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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo demonstrar de que forma a serialidade empregada e a
reconstrução da ambientação dos anos 80 por meio da feitura de referências intertextuais na
série Stranger Things (Netflix, 2016 - ) configuram-se como aspectos estilísticos legitimadores de posição autoral - operacionalizados para provocar efeitos de identificação e
nostalgia no espectador. O recorte do percurso histórico abrange uma contextualização da
produção de narrativas seriadas no mercado americano, a chegada da Netflix nesse mercado, a
trajetória pessoal dos criadores Matt e Ross Duffer e como seus objetivos foram negociados
com a empresa Netflix para a realização da série, tendo em vista o contexto de produção,
distribuição e consumo de produtos seriados à época de sua criação. A seleção dos segmentos
que compõe o corpus de análise (excertos de filmes consagrados e seus equivalentes na primeira
temporada da série) foi feita a partir de um levantamento das situações mais citadas por críticos
e fãs. A análise permitiu apreender os principais elementos – a narrativa, a trilha sonora, as
referências visuais, o design de produção – responsáveis por gerar a sensação de nostalgia.
Palavras-chave: Stranger Things. Nostalgia. Autoria. Netflix. Serialidade.
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INTRODUÇÃO

Quando ingressei no curso de Produção em Comunicação e Cultura da Faculdade de
Comunicação da Universidade Federal da Bahia eu estava buscando primeiramente aprender
mais sobre Cinema e Audiovisual. Algumas disciplinas que cursei nos primeiros semestres, ora
obrigatórias, ora optativas, me conduziam nesse sentido. Durante o período de março de 2013
a abril de 2014, participei do GRIM – Grupo de Pesquisa Recepção e Crítica da Imagem,
coordenado pela professora Regina Gomes.
No entanto, ao longo do curso certas frustrações e algumas novas experiências me
deixaram incerta quanto a continuar nessa linha de pesquisa e seguir com ela para a vida
profissional fora da Faculdade. Dessa forma, os prolongados semestres seguintes refletiram a
minha tentativa de me encontrar.
Os estudos sobre narrativas audiovisuais seriadas durante a disciplina COM337 - Temas
Especiais em Televisão trouxeram a inspiração para este trabalho. Pude entender como as
narrativas surgiram, como são estruturadas quanto à serialização, ritmo, modulação, blocos,
ganchos de tensão etc.
Partindo de uma reflexão sobre a minha experiência pessoal com séries televisivas,
percebi que não era uma consumidora tão frequente deste tipo de produto, por não possuir
suportes ou vias de fazê-lo: não possuía TV a cabo para acompanhar semanalmente os
episódios, e nas minhas visitas a locadoras achava tarefa meio complicada alugar um box,
assistir a todos os episódios e ter de devolvê-lo no tempo estipulado da locação, diferentemente
de filmes, cujo acesso era simplificado. As poucas séries que vi por completo foram as que eu
mesma adquiri os boxes em lojas e assisti em casa no meu próprio ritmo.
Com o advento da Netflix e a possibilidade de assistir a uma ou mais séries
alternadamente na frequência e ritmo desejado, adequando à minha rotina e à minha
disponibilidade de tempo, além da facilidade de acesso às mesmas (basta ser assinante do
serviço que cobra um preço bastante razoável comparado às assinaturas de TV a cabo), eu passei
a me interessar e a consumir cada vez mais este tipo de produto.
A série Stranger Things (2016 - ) criada por Matt e Ross Duffer, disponibilizada
completa na plataforma em 15 de julho de 2016, com sua primeira temporada de oito capítulos,
foi a primeira delas, e por uma questão de identificação pessoal com a narrativa com cara de
filme, o apelo à nostalgia e o sucesso atingido, alinhados a esse atual contexto de assistir a séries
sob demanda (como e onde quiser), é que ela foi escolhida como objeto de análise deste
trabalho. Nosso objetivo foi entender de que forma a serialidade empregada e a feitura de
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referências intertextuais em Stranger Things configuram-se como aspectos estilísticos legitimadores de posição autoral - operacionalizados para provocar efeitos de identificação e
nostalgia no espectador, tendo em vista o contexto de produção, distribuição e consumo de
produtos seriados à época de sua criação.
Ambientada nos anos 80, e fazendo diversas referências à época, a série se desenvolve
a partir do desaparecimento do garoto Will Byers e os consequentes esforços por parte de sua
família e amigos para encontrá-lo. Bem avaliada tanto pela crítica especializada quanto pelo
público em geral1, a série logo se tornou querida por despertar, entre outras coisas, uma
sensação de nostalgia, atingindo assim um status de “clássico instantâneo”.

