investiu RS$ 100 milhões em duas temporadas de 13 episódios 

cada – um grande risco – mas a primeira temporada recebeu oito nomeações ao Emmy e 

                                                 
6 De acordo com o CEO Mundial da Saatchi & Saatchi, Kevin Roberts, o conceito denominado de lovemarks é o futuro 

das relações com consumidores. As lovemarks são nada mais do que as marcas atreladas às emoções . Valores como 

amor e respeito dos consumidores que provocam fidelidade. 
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uma grande visibilidade no catálogo. A nomeação foi a primeira da história para um show 

transmitido apenas online. A segunda temporada estreou em fevereiro de 2014 e recebeu 

13 nomeações ao prêmio, tradicional entre o conteúdo de TV.  

A expansão dos serviços on demand, os números que crescem rapidamente e a 

opinião dos críticos e estudiosos de mídia confirmam talvez não o fim da televisão como 

conhecemos, mas certamente uma mudança permanente na experiência de assistir TV. A 

ideia de assistir “o que quiser, tanto quanto quiser, a qualquer hora, em qualquer lugar e 

em qualquer tela conectada à internet” foi primeiramente difundida pela Netflix mas 

rapidamente adotada por novas e antigas empresas, que confirmaram a ideia de Nicholas 

Negroponte (2002) de que o narrowcasting – conteúdo segmentado – aos poucos 

substituiria os meios tradicionais de transmissão por broadcasting – produção para a 

massa. 

A Netflix, de acordo com suas próprias palavras e números7, já é a rede líder 

mundial desses novos serviços de televisão na internet. Os mais de 100 milhões de 

assinantes em mais de 190 países têm acesso a mais de 125 milhões de horas de filmes e 

séries por dia, incluindo as séries originais, documentários e longas-metragens.  Conteúdo 

esse que não é comprado e nem oferecido de qualquer maneira. As séries originais 

envolvem claramente um grande investimento e chamam a atenção por reunir grandes 

nomes da TV e do cinema na produção e no elenco, subindo o nível do serviço de internet 

e deixando-o pronto para a competição tanto com os tradicionais canais de TV quanto 

com os novos e inovadores serviços de streaming. Um outro diferencial é que essas séries 

originais não seguem um padrão de gênero de roteiro, com produções de comédia, drama, 

épico, sci-fi etc. A estratégia mostra a exploração da cauda longa8, onde não 

necessariamente é preciso um padrão de produto para atingir o sucesso com o público. 

Estratégia ainda melhor do que produzir e veicular um conteúdo de qualidade, a 

Netflix optou por também investir na difusão de uma forma específica de consumir esse 

conteúdo. O binge-watch, verbete que significa assistir vários episódios de um programa 

sucessivamente, de acordo com o Oxford Dictionaries, ganhou um alcance tão grande 

após o boom da Netflix que foi eleita uma das palavras do ano de 2013 pelos editores do 

dicionário, juntamente com selfie e twerk.  

                                                 
7 NETFLIX Inc. IR Overview. Disponível em <http://ir.netflix.com/index.cfm>. Acesso em 09 de julho de 2017. 
8 Conceito de Chris Anderson (2006), que explica a importância do mercado de nichos, que domina cerca de 98% de 

empresas de conteúdo como Netflix e iTunes. 

http://ir.netflix.com/index.cfm
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A palavra binge-watch foi usada nos círculos do fandom de televisão desde o fim 

da década de 1990, mas explodiu nos meios comuns em 2013. O contexto original 

estava em assistir a programas em boxes de DVD com temporadas completas, 

mas a palavra tem sido mais usada com o advento da programação on demand e 

em streaming. Em 2013, a palavra binge-watch obteve um novo impulso quando 

a empresa de streaming de vídeo Netflix começou a lançar os episódios de suas 

séries de uma só vez. (Oxford Dictionaries, 20139) 

A possibilidade de assistir a diversos episódios ou até mesmo temporadas 

completas já existia, mas a facilidade do acesso ao conteúdo instantaneamente, por meios 

legais e com um preço acessível, logo chamou a atenção dos fãs de séries e criou uma 

mudança de comportamento que muitos críticos passaram a chamar de “efeito Netflix”. 

