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Resumo 

Ao produzir um filme ou série, os produtores se inspiram em histórias já contadas e 

muitas vezes criam uma conexão direta com narrativas que tiveram grande repercussão. 

Dentro deste contexto existem as adaptações cinematográficas, as Narrativas 

Transmídias ou até mesmo a utilização de elementos cenográficos e narrativos que são 

capazes de remeter a obras passadas sem se encaixar necessariamente nos quesitos das 

duas primeiras. Neste viés, o artigo propõe uma análise da série Bates Motel a fim de 

verificar como esses elementos podem constituir uma experiência atemporal no 

universo construído em Psicose, por Alfred Hitchcock. 

 

Palavras-chave: elementos cenográficos; elementos narrativos; série; Bates Motel; 

Psicose. 

 

Histórias que se relacionam/entrelaçam e percepção do público 

 

 Narrativas de grande sucesso inspiram produtores de filmes e criadores de séries 

e contadores de histórias em geral a concentrarem seus esforços em maneiras de retomar 

o que já foi contado introduzindo novos elementos sem perder a essência original, 

responsável pela adoração do público. 

 A tradução intersemiótica, também conhecida como adaptação – e neste caso 

nosso foco são as adaptações para meios audiovisuais -, é uma das principais formas de 

fazer relação entre a história que foi contada pela primeira vez (no livro) e a nova 

(reproduzida em filmes ou séries), que surge com o intuito de se alimentar do roteiro e 

personagens já imaginados a fim de proporcionar aos fãs outra interpretação num 

diferente tipo de signo. Segundo Julio Plaza (2003), a tradução intersemiótica foi 

conceituada pela primeira vez por Roman Jakobson: 

A Tradução Intersemiótica ou “transmutação”, foi por ele definida 

como sendo aquele tipo de tradução que “consiste na interpretação dos 

signos não verbais”, ou “de um sistema de signos para outro, por 
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exemplo, da arte verbal para a música, a dança, o cinema ou a 

pintura”, ou vice-versa, poderíamos acrescentar. (PLAZA, 2003, 

p.12). 
  

 De acordo com o escritor Cristovão Tezza (2012), a adaptação “é um ponto de 

partida maravilhoso para quem quer fazer um filme”. Isso acontece pelo fato de o 

material-fonte oferecer a trama pronta e acabada, com suas devidas complexidades que 

foram capazes de envolver seu público. Ou seja, o livro já comprovou o quanto a 

história contida teve boa repercussão. Assim, as chances de uma adaptação ser bem 

recebida pelas pessoas são muito boas. 

 Logo, a partir da literatura, de peças teatrais, musicais, entre outros, o cinema 

resgata uma história que foi vivida na imaginação dos leitores entregando a eles uma 

nova percepção para o mesmo enredo. A arte de adaptar o roteiro de um livro para as 

telonas tem sido reconhecida há muito tempo e o ápice desse reconhecimento se deu em 

1929, quando surgiu uma categoria específica para esse tipo de produção – Oscar de 

melhor roteiro adaptado - na premiação da Academia de Artes e Ciências 

Cinematográficas.  

 Normalmente, as adaptações não trazem novos personagens ou acontecimentos 

às tramas, além daqueles presentes na obra original. Mas, alguns aspectos sofrem 

modificações no momento da tradução para que a história se adapte melhor na transição 

de um meio para o outro. Por isso, alguns autores defendem a ideia de que as adaptações 

expandem a narrativa original, mantendo o mesmo universo da história. Neste ponto, 

entramos num limiar com as Narrativas Transmídias, uma vez que estas possuem como 

definição: 

Em poucas palavras: as Narrativas Transmídias são uma forma de 

narrativa particular que se expande através de diferentes sistemas de 

significação (verbal, icônico, audiovisual, interativo, etc.). As NT não 

são simplesmente uma adaptação de uma linguagem para outra: a 

história contada pelos quadrinhos não é a mesma que aparece na tela 

do cinema ou na microssuperfície do dispositivo móvel. (SCOLARI, 

2013, p.31, tradução livre). 