Stranger things despertou no público uma resposta intensa e positiva que é
baseada na memória afetiva e na celebração da nostalgia. É um retorno ao
clima de Sessão da Tarde, ainda tão presente no imaginário de uma geração
hoje na faixa dos 40 anos, que traz a satisfação daquilo que é conhecido e
familiar. (BANDEIRA, 2016, n.p.).

A série pretendeu gerar nos espectadores a sensação de identificação e familiaridade:
com a ambientação e o clima resgatado, e a experiência de reconhecer as referências a filmes
queridos e consagrados no imaginário popular, e que foram significantes para o público.

Um dos grandes atrativos da série é, claro, sua habilidade em canalizar um
certo tipo de nostalgia - bicicletas BMX, camisetas justinhas e jogos de
tabuleiro dos anos 80 - e um dos grandes prazeres de vê-la é tentar identificar
referências, de Goonies a Poltergeist e a Conta Comigo.2 (NICHOLSON,
2017, n.p.).

A questão central foi compreender o que estaria por trás desse fenômeno, do ponto de
vista dos responsáveis pela sua criação. Para tal, foi necessário decupar este trabalho de forma
a explicar as questões que estariam envolvidas e influenciaram no resultado final: entender que
tipo de série foi criada e para qual público, por quais profissionais e em qual sistema econômico
e empresarial de produção e distribuição.