Em setembro de 2013, uma pesquisa da Nielsen já reportava uma mudança espectatorial, 

com os usuários do Netflix e Hulu assistindo a uma média de uma hora de programação 

a mais por dia e preferindo a liberdade de escolher quantos episódios queriam assistir de 

uma só vez. 88% dos usuários da Netflix e 70% dos usuários de Hulu Plus relataram três 

ou mais episódios do mesmo programa de TV em um dia. 

Esse “novo normal” foi relatado também pela Netflix no fim de 2013. De acordo 

com uma pesquisa feita pela empresa, seus assinantes estavam aderindo ao binge 

watching e recaracterizando o comportamento, que, antes, era visto, muitas vezes, de 

forma negativa.  

Se a percepção comum de binge watching era um fim de semana prolongado, 

vestindo pijama e maratonando TV, os entrevistados não veem dessa forma. [...] 

73% [dos streamers] dizem que têm sentimentos positivos em relação a assistir 

TV em binge watching. [...] 76% dizem que assistir vários episódios de um bom 

programa de TV é um bem vindo refúgio de suas vidas ocupadas. 79% disseram 

que assistir vários episódios de seus programas favoritos de uma só vez, na 

verdade, faz os programas mais agradáveis (tradução nossa). NETFLIX, Inc. 

Netflix Declares Binge Watching is the New Normal, 2013. (NETFLIX, Inc, 

201310). 

 

 Quatro anos depois de House of Cards, a Netflix consolida o empoderamento do 

seu público com mais uma pesquisa, mostrando os hábitos de consumo de conteúdo ao 

longo do dia e pontuando padrões ao redor do mundo. “Por anos, nossa vida teve que se 

ajustar à televisão, e agora é o oposto disso. Nós passamos o controle ao público, e é 

interessante ver os comportamentos que surgem quando as pessoas não estão presas a 

                                                 
9 Disponível em <http://blog.oxforddictionaries.com/press-releases/oxford-dictionaries-word-of-the-year-2013/>. 

Acesso em 09 de julho de 2017. 
10 Disponível em <https://media.netflix.com/en/press-releases/netflix-declares-binge-watching-is-the-new-normal-

migration-1>. Acesso em 09 de julho de 2017. 

http://blog.oxforddictionaries.com/press-releases/oxford-dictionaries-word-of-the-year-2013/
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uma grade de programação”, disse Cindy Holland, vice-presidente de conteúdo original 

da Netflix.11 

Entendendo o Efeito Netflix através de House of Cards 

Por que o impacto de House of Cards no público e na crítica foi tão grande e seu 

apelo para o binge watching funcionou tão perfeitamente? Para tentar compreender alguns 

fatores que levaram ao sucesso de série, serão analisados alguns elementos de seu roteiro. 

Aliada a essa análise, foi procurado conhecer os hábitos de consumo e a opinião dos 

brasileiros sobre a série original da Netflix e entender como os fãs receberam a ideia de 

um conteúdo disponibilizado de forma que incentivasse o binge watching. A pesquisa 

intitulada “Como você assistiu House of Cards?” entrevistou 261 fãs brasileiros da série12. 

Será que podemos considerar House of Cards como uma divisora de águas no 

mercado de conteúdo de TV? Em seu ano de estreia (2013), a série recebeu oito 

nomeações ao Emmy, conquistando os prêmios de Melhor Direção em Série Dramática e 

Melhor Elenco em Série Dramática. O reconhecimento seria considerado normal se ela 

tivesse sido produzida e exibida, por exemplo, pelos canais AMC ou HBO, das renomadas 

Breaking Bad e Game of Thrones. Mas o drama, produzido e exibido exclusivamente pelo 

Netflix, um serviço de streaming, foi o primeiro de uma nova era onde o conteúdo de 

internet passou a disputar igualmente com o de TV. Uma década atrás, a clássica The 

Sopranos da HBO era o primeiro show de TV a cabo a vencer o mesmo prêmio e iniciar 

uma era de grandes roteiros dramáticos liderados pela figura do anti-herói.  