 

Henry Jenkins foi o precursor nos estudos dessas narrativas e por isso as 

conceituou como Narrativas Transmídias em 2003, no artigo Transmedia Storytelling 

publicado pela revista Technology Review. Segundo Jenkins, devido a gama de meios 

que temos atualmente, os fãs têm acesso ao conteúdo e compartilham aquilo que lhes 

agradam. Isso acontece de modo tão intenso que as histórias com as quais temos contato 

acabam se desenvolvendo em diversos meios. E, cada meio trabalha a história da 
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melhor maneira que lhe cabe, sendo que enquanto o cinema pode introduzir um longa-

metragem, outro pode expandir o universo desse mesmo filme através de games, 

histórias em quadrinho, entre outros (JENKINS, 2003). 

O público pode participar e dar fins alternativos ao original, agregar novos 

personagens à trama, expandir o universo da vida de um dos personagens, entre outras 

formas de interação. A expansão pode se dar através da criação de games, histórias em 

quadrinhos, fanfics e fanficitons, entre outros. E, os produtores já criam as histórias 

pensando na oportunidade destas se expandirem em vários meios. 

 Dessa forma, as Narrativas Transmídias também se enquadram como tipos de 

histórias que estabelecem algum tipo de relação com outras obras. Afinal, a primeira 

trama se desdobra de diversas formas e ainda assim possui conexão com seu ponto de 

partida, ainda que o receptor não precise estar presente em todas as mídias para 

compreender o conteúdo. Porém, quanto mais conteúdo de diferentes meios o público 

consumir, mais rica será a sua experiência no universo da sua obra predileta.  

 A série Bates Motel levantou dúvidas quanto ao tipo de história em que ela 

poderia se enquadrar. A princípio, não seria difícil encaixá-la como uma Narrativa 

Transmídia, já que seus produtores começaram a primeira temporada mostrando a vida 

do psicopata Norman antes daquilo que é retratado no filme Psicose, de Alfred 

Hitchcock.  Ou seja, em Bates Motel temos o prelúdio do que acontece na obra original, 

que é o filme. Entretanto, ao longo de outras temporadas a série apresenta algumas 

características que vão contra alguns princípios da Narrativa Transmídia, especificados 

por Jenkins (2009, p.230). 

Por mais que Jenkins (2009, p.330) afirme que há um impulso de 

reescrever e reeditar uma história, o caso Bates Motel não se encaixa 

dentro do universo das narrativas transmídias. A vida de Norman não 

segue uma linearidade da série para o filme, uma vez que alguns fatos 

que ocorrem em uma obra se repetem na outra, mesmo estando em 

temporalidades distintas. Também, as duas produções não sustentam 

algumas características cruciais da história, como gostos pessoais de 

Norman e até mesmo a relação entre personagens - como o caso da 

figura do xerife. Ainda que não seja necessário assistir ao filme e à 

série para compreender uma obra ou outra, ao estender a narrativa os 

pontos chaves devem ser mantidos para que haja uma lógica dentro do 

universo. (GOMIDES, 2016, p. 14). 

 

Além disso, a última temporada da série reconta de forma muito parecida a 

história do filme. No artigo “Os Limites da Narrativa Transmídia: Um Estudo de Caso 

da Série Bates Motel”, a autora menciona o fato de alguns autores entrarem em 
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discordância quanto à classificação da adaptação como Narrativa Transmídia, o que foi 

mencionado há pouco. Carlos Scolari (2013) menciona que não incluir as adaptações 

como Narrativas Transmídias é como excluir as garrafas de vinho chilenas ou 

californianas de um catálogo só pelo fato de serem provenientes de cepas europeias 

transplantadas na América (SCOLARI, 2013, p. 74). Ou seja, para ele é um desperdício 

julgar que as adaptações não acrescentam nada à obra original. 

De acordo com o que apreendemos de Scolari, ele poderia julgar um 

desperdício dizer que a série não expandiu o universo do filme, uma 

vez que Bates Motel acrescenta uma teia de personagens e estende a 

história de Norman. Mas, buscando referências em Jenkins, a 

redundância ao contar o mesmo fato em meios diferentes não expande 

uma narrativa. (GOMIDES, 2016, p. 14). 