1

O website de críticas Rotten Tomatoes apresenta uma aprovação por parte de 96% dos críticos, sendo indicada
pelo Tomatometer e 95% de avaliações positivas por parte do público em geral, sendo indicadas por Average
Audience Score. Disponível em: https://www.rottentomatoes.com/tv/stranger_things/s01/. Acesso em: 13 junho
2019. Já o website Metacritic aponta 77 como a pontuação média dada pelos críticos, indicada por Metascore e
9.1 como sendo a nota média dada pelo público em geral, indicada por User Score. Disponível em:
https://www.metacritic.com/tv/stranger-things. Acesso em: 13 junho 2019.
2
Tradução nossa para: “One of the big draws of the series is, of course, its knack for channelling a certain kind of
nostalgia – all BMX bikes, skinny T-shirts and 80s board games – and one of the great pleasures of watching it is
trying to spot the references, from The Goonies to Poltergeist to Stand By Me.”
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Na primeira parte do trabalho, traremos os conceitos de intencionalidade, Encargo e
Diretriz de Michael Baxandall (2006) para explicar que o fazer artístico dos responsáveis pelas
obras se moveria a partir de uma intenção desses criadores, e que as diretrizes seriam
orientações para abordar a tarefa (ou Encargo ou problemas) que se pretende desenvolver ou
solucionar. Para Baxandall, “[...] a intenção não é um estado de espírito reconstruído, mas uma
relação entre o objeto e suas circunstâncias.” (2006, p. 81), portanto, ao levar em consideração
o produto seriado selecionado, o contexto tecnológico, de produção, distribuição e consumo
que o envolvia, indagamos quais diretrizes foram formuladas por estes criadores a fim de
orientar seu trabalho e cumprir o Encargo. O paradigma problema/solução de David Bordwell
(2008) segue nessa direção e nos ajudou também a entender que o produto seriado selecionado
representa os resultados obtidos, as soluções para problemas que os criadores e produtores da
série se depararam.
Vamos mostrar na primeira parte, portanto, quais as especificidades do contexto de
produção e distribuição em que a série estava inserida, isto é, como a Netflix se comportava de
maneira diferente das emissoras de TV tradicionais e como isso se revelou um cenário propício
para os interesses dos criadores da série. Para tanto, recorremos a Maíra Bianchini (2018). Esse
foi um recurso importante para compreender que a viabilidade do projeto da série Stranger
Things dependeu de um acordo entre os criadores ‒ os irmãos Duffer, responsáveis pela
concepção e execução artística ‒ e de um momento específico da empresa Netflix ‒ responsável
por financiar, produzir e distribuir a série.
Na segunda parte do trabalho rememoramos as formas possíveis de narrativa seriada a
partir da abordagem de Renata Pallottini (1998) e Arlindo Machado (2000), para entender de
que forma a serialidade operou na série para aproximá-la da fruição de filmes, desejo manifesto
dos criadores.
Em seguida, mostramos que a série foi feita por um grupo distinto de profissionais
selecionados pelos responsáveis pela autoria da série, e como essa dinâmica afetou a elaboração
do produto. Para isso, recorremos a David Bordwell (2008), Benjamim Picado e Maria Carmem
Souza (2018) para indicar como Estilo e Autoria se revelaram na série, e como uma menor
interferência hierárquica se traduziu em maior autonomia e liberdade criativa. Também
observamos quais diretrizes orientaram as escolhas dessa equipe multiprofissional e do elenco.
No último item da segunda parte, apresentamos como as bases da composição da narrativa
seriada de Stranger Things juntamente com os recursos oferecidos pela plataforma Netflix se
mostraram ideais para o tipo de produto pretendido pelos criadores.
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Na terceira parte do trabalho, evidenciamos como o efeito de nostalgia visado pelos
criadores foi construído na série através da ambientação, personagens, referências, e construção
de mundo. Defendemos que a busca pela nostalgia é almejada, e esse resgate ao passado está
possivelmente atrelado às adversidades da realidade que podem servir de gatilho para a busca
de conforto afetivo em obras que recriam o passado sob uma ótica romantizada, retratando
tempos aparentemente melhores e mais simples, ou ainda advinda da possibilidade de revisitar
um passado não vivenciado pelo sujeito, mas factível de ser acessado de forma mediatizada.
Ao fazer essas referências intertextuais, o efeito pretendido pelos Duffer não seria
meramente a identificação das homenagens prestadas por parte da audiência, mas conseguir
capturar o feeling dos anos 80 de forma a causar um efeito genuíno de identificação pessoal e
nostalgia no espectador, comovendo uma memória afetiva.
A nossa estratégia metodológica de análise compreendeu a determinação de um corpus
que traduzisse as situações mais relevantes para criar o efeito de nostalgia no público. O
trabalho consistiu primeiramente em identificar os fãs mais expressivos e significativos para a
análise, ou seja, aqueles mais engajados com a série e que produzissem material sobre a mesma
(estes encontrados no Youtube e Vimeo), além de artigos em veículos renomados da crítica
especializada. Através de um levantamento das situações mais citadas e adoradas por ambos os
críticos e fãs selecionados, coletamos o material que seria analisado a fim de recompor as
“soluções”, ou efeitos observáveis, na apreciação das intenções estéticas e narrativas dos
criadores.
Baxandall diz que ao nos depararmos com o trabalho de um artista, estamos lidando
“[...] com o resultado pronto de uma atividade cujo processo não temos condições de recontar.”
(2006, p. 47). Portanto, empregamos uma análise ostensiva, através de pistas e evidências
expressadas na série utilizando segmentos indicados por críticos e fãs que revelassem
intertextualidade com obras que serviram de referência para a construção estética e narrativa da
mesma. Tais referências se expressam através dos núcleos de personagens; da ideia de uma
‘infância analógica’ com aventuras, jogos de RPG e passeios de bicicleta; de posters, objetos
de cena, cenários, e caracterização de personagens; uso de sintetizadores e músicas próprias da
década de 80; tipografia do título; caracterização de seu universo ficcional; paralelos visuais
com cenas de filmes clássicos etc.
Nas considerações finais fazemos uma retrospectiva dos fatores que contribuíram para
gerar o efeito de nostalgia pretendido pelos Duffer e porque este é um sentimento desejado.
Indicamos as contribuições pretendidas e possíveis linhas de pesquisa que se derivam deste
trabalho.
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1