House of Cards conta a história do congressista democrata e líder da maioria na 

Câmara dos EUA, Francis (Frank) Underwood (Kevin Spacey). A história se desenrola 

após o congressista ser traído pelo presidente, que lhe tinha prometido o cargo de 

Secretário de Estado com a vitória da eleição. Francis vai contar com a ajuda de sua 

esposa Claire (Robin Wright), de seu chefe de gabinete Douglas Stamper (Michael Kelly) 

e de sua posição na Câmara para reverter o quadro de derrota e humilhação. O 

congressista se alia à jovem repórter Zoe Barnes (Kate Mara) para vazar informações da 

Casa Branca, além de manipular o deputado da Pensilvânia Peter Russo (Corey Stoll), 

que tem problemas de alcoolismo e dependência química.  

                                                 
11 Disponível em https://media.netflix.com/pt_br/press-releases/four-years-after-house-of-cards-netflix-members-

elect-their-owntv-schedule. Acesso em 09 de julho de 2017. 
12 Resultados completos da pesquisa disponíveisl em 

<https://docs.google.com/forms/d/1lo1UQ54WVD2elIis9I3h5VY0ZB19vH2mcvNX8gZrNOs/viewanalytics>. 

Acesso em 3 de junho de 2015. 

https://media.netflix.com/pt_br/press-releases/four-years-after-house-of-cards-netflix-members-elect-their-owntv-schedule
https://media.netflix.com/pt_br/press-releases/four-years-after-house-of-cards-netflix-members-elect-their-owntv-schedule
https://docs.google.com/forms/d/1lo1UQ54WVD2elIis9I3h5VY0ZB19vH2mcvNX8gZrNOs/viewanalytics
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Um detalhe interessante sobre House of Cards em seu início, e talvez durante 

quase toda a primeira temporada, é a ausência – ou a presença quase imperceptível – da 

figura do herói, que não aparece nitidamente em nenhum dos personagens. Francis é herói 

apenas de si mesmo e vilão para os que se colocam em seu caminho. Essa análise levanta 

a questão da fama do anti-herói na narrativa seriada da atualidade. De acordo com Brett 

Martin (2014), o drama focado no anti-herói foi um retorno às origens quando ficou em 

evidência na virada do século e no início da Terceira Era de Ouro da TV. 

Pessoas alternadamente soltando e lutando para aprisionar o lado mais selvagem 

de sua própria natureza sempre renderam a grande história americana. [...] Os 

gêneros prediletos nos Estados Unidos – o faroeste, a saga com gangsters, o 

detetive particular solitário e obstinado que trabalha longe do conforto da vida 

doméstica normal, o super-herói de dupla identidade – têm sido todos 

literalizações desse conflito interior, tal qual Huckleberry Finn e sua demarcação 

de territórios ou Ismael partindo para o mar. Por isso, não deveria causar espanto 

que a Terceira Era de Ouro da TV tenha começado por uma retomada desses 

gêneros. (MARTIN, 2014, p. 110) 

Um recurso chave da série que torna maior a atração pelo protagonista anti-herói 

é a quebra da quarta parede narrativa, com Underwood dirigindo-se diretamente à câmera, 

ou seja, ao espectador. Mais interessante ainda é o tipo de texto escolhido para ser falado 

ao espectador: pensamentos, teorias e artimanhas de Frank, tornando assim o interlocutor 

em seu cúmplice na trama. É para seus cúmplices que o congressista fala frases 

impactantes que caracterizam a perspicácia de seu personagem. Pensamentos do político 

e olhares significativos compartilhados em segredo com seu espectador reforçam a ideia 

de cumplicidade, criando empatia pelo seu personagem. 

A estrutura do ciclo narrativo das temporadas passa a sensação de uma obra 

praticamente fechada, como um filme de 13 horas. O fato da produção da temporada ser 

pensada e executada sem alterações da Netflix influencia na construção de um roteiro 

mais amarrado, que não tem pressa em se desenvolver no início da temporada e dá aos 

fãs o suspense na medida certa para a continuação. Nas produções da TV aberta e paga, 

a audiência é um dos fatores que influencia o roteiro da série, que as vezes precisa usar 

em excesso ganchos e momentos de tensão entre os episódios e as temporadas para 

prender o espectador. 