 

Ao não se encaixar como uma Narrativa Transmídia e ao mesmo tempo 

apresentar informações que para além do enredo nos trazem a ambientação e a sensação 

de conexão com Psicose – porém, de forma que a série não se configure como uma 

simples adaptação -, Bates Motel nos instiga a explorar quais elementos são cruciais 

para que a nova história remeta ao filme de 1960, mesmo apresentando pontos 

divergentes à trama original. 

 

Contextualizando a série Bates Motel e o filme Psicose 

 Bates Motel é uma série de televisão do canal americano A&E. Foi exibida de 

2013 a 2017, totalizando cinco temporadas, cada uma com dez episódios de 

aproximadamente quarenta e cinco minutos. A história acompanha a vida de Norman 

Bates (interpretado pelo ator Freddie Highmore) e sua mãe, Norma Bates (vivida por 

Vera Farmiga), donos de um motel de beira de estrada na cidade de White Pine Bay. 

 Ao longo dos cinco anos, conhecemos outros habitantes da cidade de White Pine 

Bay, como o xerife Alex Romero, com quem Norma se envolve romanticamente; a 

jovem Emma Decody, vítima de fibrose cística que se envolve com Norman e mais 

tarde com seu irmão, Dylan; o próprio Dylan Massett, filho de Norma, e o tio de 

Norman, Caleb Calhoun. Acompanhamos, também, a ascensão do Bates Motel, que é 

revitalizado pelos protagonistas, e seu declínio, quando o governo decide mudar a 

estrada que passa por White Pine Bay, ameaçando os negócios da família Bates. 

 Originalmente, a série se situava como um prequel aos eventos do filme Psicose, 

de 1960, dirigido por Alfred Hitchcock.  

Prequels são histórias focadas em ações que aconteceram antes da 

narrativa original. Por exemplo, em Star Wars: Episódio III – A 
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Vingança dos Sith, o público descobre como Darth Vader 

originalmente se tornou um vilão. Uma prequel presume que a 

audiência já conhece a obra original – a audiência deve retrabalhar a 

narrativa para entender como uma prequel termina no começo da 

história original. (SILVERBLATT, 2007, p.211, tradução livre). 

 

 No entanto, isso mudou com a quinta e última temporada. Os episódios exibidos 

em 2017 retomam e recontam os fatos exibidos originalmente no filme de 1960. 

 Psicose foi dirigido por Albert Hitchcock, inspirado em um livro de Robert 

Bloch. O filme acompanha Marion Crane (Janet Leigh), uma secretária que rouba uma 

grande quantia em dinheiro de seu chefe, buscando uma vida tranquila ao lado do 

namorado, Sam Loomis. Marion foge da cidade e uma chuva a obriga a parar no Bates 

Motel, uma hospedaria pequena que está à beira da falência desde que a autoestrada foi 

desviada. Naquela noite, Marion é assassinada por Norma Bates – embora, como é 

descoberto mais tarde, não seja de fato Norma, e sim seu filho, Norman, vestido como a 

mãe e lidando com um sério distúrbio de personalidade que o faz acreditar que a mãe, já 

falecida, ainda vive. 

 Na quinta temporada de Bates Motel, Norma Bates está morta há dois anos, mas 

Norman acredita que a morte da mãe foi apenas uma farsa que os dois elaboraram 

juntos, e que Norma ainda está viva. Ele recebe a visita de um hóspede, Sam Loomis, e 

de sua namorada, Marion. Mais tarde, Norman faz amizade com uma mulher, apenas 

para descobrir que ela é casada com Sam, e que Loomis estava com uma amante em seu 

motel. Em uma noite chuvosa, Marion volta para o Bates Motel... Mas, aqui, ela não é 

morta por Norman. Ela vai embora em seu carro, e mais tarde Sam Loomis volta para o 

motel – e ele, sim, é morto pelo protagonista da série. 

