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RESUMO: Neste início de século XXI, o entrelaçamento midiático se faz patente: 

literatura, games, quadrinhos, cinema, televisão, artes visuais, internet, velhas e novas 

mídias, suportes variados, tudo parece se colocar em diálogo na conformação de produtos 

resultantes de processos de articulação cada vez mais complexos. Narrativas dos mais 

diversos gêneros e estilos se proliferam e constituem entre as mídias, atravessando-as, e 

colocando ao campo de estudos interartes questões cada dia mais difíceis de serem 

respondidas, que exigem dos pesquisadores a reformulação contínua de conceitos e a 

revisão constante de seus referenciais. Nesse contexto, um dos trânsitos midiáticos que 

me chama a atenção e que abordarei nesta palestra é aquele que envolve literatura, cinema 

e televisão, a partir de um tipo de produção que ganhou novos contornos: as séries de TV, 

que no século XXI apresentam acepções bem distintas daquelas que para elas vigoravam 

até finais do século passado. Estaríamos vivenciando, conforme afirma Rodrigo Seabra 

em livro sobre o assunto, um fenômeno que a imprensa norte-americana especializada 

denomina como a “Renascença da TV” (TV Renaissance), uma espécie de “era de ouro” 

das produções televisivas seriadas. As novas concepções desse produto giram em torno 

da criação de obras que se dedicam a abordar temas complexos por meio de recursos 

narrativos e estéticos sofisticados: exploração da relação com o texto literário nos mais 

diversos moldes (adaptações, diálogos, remissões, alusões); aprofundamento da 

complexidade dos personagens e das estruturas narrativas empregadas; um investimento 

em produção, incluindo formação de elenco e quadros técnicos, que não deixa nada a 

dever àquele que era, até então, típico do cinema. Para refletir sobre esse entrelaçamento 

de telas e textos, recorrerei, em especial, a três séries de TV que me parecem bastante 

emblemáticas: Sherlock, produção da BBC que ainda se encontra em andamento, e da 

qual já foram produzidos, entre 2010 e 2017, quinze episódios transmitidos em quatro 

temporadas; Bates Motel, produzida pela Universal Television, que contou com cinco 

temporadas entre 2013 e 2017; e Penny Dreadful, produzida pelo canal Showtime, que 

apresentou três temporadas entre 2014 e 2016, quando se encerrou. 

 