Outro efeito de ligação é a continuidade entre o último capítulo da primeira 

temporada e o primeiro da segunda. A narrativa continua da mesma cena em que a 

primeira temporada acabou, sem nenhum corte temporal entre os episódios. A ligação 

torna natural a experiência de emendar a história para quem começou a assistir no 
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segundo ano da série. A divisão dos episódios, que são nomeados como capítulos e a 

continuação da sequência desses capítulos na temporada seguinte dão justamente a ideia 

da leitura de um livro dividido em parte 1, 2, 3, 4... 

Nesse modelo, perde-se a expectativa causada pela interrupção, que é um dos 

pilares principais dos roteiros das séries de TV tradicionais. Ana Maria Balogh (2002) 

escreveu sobre a mudança trazida pelas inovações para a TV há mais de uma década. 

Segundo ela, um dos resultados dessas mudanças radicais da contemporaneidade era uma 

aceleração temporal sem precedentes, propiciada pelos avanços tecnológicos. Ela cita 

Paul Virilio que diz que “a interrupção atua mais sobre a temporalidade do que sobre o 

espaço” (VIRILIO & LOTRINGER, 1984 apud BALOGH, 2002) e fala do cinema, que, 

em sua decupagem clássica simula uma continuidade e oculta as descontinuidades, para 

assim atrair a atenção do espectador. Na narrativa serializada atual, o excesso de 

descontinuidade estaria prejudicando a estrutura básica do texto. 

A TV assume, pois, de forma bem mais contundente que o cinema essa "estética 

da interrupção" determinante de um discurso descontínuo, de uma fragmentação do 

sentido em blocos. Estamos nos distanciando das noções clássicas de um texto, 

desenvolvendo-se em etapas sequenciais e contínuas num começo, meio e fim, numa 

introdução, desenvolvimento e conclusão. Paul Virilio lembra a visão de Lyotard, que 

anuncia o desaparecimento das grandes narrativas e a entrada do mundo contemporâneo 

num universo de tipo fractual, fragmentário, constituído de micronarrativas, e fecha essa 

reflexão afirmando: "Vemos que houve um deslocamento da unidade (a noção de 

unidade, de continuidade) para a noção de fragmento, de desordem". (BALOGH, 2002, 

p. 26). 

Em três momentos, as séries de TV são inseridas nesses contextos abordados por 

Balogh, Virilio e Lyotard em torno da “estética da interrupção”. Em um primeiro 

momento, as séries procedurais, que consistem em “casos do dia” permeados por histórias 

de personagens fixos e cliffhangers fracos ao fim de blocos – cortados por comerciais – 

e de episódios que dão noção de continuidade mas, ao mesmo tempo, fragmentam em 

excesso a história, que dificilmente cria um compromisso no espectador. 

Em um segundo momento, as séries da nova era da televisão – que muitos 

consideram ter começado com The Sopranos – prosseguem com as interrupções mas 

valorizam a continuidade, com roteiros mais intrincados onde o espectador não perde 

fatos ao fim de um episódio. São séries altamente serializadas como Breaking Bad, Game 
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of Thrones e Homeland, que realmente contam uma história ao longo dos episódios e 

retornam com as “grandes narrativas” citadas por Lyotard como em extinção. Em 

equilíbrio, esses modelos de produção prosseguem com a fragmentação, mas tentam 

escapar à desordem. 