  Com isso, ao contar uma história tão próxima àquela de Psicose, ao mesmo 

tempo acrescentando novas viradas na trama e alterando pontos tão importantes, Bates 

Motel saiu do campo de uma “prequel”, já que não conta mais eventos anteriores à 

narrativa original. Também não se pode dizer que é uma expansão de um universo 

transmídia, já que viola os princípios de não redundância e de continuidade defendidos 

por Jenkins (2008). Sobram duas opções para categorizar a relação entre a série e o 

filme: o remake e o reboot. 

 Não é difícil perceber que a quinta temporada Bates Motel não pode ser 

caracterizada como um remake de Psicose. Afinal, um remake consiste em “contar a 

exata mesma história do original, com dispositivos modernos” (ADAM, 2015), e a 

história da série diverge muito daquela do filme. Isso sem contar que temos quatro 
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temporadas anteriores, ou seja, 80% da trama, introduzindo novos fatos, eventos e 

personagens.   

 A definição de reboot para a ficção, no entanto, parece perfeita para explicar 

Bates Motel – em sua integridade – e a relação com Psicose. Thomas R. Willits, em seu 

artigo “To Reboot Or Not To Reboot: What Is The Solution?”, explica que o termo se 

originou com a linguagem de computador, em que reboot significa “reiniciar”. 

Se fôssemos fixar uma definição nossa, diríamos que “reboot” 

significa reiniciar um universo do entretenimento que já foi 

anteriormente estabelecido, e começar com uma nova linha de 

histórias e/ou linha do tempo que ignora a história previamente 

estabelecida pelo escritor, assim tornando-a obsoleta. (WILLITS, 

2009, tradução livre). 

 

 Podemos, portanto, considerar Bates Motel um reboot de Psicose, com todas as 

características que definem este tipo de adaptação. Enquanto alguns autores divergem 

sobre a questão de reboots, remakes ou traduções intersemióticas serem considerados ou 

não partes integrantes de um mesmo universo transmídia, podemos, tendo sido feita esta 

definição, partir para a análise de fatores para além da narrativa que trazem a sensação 

de que estamos voltando a uma história familiar. 

 O que faremos a seguir, portanto, é analisar como outros elementos podem fazer 

com que duas narrativas estabeleçam entre si uma relação transmídia, mesmo que suas 

histórias se contradigam.   

 

Elementos audiovisuais e ambientação - como Bates Motel consegue manter a 

atmosfera de Psicose? 
 

 Apesar de a série apresentar certo distanciamento da obra original, há elementos 

que aproximam as duas narrativas estabelecendo uma relação enriquecedora para os fãs. 

Desde a primeira temporada de Bates Motel, os produtores adotaram referências do 

filme de 1960 para a construção da série, principalmente em certos aspectos visuais. O 

modo como eles destrincharam os fatos trouxe uma possibilidade de imersão, por parte 

do público, que permite conhecer mais daquilo que não foi detalhado no longa. 

 Para fazer uma análise dos elementos visuais que mais aproximam o filme e a 

série, escolhemos pontos específicos de dois episódios de Bates Motel: o primeiro da 

primeira temporada, First You Dream, Then You Die (que estabelece fatores 

fundamentais da série, como o tempo cronológico e a trama principal), e Marion, sexto 
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episódio do quinto ano (capítulo que aborda o assassinato no chuveiro, sequência mais 

marcante do filme Psicose). 

 A direção de arte de Bates Motel é especialmente feita para remeter ao filme de 

1960. Em especial, a locação da casa da família Bates e o adjacente Motel são réplicas 

dos cenários de Psicose, contando até com mobília antiga, deliberadamente escolhidos 

para fazer com que o fã da obra anterior se identifique com a nova narrativa. Algo 

semelhante acontece com os figurinos dos personagens principais - principalmente 

Norma e Norman -, que aparecem (em especial na primeira temporada) caracterizados 

com vestimentas mais antigas. Os dois personagens também dividem um objeto que, 

embora não seja da década de 1960, causa nostalgia: um carro antigo. O Mercedes verde 

que Norma dirige é de 1973, não podendo, portanto, ser considerado como uma 

referência direta ao filme, mas a escolha de um veículo de décadas atrás traz para o 

espectador um senso de nostalgia, conferindo à série uma atemporalidade. 