Formulando a Série: Sintonia entre Criadores e Netflix

1.1

Perspectiva teórica: tomada de decisões num campo de possibilidades

Michael Baxandall, em Padrões de Intenção (1985) descreveu uma série de fatores que
determinam o processo e resultado final de uma obra, seja ela uma ponte ou um quadro. Para
ambas as situações, havia como semelhança a prerrogativa inicial da intencionalidade dos
agentes na feitura de tal objeto. No caso da ponte que ilustra a explicação, se trata da ponte do
Rio Forth, construída na década de 1880 na Escócia, a fim de permitir a circulação norte-sul
por meio de ferrovias. A “encomenda” de construir a ponte, que Baxandall chamará de Encargo,
partiu de quatro companhias ferroviárias que se associaram para a execução de tal obra. O
arquiteto Thomas Bouch, que já era responsável por uma outra ponte que auxiliaria o tráfego
ferroviário pela Escócia – a ponte do Rio Tay – apresentou um projeto para a ponte do Rio
Forth. No entanto, no início da execução do projeto, a outra ponte, do Rio Tay, desmoronou
por conta de fortes ventos laterais, levando à demissão do arquiteto Thomas Bouch.
Desta forma, as quatro companhias associadas que formavam a Companhia da Ponte do
Rio Forth contrataram o engenheiro Benjamin Baker para o novo projeto de construção da
ponte. Baker recebe então o Encargo “fazer uma ponte que possa resistir aos ventos”. Baxandall
observa que, em ambos os casos, no intuito de fazer-se cumprir o Encargo, diretrizes específicas
conduziram o trabalho. Para Baxandall, a “Diretriz compõe-se das condições locais
relacionadas com um caso específico.” (2006, p. 66). Dentre as diretrizes que orientaram o
processo da construção da ponte por Baker, havia a questão de resolver o problema dos fortes
ventos laterais, o fundo argiloso do rio que dificultava a instalação de pilares, e a não-obstrução
da circulação de navios. Além disso, o material e a tecnologia que ele dispunha, bem como o
conhecimento acumulado de experiências anteriores, influenciaram suas decisões.

A cultura da época em que ele viveu parece lhe ter proporcionado uma série
de recursos, [...]. E foi essa bagagem cultural que deu a Baker a capacidade
técnica e as predisposições que o levaram a abordar seu Encargo, sua Diretriz
e recursos de determinada maneira. (BAXANDALL, 2006, p. 69).

Além do exemplo da ponte construída por Baker, Baxandall traz o exemplo do quadro
Retrato de Kahnweiler, pintado por Picasso. Enquanto “[...] o papel do construtor (de pontes) é
construir uma ponte entre duas margens de um curso d’água, [...] o papel do pintor é o de fazer
manchas ou traços numa superfície plana de modo que o interesse visual dessas manchas tenha
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um objetivo.” (2006, p. 82). Diferentemente do processo de construção da ponte em que está
claro quem forneceu o Encargo e algumas das circunstâncias cruciais para a elaboração das
Diretrizes, Baxandall pontua que talvez não seja tão clara a percepção de quem proveu o
Encargo a Picasso, quais circunstâncias culminaram na formulação das Diretrizes para o seu
trabalho, ou quem as formulou. A priori, Baxandall responde que o próprio Picasso as formulou
para si.

A marca da individualidade de um pintor depende em boa parte de sua
percepção particular das circunstâncias que precisa enfrentar. [...] O problema
de Benjamin Baker constituía-se de elementos – o lodo, os ventos laterais, etc.
– que tinham uma premência objetiva. Não foi ele quem os escolheu, ainda
que tivesse tanta liberdade quanto Thomas Bouch para priorizar um ou outro.
Picasso tinha uma liberdade bem maior para selecionar os elementos do seu
problema e organizá-los num primeiro conjunto de Diretrizes imediatas.
(BAXANDALL, 2006, p. 87).