No terceiro momento estão as séries produzidas por esse novo modelo proposto 

pela Netflix, e mesmo as séries da “terceira era de ouro” caso sejam vistas por um ângulo 

diferente. Tomando como exemplo a série House of Cards, o drama altamente serializado 

derruba as fronteiras capitalistas que pensam na interrupção como forma de manter o 

espectador preso à audiência e incluir publicidade e gerar lucros com os programas. Volta 

à unidade antes deslocada pela fragmentação ao criar uma trama que pode ser assistida 

como nada menos que um filme de 13 horas, se assim for de desejo do consumidor. A 

interrupção, ao fim de cada episódio, recebe um novo papel – já que a audiência é 

irrelevante porque todos os episódios já foram lançados e não há comerciais: o de 

provocar a continuidade, montando uma estrutura de temporada com início, meio e 

conclusão na maioria dos arcos narrativos, assim como na leitura de um livro. Seria então 

o modelo Netflix o da perda da experiência – teoria dos defensores da TV tradicional – 

ou a volta a um padrão clássico que valoriza a narrativa? 

 Um formulário contendo 32 perguntas foi criado na ferramenta online Google 

Forms e divulgado em redes sociais, principalmente em grupos do Facebook que têm 

como alvo a discussão de séries de TV. O critério mínimo para que o usuário pudesse 

responder à pesquisa era ter assistido a primeira temporada completa da série House of 

Cards. O formulário foi publicado no dia 28 de março de 2015 e foi desativado no dia 4 

de maio de 2015 – quase dois anos depois a estreia da série – após receber respostas de 

261 pessoas, homens e mulheres, de todo o Brasil.  

A pesquisa confirma a prática do binge watching entre os fãs brasileiros. 59,6% 

deles afirmou ter assistido de 2 a 3 episódios da primeira temporada por vez, 23,5% 

assistiu de 4 a 6 episódios e 6,2% ainda afirmaram ter assistido toda a temporada de uma 

só vez.  

A ideia de maratonar ser um comportamento problemático é quase inexistente, 

pelo menos entre fãs brasileiros. 72,7% entrevistados na pesquisa afirmaram não ver 

problema e praticar o binge watching e 11,5% disseram ainda não assistir dessa forma 

mas não achar errado. Achar a série boa e ter tempo disponível são fatores que motivam 

a prática – cerca de 60% dos entrevistados considera uma ou as duas coisas. 
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Recurso importante para a ideia de continuidade citada acima e que estimula o 

binge watching é o Post-Play13 com o resumo do próximo episódio incluindo uma 

imagem da trama seguinte. De acordo com a pesquisa de opinião com fãs da série 

realizada como complemento dessa análise, 50% dos fãs consideram a estratégia do Post-

Play um influente na forma de assistir, muitas vezes facilitando uma conduta passiva ao 

maratonar. Já que 71,9% dos entrevistados passou a assistir a série de um a dois anos após 

a estreia em 2013, a possibilidade de consumir em binge watching e ainda ligar as duas 

temporadas era muito maior, impulsionada pelo buzz gerado em torno dos novos 

episódios.  

Antes de House of Cards, os assinantes da Netflix eram cerca de 30 milhões. A 

possibilidade de destrinchar o comportamento e os gostos desse público14 de forma tão 

mais simples em comparação às emissoras de TV talvez tenha sido o maior trunfo da 

empresa com a série. O jornalista do The New York Times David Carr comentou o sucesso 

da produção algumas semanas após a estreia. 

É impossível dizer que House of Cards é um sucesso porque a Netflix, para a 

consternação de alguns dos seus concorrentes mais tradicionais, não está 

participando de avaliações. Mas as mídias sociais estão cheias com menções tanto 

da nova programação quanto do novo paradigma. [...] Enquanto carreiras e redes 

inteiras começaram e terminaram baseadas na misteriosa alquimia de encontrar 

um hit, a Netflix parece estar fazendo com que pareça fácil, ou, pelo menos, 

tornando-se um produto de lógica e algoritmos em oposição à tradição e instinto. 

(CARR, 201315) 

 A idealização de conteúdo a partir da big data e consumo em binge watching são 

dois lados diferentes das possibilidades que surgiram com a convergência das mídias. 