 De fato, só depois de 7 minutos temos a confirmação concreta de que Bates 

Motel acontece no tempo presente, quando vemos o protagonista escutando música em 

seu celular, enquanto o carro novo, da década atual, de uma colega de classe, passa por 

ele. Embora tenhamos, neste ponto, a certeza de que a trama acontece no tempo 

presente, continuamos tendo vários elementos que estabelecem uma ligação visual e 

afetiva com a obra de 1960. 

 Uma relação dicotômica semelhante acontece no episódio Marion, quando 

somos apresentados à “nova abordagem” do famoso assassinato no chuveiro do quarto 

01 do Bates Motel. Narrativamente, Bates Motel e Psicose se distanciam de maneira 

muito definitiva neste episódio, uma vez que, na série, não é Marion Crane que é morta 

no banheiro, mas sim seu namorado, Sam Loomis. Ainda assim, a direção de arte faz 

com que a audiência da série se lembre do filme: a faca usada, o corpo caindo no 

chuveiro, e a cortina do banheiro sendo usada para enrolar o cadáver. Semelhanças e 

mudanças são sintetizadas na frase de Norman após matar Sam: “Oh, mãe, o que eu 

fiz?”, uma alteração do que o personagem diz no filme original ao descobrir o corpo de 

Marion (“Oh, mãe, o que você fez?”). 

 As “cenas do chuveiro”, tanto a de Bates Motel quanto a de Psicose, também 

dialogam entre si em um nível mais profundo de análise fílmica, quando percebemos as 

semelhanças entre os pontos de vista, por exemplo. 

O ponto de vista (...) é o ponto de observação da cena, aquele de onde 

parte o olhar. Nenhum ponto de vista é neutro. Todas as posições da 
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câmera conduzem sua série de conotações (...). O ponto de vista talvez 

seja o parâmetro mais importante no nível do plano. (JULLIER e 

MARIE, 2009, p. 22). 

 

 Podemos perceber o esforço de cinegrafia realizado pela série de TV no sentido 

de remeter à montagem do filme. Os assassinatos, nos dois formatos, recebem ênfases 

diferentes: enquanto o filme mostra mais os detalhes da cena, tais como o ralo do 

chuveiro e um close do olho da vítima, o programa televisivo se preocupa em revelar à 

audiência o sentimento e a emoção de Norman nos momentos que se seguem à morte. 

Mesmo com os focos diferentes, porém, as cenas se relacionam a partir do ponto de 

vista apresentado para os espectadores. 

 
Figura 1 - Ponto de vista do assassino de Marion (Timecode: 00:47:40)

5
 

 
Figura 2 - Ponto de vista do assassino de Sam (Timecode: 00:43:15)

6
 

 
Figura 3 - Ponto de vista de Marion após ser assassinada (Timecode: 00:49:15)

7
 

 

                                                 
5 Fonte: Psicose (Filme – versão física em DVD). 
6 Fonte: Netflix. 
7 Fonte: Psicose (Filme – versão física em DVD). 
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Figura 4 - Ponto de vista de Sam após ser assassinado (Timecode: 00:43:48)

8
 

 

O fato de Norman matar um homem no chuveiro, o namorado de Marion Crane, 

ao invés da própria, constitui em uma quebra de expectativa para o espectador, que está 

acostumado com o protagonista assassinando mulheres e espera que ele o faça com 

Marion - afinal, é o que Norman fez no filme de 1960. A este fenômeno, Jullier e Marie 

(2009) dão o nome de “transgressão”. 

A transgressão sacia o desejo de não fazer o que nos parece bom - mas 

“desfrutar livremente” - quando se está cansado da sociedade gregária 

e das regras estabelecidas “por causa dos outros”. Desde seu início, o 

cinema era transgressivo (...). Quando Hitchcock faz a protagonista 

morrer após um terço do filme (Psicose) (...), uma convenção é 

perturbada e uma parte do público pede satisfação. (JULLIER e 

MARIE, 2009, p. 71). 

 

 Assim, paradoxalmente, ao “mudar a regra do jogo”, Bates Motel se distancia de 

Psicose (narrativamente), enquanto ao mesmo tempo se aproxima do filme (por também 

cometer uma transgressão).  