Ainda que Picasso gozasse de maior autonomia para executar o seu trabalho, ele não o
fez alheio ao contexto cultural da época em que vivia. Ele tinha como referência tanto positiva
quanto negativa, os seus pares: seus colegas, os demais pintores da época, os críticos etc. Ao
pintar um quadro, o artista não visa apenas o dinheiro que vai obter com a sua venda, ele busca
principalmente aprovação, reconhecimento, distinção, prestígio.
Com essa reflexão, Baxandall inspira o exame do Encargo e das Diretrizes dos criadores
da série Stranger Things. Atuaram apenas passivamente, ficando à mercê do
Encargo/encomenda/interesses da empresa Netflix, ou eles próprios agiram em função de
construir seus próprios encargos que passam a mover suas diretrizes e escolhas no processo de
criação das obras? Baxandall ajuda a examinar esses dois interesses que movem os problemas
desses criadores: a demanda das empresas e os interesses estéticos, estilísticos e autorais que os
moviam. Sendo assim, é preciso compreender quais foram os principais interesses dos criadores
de Stranger Things e como eles foram negociados com a Netflix.
Para tornar Stranger Things o produto como ele se apresenta, os criadores e produtores
da série basearam suas decisões em elementos externos como o mercado e o contexto de
produção, distribuição e consumo de produtos seriados naquela ocasião, tal qual os ventos
laterais representaram para o arquiteto um fator externo determinante em relação a como uma
ponte precisaria ser construída.
Além da adequação aos meios de distribuição e consumo, outros fatores – estéticos –
também foram motivo de preocupação, tal como para um pintor. Os criadores de Stranger
Things tinham já no começo da concepção da série uma ideia mais ou menos clara de como a
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mesma deveria parecer esteticamente: os irmãos Duffer nasceram no início dos anos 80 e
cresceram cercados pela influência de filmes como E.T.: O Extraterrestre3, Os Goonies4, Conta
Comigo5, Contatos Imediatos de Terceiro Grau6, entre tantos outros. Eles quiseram imprimir
na série essa nostalgia oitentista, que está ligada diretamente à memória afetiva e às
experiências pessoais deles, que supunham ser comuns aos futuros espectadores da série.
Desta forma, a nostalgia observada em Stranger Things vem a ser a solução concreta e
acabada do problema, ao qual os criadores e produtores se debruçaram e que convergiu para os
interesses da Netflix.
Antes da série Stranger Things se materializar no produto que é hoje, foi preciso,
portanto, que houvesse uma sintonia entre os interesses dos criadores Matt e Ross Duffer e do
produtor Shawn Levy e os interesses dos executivos da Netflix responsáveis por autorizar e
viabilizar a produção. Essa sintonia refere-se aos pontos de convergência, de interesse comuns,
mas também às tensões que podem surgir quando se busca atender ou satisfazer as
intencionalidades individuais de cada elemento dessa associação criador x empresa: os
criadores, mais focados em satisfazer seu desejo de expressão artística, a empresa, interessada
tanto no prestígio da série quanto no seu valor econômico.
Para Baxandall:

[...] o pintor ou o autor de um artefato histórico qualquer se defronta com um
problema cuja solução concreta e acabada é o objeto que ele nos apresenta. A
fim de compreendê-lo, tentamos reconstruir ao mesmo tempo o problema
específico que o autor queria resolver e as circunstâncias específicas que o
levaram a produzir o objeto tal como é. (BAXANDALL, 2006, p. 48).

