
O fantástico mundo da TV a cabo
trouxe informação, globalização
e uma lista de séries que fizeram
com que muita gente deixasse os
programas nacionais de lado para
acompanhar essas produções,
com suas temporadas, assuntos
diversos e tramas para lá de
envolventes. Tentar assistir
a todas, ao mesmo tempo, é
praticamente impossível.

Alguns fãs, de tão ligados,
extrapolaram esses limites.
É o caso de Bruno Carvalho,
28 anos, do site Ligado em Série
(www.ligadoemserie.com.br).
“Comecei a escrever sobre o
assunto quando fui fisgado por
Friends, em 94”, confessa. E não
demorou muito para dividir sua nova
paixão com os outros. “Sentia a falta
de um espaço dedicado ao tema”.

Atualmente, Bruno, que
é advogado e mora em Belo
Horizonte, acompanha cerca de
30 produções, entre comédias
e dramas. “Vale lembrar que
nem todas estão em exibição
ao mesmo tempo e ando atrasado

em muitas”. Para não se perder,
criou uma conta no Orangotag
(http://orangotag.com/user/
ligadoemserie), site feito
para ajudar a pessoa a organizar
as séries que acompanha.

Dexter e Breaking Bad são
suas favoritas. Como assiste
a várias, ele não se importa
muito quando entram em recesso.
“As produções estão sempre
sendo exibidas. Então, quando
termina uma temporada, abro
espaço para retomar outra série
que começou ou alguma em que
estou atrasado”, conta ele, que tem
dois colaboradores no site.

DE REPENTE
Para quem é vidrado no assunto,
não é incomum ficar sabendo que

sua produção favorita vai terminar
de uma hora para outra. Fãs de
Brothers and Sisters tiveram uma
surpresa, pois no meio da
5a temporada, a produtora ABC
anunciou seu fim. “Isso é chamado
de cancelamento não planejado.
É ruim, mas pela qualidade da
produção ou notícias de audiência
dá para antecipar quando uma série
pode ser cancelada. Costumo
recomendar para os leitores que
não se aventurem em produções
novas, que se vendem como a
próxima Lost, 24 Horas, Arquivo X
etc., pois muitas vezes elas não
passam do primeiro ano”.

Na contramão, há os marcos
dentro desse universo. Lost foi,
sem dúvida, um divisor de águas no
segmento. E por vários motivos,

MANIA DE SÉRIE
Os seriados atraem muitos telespectadores, não resta a menor dúvida. Diversidade de
temas, capricho nas produções e enredos bem amarrados são só alguns motivos.
Veja o que os seriemaníacos fazem para não perder nada de seus programas favoritos

C O M P O R T A M E N T O

POR THAÍS LYRA

“Lostéumasériesignificativa
paraestadécada”
BRUNO CARVALHO , DO SITE LIGADO EM SÉRIE
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