 Isto talvez explique por que a série Bates Motel foi tão aclamada pela crítica, 

pelo público e pelos fãs da obra original, muito embora distancie-se tanto da história lá 

contada. Para os fãs de Psicose, não é tão importante ver a mesma história de novo e de 

novo: mais do que isso, a sensação de novidade, de quebra de expectativa, pode ser mais 

importante para o aproveitamento de uma obra do que a história em si. Assim, ao se 

distanciar da história de Psicose para surpreender o espectador, Bates Motel acaba se 

aproximando da sensação que o público experimenta com o filme original. 

 Outro fator que chama a atenção em ambas as tramas nos momentos anteriores 

ao assassinato no chuveiro é o buraco na parede do quarto, através do qual Norman 

espiona suas vítimas. Além de ser um ponto de vista recorrente nas tramas, o buraco na 

parede se relaciona com a narrativa, mostrando o lado curioso, voyeur, do nosso 

protagonista, e a sua tentativa de se aproximar de algo que o assusta. O buraco na 

                                                 
8 Fonte: Netflix. 
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parede não é, porém, a única coisa que enfatiza semelhanças e diferenças das duas obras 

no nível da narrativa. 

 A linha narrativa de Psicose traz a personagem Marion como o foco inicial da 

trama. É a partir de suas ações que chegamos ao hotel da família Bates e após sua morte 

há uma reviravolta no roteiro fazendo com que a mãe de Norman (ainda que esta não 

apareça) seja o centro do suspense. Com o desenrolar das investigações, a parte final do 

filme sofre uma nova reviravolta, em que Norman é o centro das atenções.  

 Mantendo o esqueleto principal do roteiro, em Bates Motel há destaque para 

cada um dos personagens acima, mas os momentos de virada e tensão são distribuídos 

de outra forma ao longo da série. Logo, aqui temos um elemento que faz ligação entre 

uma obra e outra, ainda que a ordem de acontecimentos da série não seja idêntica àquela 

apresentada no filme. 

 Falando em personagens, seus hábitos são praticamente os mesmos, sendo que a 

principal característica se mantém: agir por impulsividade. Norman mata e se livra do 

corpo das vítimas sem pensar nas consequências, Marion rouba por impulso e foge 

deixando rastros, Norma responde ao comportamento do filho e às suas consequências 

sem pensar racionalmente nas medidas a serem tomadas, e assim por diante. A 

sequência de atitudes mal pensadas e desastrosas é crucial para o tom de ambas as 

narrativas.  

 No filme, Norman pratica a taxidermia com aves enquanto que, na série, esse 

hobby é voltado para o empalhamento de várias espécies animais. Ainda que haja essa 

diferenciação (que acaba influenciando na constituição do cenário), os produtores 

conseguiram manter uma ligação com a obra original. Afinal, o gosto pela prática se 

mantém, porém não é uma cópia fiel ao que acontece na obra original. 

 Isso traz consequências para o cenário uma vez que, ao invés de vermos apenas 

aves empalhadas no hotel, há todos os tipos de animais. Inclusive, Norman mantém em 

seu quarto sua cadelinha Juno empalhada. A construção do cenário – marcado pela 

presença desses animais - estabelece uma relação direta com a personalidade do 

personagem e por isso, preservar este hobby é crucial para manter a atmosfera da obra 

original. Marcelo Lipiani fala, em entrevista com Maria Clara Ferrer (2015), da 

importância de planejar o cenário antevendo as necessidades e as possibilidades da 

cena. 

Eu gosto de contar um pouco da estória com a cenografia. Eu não 

consigo decorar uma cena. Tem uma frase, do Tchekhov, eu acho, que 
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diz: “Não ponha uma arma em cena que uma hora ou outra você vai 

ter que usá-la”. (...) Com essa proposta de espaços não convencionais, 

não existe coxia ou a possibilidade de entrar e sair da cena, as coisas 

já devem estar em cena, então há toda uma ergonomia desses 

elementos que, de alguma maneira, contam ou ajudam a contar a 

estória. Existe todo um trabalho que consiste em antever as 

necessidades e as possibilidades da cena. É um quebra-cabeça bem 

legal. A minha cenografia é muito prática. Simplicidade, elegância, 

inteligência e ergonomia são os meus parâmetros. (FERRER, 2015, 

p.08). 