Segundo Jenkins (2009), cujo os conceitos foram estudados nesse trabalho, o processo de 

transformação da mídia mudaria os protocolos de produção e consumo de conteúdo. De 

acordo com o autor, “a convergência altera a lógica pela qual a indústria midiática opera 

e pela qual os consumidores processam a notícia e o entretenimento” (p.43). Uma cultura 

da convergência privilegia tanto produtores, que podem garantir um público antes mesmo 

de investir em um conteúdo, quanto consumidores, que têm a liberdade de processar esse 

conteúdo da forma que acharem melhor. A Netflix também teve a vantagem de já ter uma 

plataforma gratuita e eficaz para a divulgação da série: seu próprio sistema, através da 

                                                 
13 O episódio seguinte começa automaticamente após 15 segundos caso o usuário não interfira na reprodução. 
14 A partir dos mecanismos de análise de recepção do serviço (big data), Ted Sarandos, o diretor de conteúdo da empresa, 
descobriu que haveria público para uma série política que se passasse na Casa Branca, tendo Kevin Spacey como 
protagonista e Fincher como produtor executivo e diretor. 
15Disponível em http://www.nytimes.com/2013/02/25/business/media/for-house-of-cards-using-big-data-to-
guarantee-its-popularity.html?_r=0. Acesso em 09 de julho de 2017. 

http://www.nytimes.com/2013/02/25/business/media/for-house-of-cards-using-big-data-to-guarantee-its-popularity.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2013/02/25/business/media/for-house-of-cards-using-big-data-to-guarantee-its-popularity.html?_r=0
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ferramenta de indicação. O resultado disso foi mostrado na pesquisa deste trabalho, onde 

37.3% dos entrevistados responderam ter descoberto a série dessa forma. 

Avaliando ainda as respostas obtidas com o questionário, percebemos que a 

maioria dos fãs se enquadra no perfil do espectador da cultura da convergência, segundo 

Henry Jenkins. Consumidores que “estão aprendendo a utilizar as diferentes tecnologias 

para ter um controle mais completo sobre o fluxo de mídia” (p. 46) são representados, por 

exemplo, no desejo da possibilidade de escolha. 72.7% dos entrevistados disseram 

preferir o formato de lançamento da Netflix, com toda temporada liberada integralmente. 

Esse desejo pela liberdade é também um desejo pela experiência, já que 66.1% dos 

usuários que assistem em binge sentem-se mais envolvidos com a trama do que se 

estivessem assistindo semanalmente.  

Considerações finais 

House of Cards é um dos maiores casos de sucesso da Netflix. Seu roteiro 

altamente serializado, escrito, produzido e interpretado por grandes mentes do cinema 

trouxe à narrativa para internet uma qualidade ainda não vista. Pode-se dizer que foi 

House of Cards que transformou a Netflix em Netflix: de uma empresa de vídeo on 

demand para um canal online, com programação variada, de qualidade e por um preço 

acessível a ponto de conseguir competir com a programação dos mais bem conceituados 

canais de TV. Aliada a essa qualidade, a Netflix ainda buscou investir em sua nova 

estratégia de negócio e fidelização: o binge watching, fenômeno que já existia, mas 

passou a ser um comportamento aceitável e habitual para os fãs de séries. 

A convergência permitiu à House of Cards ser uma série de TV, inspirada em um 

livro e transmitida na internet, com um roteiro de 13 episódios que remete à linguagem 

cinematográfica e com atores e diretores vindos do cinema. Jenkins trata justamente dessa 

possibilidade de colisão entre as mídias, que irão, ou causar transformação ou gerar novos 

produtos. A série da Netflix pode ser considerada um derivado da convergência, já que 

tanto sua produção quanto seu consumo foram afetados por uma transformação não só 

tecnológica como cultural.  

Mas a série não representa uma fórmula única de sucesso, visto que a cultura da 

convergência é um espaço onde diversas mídias podem coexistir e dar vida à cauda longa. 

A evolução constante é parte fundamental do processo e garante que novas mídias podem 

surgir com propostas completamente novas a cada momento. No entanto, House of Cards 
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surge como um alerta de mudança e de uma visão além das possibilidades para o mercado 

de ficção seriada. Visão que já está sendo copiada e, com certeza, será evoluída ao longo 

dos anos, das mídias e das plataformas imersas na convergência. O “efeito Netflix” nada 

mais é do que o efeito da convergência, um processo que necessita ser observado de forma 

tão intensa quanto acontece. 
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