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Qual é o segredo?
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séries fazem tanto 
sucesso no Brasil.
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Na última Quin-

ta-Feira, a  rede 
ABC ameri-
cana viu o seu 

seriado LOST, o de maior 
impacto, causador de dis-
cussões intermináveis sobre 
teorias de evolução, trans-
posição do tempo-espaço, 
ilusão, filosofia, ética e out-
ros montes de teorias perder 
a audiência para o programa 
SURVIVOR-MICRONÉ-
SIA, um reality show que 
inspirou programas como o 
NO LIMITE no Brasil, da 

surVIVorXlosT
Série americana sobre superação de 
limites superou Lost na sua audiência

John Lennon/AGP

elenco da série survivor: Micronésia, que liderou a audiência na última Quinta-
feira

concorrente CBS em mais 
de 2 milhões de telespecta-
dores. 

Procurado pela redação 
o produtor de LOST, J.J. 
Abrams disse não se impor-
tar em ficar em segundo lu-
gar na audiência em um dia, 
pois segundo ele o que forma 
um  grande seriado é  sua re-
percussão e não a quantidade 
de pessoas que o assiste.  

lost: audiência abalada nos últimos tempos

Bob Dylan/AGP
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Durante os últimos cinco 
anos tivemos a oportunidade 
de  acompanhar um enorme 
aumento no sucesso dos seri-
ados norte-americanos impor-
tados para o Brasil.

Algo que era somente para 
assinantes de alguma TV por 
assinatura passou a ser também 
entretenimento para o “grande 
público” (não tão grande as-
sim, afinal quem trabalha não 
fica acordado até tarde).

Como era de se esperar, a 
Globo saiu na frente, exibindo 
para os vigias e corujas a série 
“Lost” e “24 horas”. Fora outra 
série que passam em dias alter-
nados madrugada adentro. 

Chegamos ao ponto de imi-
tarmos, ou melhor, pagar um 

Qual é o segredo?
seriado norte-americano de 
sucesso 100% nacional, que 
não é feito no Brasil. Opa! 
100% nacional, não! E sim, 
80% brasileiro e 20% argen-
tino. Foi isso que fez a RedeTV 
com “Desperate Housewives” 
ou o “nosso” “Donas de Casa 
Desesperadas”, que é veiculado 
todos os domingos na “hora da 
soneca” (após 22:30).

Podemos voltar mais no tem-
po e irmos para 5 anos atrás e 
falarmos de seriados “clássi-
cos” (clássicos por que são an-
tigos) como “Alf, o Teimoso”, 
“Vicky”, “Married with chil-
dren”, “O Rei do Pedaço” e 
vários outros. Todos veicu-
lados na televisão aberta.

O segredo do sucesso des-

sas séries é simples. Vendem 
imagens do que queremos ser. 
Ideologias que queremos seg-
uir e assuntos para discutirmos 
com amigos, colegas e descon-
hecidos. 
Robert Plant/Tissot

alf , o e Teimoso. Personagem de umas 
das séries de maior sucesso no Brasil.

A nova edição do TVGuide trouxe mais novidades sobre os episódios da quarta temporada que estão a caminho. 
Acompanhem, com meus comentários logo abaixo:

• Nós descobriremos exatamente o que aconteceu com Michael no período entre sua saída da ilha e sua chegada 
à Nova York - Uau! Para muitos, isso foi o que faltou a “Meet Kevin Johnson”. Será que realmente veremos Michael 
e Walt seguindo a orientação de 325º?

• Michael é um elemento central do fim da temporada e ele terá impacto em diversos personagens, incluindo 
Sayid - Apenas uma idéia: e se Michael fosse um dos primeiros nomes na lista do iraquiano?

• Veremos como os Oceanic Six escaparam da ilha e o que acontece com os que ficaram por lá - Isso é assunto 
para o episódio final da temporada, creio eu.

• Jack x Locke: o debate entre quem está certo ficará ainda mais acirrado - Quem vocês acham que está levando 
vantagem nessa briga? Pelo que vimos, acho que a vantagem está com Locke... Será que Jack vira o jogo?

• Descobriremos quem está no caixão, novidades sobre a turma do cargueiro e também dos que atingiram Karl e 
Rousseau - Sobre o caixão, por enquanto acho que Michael é seu dono; e meu palpite é o de que os autores dos 
disparos contra o garoto e a francesa foram justamente Keamy, Omar e companhia. A conferir...

COLUNA:LOST Por SAULO MESQUITA
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Bauer. Jack Bauer. 

Éramos cinco à 
mesa e eu, talvez 
um tanto enfati-

camente demais, falo no tema 
que, para mim, é recorrente — 
a fascinante travessia dos desp-
rezíveis e desprezados “enlata-
dos” ao atual culto às séries. 
O invólucro terá mudado um 
pouco, é certo, mas lá contin-
uam os médicos, advogados, 
policiais e tribunais apoiados 
em textos, eventualmente, um 
pouco mais elaborados. Bauer, 
Jack Bauer — que por falar 
nele já está descendente nos 
EUA — e aqui continua digno 
de atenção. De repente, ouço a 
voz de uma amiga argentina, 
radicada no Brasil, até então 
“ausente”: “Pero quien és Bau-
er?” Ela é rapidamente fulmi-
nada por uma das serial killers 
— uma daquelas criaturas que 
não vive sem saber o que anda 
acontecendo com as Gilmore 
Girls da vida — que rosna: 
“24 horas”. A amiga portenha 
suspira tranqüilizada. Conseg-
uiu localizar aquela espécie de 
Dirty Harry ( “link”: detetive 
psicopata eternizado por Clint 
Eastwood, no século passado, 
a partir do filme “Perseguidor 
implacável”). Mas não se con-

segue mudar de assunto....
Será que o empedrado 

coração do Dr. House será 
amolecido com a presença de 
um interesse feminino? Hospi-
tal, a gente sabe, é uma obsessão 
das séries americanas. Mas se 
o Dr. Kildare (“link”: médico 
insuportavelmente careta, que 
deu título a uma série de im-
enso sucesso no século pas-

sado...) também não perdia 
uma vida, este House (Kildare 
do século 21) é insuportavel-
mente insuportável e a venda, 
brilhante do marketing, é ex-
atamente esta — “aquele que 
adoramos odiar” — na impen-
etrável composição de Hugh 
Laurie. Em que momento terá 
sido feita a travessia?

A cada ano, como agora 
em maio, programadores do 

mundo todo se reúnem para 
os Los Angeles Screenings, 
quando somos apresentados às 
novidades da temporada. Lá 
desfilam os policiais, advoga-
dos, médicos, seqüestrados 
e seqüestradores de plantão. 
Muitos daqueles pilotos que 
veremos não ganharão uma 
temporada inteira, mas os nos-
sos serial killers acompanharão 

todas as novidades 
com avidez, mes-
mo as das séries já 
canceladas porque, 
em geral, muito ru-
ins.

Em que mo-
mento.....? Existe 
o exemplo clássico 
no marketing de 
uma determinada 
marca de biscoitos 
que vende muito 

porque “está sempre fresquin-
ho”... E a dúvida é: será que 
ele não estará sempre fres-
quinho porque vende muito? 
Coloco uma pergunta: será que 
as séries interessam mesmo 
tanto assim ou elas interessam 
porque todo mundo acredita 
que, realmente, interessam? 
Minha amiga argentina dá um 
belo sorriso cúmplice.

a FeBre das 
sérIes
Artigo sobre a febre dos seriados: 
A beleza americana

Elvis Presley/Heaven

Jack Bauer da série 24 Horas


