
Atualmente, ele acompanha
12, mas três são suas favoritas:
Dexter, Spartacus e Fringe.
“Eu gosto muito desse gênero
aventura/ficção e comédia.
Como as produções nos Estados
Unidos estão paradas, só voltam
em setembro, tenho visto as
chamadas middle seasons,
que são aquelas com temporadas
menores. Uma bem legal é
Wilfred, que nem passa no Brasil”.

Marcel gosta tanto desse
universo, que acaba de comprar
uma TV com entrada USB
para poder ver seus filmes
confortavelmente. “Assim não
preciso nem usar computador, pois
basta colocar o pen drive. Foi um
investimento que valeu a pena”.

Em sua opinião, as séries fazem
sucesso porque são bem amarradas
e lamenta quando alguma é
tirada do ar sem aviso prévio.
“Foi o que aconteceu com
Flash Forward, que só teve uma
temporada. Eu estava gostando
muito... Mas existe muita renovação,
então, a gente consegue substituir”.
Marcel é do tipo que já passou
horas em casa, se atualizando.

“Fiquei um dia e uma madrugada
assistindo a uma temporada
de Dexter, 13 episódios”.

A veterinária Amanda Souza,
27 anos, que mora em São Vicente,
perdeu a conta dos sábados
que ficou em casa para assistir a
Grey’s Anatomy. “Minhas amigas
sempre falavam e decidi
começar a ver. Peguei na quarta
temporada. Estou amando,
terminando a sexta. Sei que a

oitava vai começar em setembro
e aí já estarei atualizada”.

Amanda tem uma certa
predileção por temas que envolvam
saúde e, além de seguir as tramas
do hospital de Seatle (onde a série é
ambientada), também fica de olho
em Private Practice e House. “Mas
essas vejo no próprio canal a cabo,
sem ficar desesperada como
acontece com Grey’s (risos). E de vez
em quando dou uma olhada em Law
and Order SVU (que, aliás, vai para a
13a temporada), The Good Wife e
Criminal Minds. Dificilmente, vejo
TV aberta quando estou em casa,
vou ser sincera. Acho essas
produções bem mais interessantes”.

Para Bruno, antes da TV a cabo,
os brasileiros não conseguiam
acompanhar os seriados,
pois os horários ou mesmos as
continuações não obedeciam a
uma ordem. “Eles eram jogados nas
madrugadas e manhãs como
tapa-buraco de programação.
As séries de TV, embora sempre
atrás do cinema em termos de
linguagem, oferecem um diferencial
significativo, além de contar
histórias muito mais intrigantes”. ●
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