 

Podemos perceber a dependência emocional de Norman ao necessitar manter sua 

cadelinha perto de si mesmo após sua morte, o que pode ser uma antecipação do que 

veríamos mais à frente, quando o psicopata faz o mesmo com o corpo de sua mãe. Ou 

seja, a série preserva suas atitudes – ainda que com algumas alterações – mas, vai além 

ao trazer para o espectador (que já tem conhecimento de que Norman ficou famoso por 

manter o cadáver de Norma devido ao filme de 1960) uma metáfora da personalidade e 

atitude do personagem.  

 Esse ponto narrativo, assim como os outros pontos - tanto da trama quanto da 

linguagem das obras - aqui apresentados, evidenciam a relação contrastante entre 

Psicose e Bates Motel. Uma relação de vários elementos que, em diversos momentos, 

aproximam e afastam as duas histórias. 

 

Considerações Finais 

 Na busca por elementos que possam proporcionar uma experiência atemporal no 

universo do filme Psicose, de Alfred Hitchcock, a análise da série Bates Motel nos 

apontou uma série de fatores  que são capazes de causar a ambientação sem que a 

narrativa se encaixe necessariamente como uma adaptação – do filme para a série – ou 

obra transmídia. 

 Os produtores da série utilizaram a direção de arte, pontos de vista da câmera, 

cenografia, estrutura da linha narrativa e personalidade dos personagens como 

elementos de ligação entre ambas as histórias. Estes fatores ora serviram como 

referência para causar a ambientação, ora foram modificados propositalmente para 

fisgar a atenção do espectador, que já estava acostumado com o roteiro da obra original. 

Ou seja, quando, na série, houve uma modificação da cena do chuveiro – ponto chave 

de ligação entre as duas narrativas – a intenção foi quebrar a expectativa de quem 

esperava ver a cena se desenrolar como no filme. Este fator é crucial para afirmarmos 

que Bates Motel não se trata de uma adaptação de Psicose. Afinal, além de termos esse 
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distanciamento como exemplo, também existe todo um contexto desenvolvido nas 

quatro primeiras temporadas que não existia no roteiro do filme (o que denominamos 

como um reboot). 

 Ao mesmo tempo em que a série não se enquadra como uma adaptação, também 

não é possível encaixá-la como uma Narrativa Transmídia. Isso acontece pelo fato, já 

mencionado, de a vida de Norman não seguir uma linearidade, havendo repetições de 

partes do roteiro, o que vai contra os princípios deste tipo de narrativa, uma vez que a 

repetição não configura a expansão de uma história.  

 Os elementos que não foram modificados para surpreender os fãs podem ter sido 

alterados apenas por questões de adequação à temporalidade atual. É o caso do celular e 

de outros aparatos tecnológicos que não existiam na década de 60. A opção por inserir 

esses objetos pode ter surgido diante à necessidade de construção de um roteiro que se 

encaixe na realidade de hoje, assim como pela preocupação em não deixar o espectador 

entediado ao assistir uma série inteira firmada sobre “velharias”. 

Logo, o anseio em entender o motivo pelo qual Bates Motel consegue possuir 

uma ligação que leva os fãs à ambientação do filme Psicose pode ser superado pelos 

fatores apresentados na análise. Mesmo quando os produtores da série modificaram 

elementos cruciais da narrativa original, havia o intuito de reforçar a conexão entre 

ambas as histórias. É impossível para os espectadores que assistiram às duas obras não 

compararem a cena icônica do chuveiro, assim como ver a mobília da casa e o figurino 

dos personagens e não se lembrarem destes elementos no longa. 

 A imersão que nos permite a sensação de ligação entre os dois mundos está no 

jogo de conservação dos elementos e modificações bem pensadas capazes de 

intensificar o olhar do espectador, que assiste ao novo conteúdo num limiar de 

lembranças e sensações nostálgicas causadas por esses fatores de referência.  
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