David Bordwell (2008) complementa essa linha de pensamento definindo que o
contexto do ofício, nesse caso, dos diretores/produtores da série pode ser entendido como uma
situação em que esses problemas são percebidos e avaliados. Ele introduz a noção de paradigma
problema/solução para salientar que as evidências expressas na série seriam as soluções para os
problemas que estes criadores se depararam no processo:

3

E.T.: the Extra-Terrestrial (nome original), filme de 1982 escrito por Melissa Mathison e dirigido por Steven
Spielberg. https://www.imdb.com/title/tt0083866/?ref_=nv_sr_1. Acesso em: 13 junho 2019.
4
The Goonies (nome original), filme de 1985 escrito por Steven Spielberg e dirigido por Richard Donner.
https://www.imdb.com/title/tt0089218/?ref_=nv_sr_1. Acesso em: 13 junho 2019.
5
Stand by Me (nome original), filme de 1986 dirigido por Rob Reiner adaptado do conto “O Corpo” de Stephen
King. https://www.imdb.com/title/tt0092005/?ref_=nv_sr_1. Acesso em: 13 junho 2019.
6
Close Encounters of the Third Kind (nome original), filme de 1977 escrito e dirigido por Steven Spielberg.
https://www.imdb.com/title/tt0075860/?ref_=nv_sr_1. Acesso em: 13 junho 2019.

17

[...] em qualquer arte, a tradição é constituída pelo conjunto de soluções bemsucedidas para problemas recorrentes, uma gama de escolhas preferidas
guiadas por tarefas com objetivos específicos. É claro que não se pode captar
cada suspiro do processo de decisão de um artista. Com nossas questões em
mente, porém, podemos produzir um relato plausível, num nível de
generalidade apropriado, de como as repetições estilísticas particulares a cada
filme funcionam e como podem ter surgido como solução a um problema.
(BORDWELL, 2008, p. 323).

Assim, nosso objetivo foi entender quais as principais circunstâncias que influenciaram
no processo de tomada de decisões dos diretores e produtores: o que era possível ser feito por
eles com os recursos e ferramentas disponíveis.

[...] o problema e a solução encontram-se dentro de um conjunto de
possibilidades do qual os agentes tiram suas escolhas. Ainda assim, a
liberdade artística não é infinita. Sempre há limites de dinheiro, tempo,
recursos e tecnologia. Além do mais, as circunstâncias tendem a escolher um
conjunto de opções em detrimento de outras; as tradições artísticas, as
convenções sociais, as afinidades pessoais, os gostos e as modas do momento
levam os artistas em uma direção ou em outra. Por causa desse jogo de forças,
chegar a um problema ou encontrar uma solução pode levar o diretor a outro
conjunto de opções. (BORDWELL, 2008, p. 326).

Caberá a nós, ao longo deste capítulo, inspirados na abordagem de Bordwell e
Baxandall, recompor os principais problemas que os criadores da série se colocaram para atingir
esse resultado. Conceber o lugar autoral ou o poder de decisão dos criadores da série foi
fundamental para compreender os caminhos que Matt e Ross Duffer traçaram para configurar
Stranger Things, pois assim estimamos quais fatores lhes conferiram autonomia, como se deu
a relação com os demais responsáveis criativos da cadeia produtiva, e como essas decisões se
transformaram em marcas estilísticas que se expressam na série.
Destacamos dois aspectos que consideramos exemplares das escolhas que expressam a
posição autoral dos criadores da série: o regime de serialidade que emulasse filmes ao buscar
uma continuidade narrativa estreita entre os episódios (que aprofundaremos no segundo
capítulo) e a construção audiovisual prenhe de referências capaz de gerar na audiência a
sensação de nostalgia (explorada no terceiro capítulo).
Para entender o contexto onde operaram essas escolhas, traçamos um breve panorama
das mudanças que a Netflix provocou no mercado norte-americano de produção de narrativas
seriadas para televisão.
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1.2

Netflix

A Netflix é o principal serviço de entretenimento por internet do mundo. São
139 milhões de assinaturas em mais de 190 países assistindo a séries,
documentários e filmes de diversos gêneros e idiomas. O assinante Netflix
pode assistir a quantos filmes e séries quiser, quando e onde quiser, em
praticamente qualquer tela com conexão à internet. O assinante pode assistir,
pausar e voltar a assistir a um título sem comerciais e sem compromisso.
(Descrição da Netflix no seu próprio website Netflix Media Center7).

A Netflix é uma empresa americana sediada em Los Gatos, Califórnia, e atua
globalmente como provedora de filmes e séries de televisão sob demanda via streaming. Para
compreendermos, no entanto, sua consolidação como líder nesse segmento, é necessário
retrocedermos um pouco e atentarmos para os caminhos que traçou desde a sua criação até os
dias atuais.

1.2.1 De locadora de DVDs a gigante do streaming

Fundada em 1997 por Reed Hastings e Marc Randolph, a Netflix surgiu a partir da
vontade deles de se tornar similar à empresa Amazon, cujo modelo bem-sucedido de varejo
pela internet serviu de referência para a empreitada (KEATING, 2012; BIANCHINI, 2018).
Numa época em que o formato predominante de exibição de vídeo doméstico era em VHS, os
gestores apostaram no então inovador formato DVD, e tocaram o negócio a partir de 1998,
inicialmente atuando como website de vendas e aluguel de DVDs. Ainda no mesmo ano, a
Netflix abandonou as vendas e passou a focar apenas no aluguel. O serviço funcionava da
seguinte maneira: o cliente, por meio de um cadastro no website, vasculhava o acervo
disponível; o filme escolhido seria então enviado num envelope, via correio, para o endereço
registrado; o pagamento seria feito por cartão de crédito, e o cliente poderia ficar em posse do
filme por 7 dias antes de devolvê-lo, no mesmo envelope (pré-pago e destinado a um dos centros
de distribuição e recebimento).
Em 1999, a empresa inovou passando a oferecer não mais a locação avulsa, mas uma
assinatura mensal ilimitada com a qual o cliente poderia assistir a quantos filmes quisesse, desde
que um por vez. O cliente criava uma lista de filmes que tinha interesse em assistir, e os filmes
eram enviados automaticamente um por vez para o endereço cadastrado assim que o anterior

7

Disponível em: https://media.netflix.com/pt_br/about-netflix. Acesso em: 13 junho 2019.
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tivesse sido devolvido a um dos centros de distribuição, seguindo a ordem da lista, sem a
cobrança de multas ou de taxas de atraso de devolução (SANTOS NETO, 2017, p. 34-35).
Em 2000, a empresa passou a contar com um sistema de recomendação personalizada
de filmes, levando em consideração as avaliações dos próprios assinantes dos títulos assistidos
previamente. Esse sistema, chamado de CineMatch, operava com base no cruzamento de dados
entre as preferências dos clientes, e foi o pilar fundamental para a personalização intrincada e
precisa da forma de apresentação dos conteúdos que viriam a ser oferecidos futuramente.
Em 2002, contando com 600 mil assinantes nos Estados Unidos, a Netflix faz uma oferta
pública inicial na bolsa de valores de Nova York. Em 2005 o número de assinantes chega a 4,2
milhões (NETFLIX INC, 2019).
Em 2007 a Netflix dá o primeiro passo para se destacar em um novo modelo de negócio:
a empresa passou a investir paralelamente no serviço de streaming, servindo como
complementação ao aluguel por correio, uma espécie de bônus. Ted Sarandos, chefe de
conteúdo da Netflix, falou a respeito:

Então, como inovadores clássicos, começamos com um produto - nosso
serviço de streaming - que atendia às necessidades de apenas alguns
consumidores. Foi apenas um complemento ao nosso negócio de DVD. Não
custava extra; na época, não valia a pena pagar extra. Mas porque nós
oferecemos, as pessoas começaram a desenvolver o hábito de assistir. 8
(CURTIN; HOLT; SANSON, 2014, p. 133).

Nos anos seguintes a Netflix firma parcerias com fabricantes de eletrônicos para
transmitir conteúdo online: no Xbox 360, aparelhos de blu-ray e conversores de TV em 2008;
PS3, TVs, e outros aparelhos conectados à internet em 2009; nos iPad, iPhone e iPod touch da
Apple; e no Nintendo Wii em 2010 (NETFLIX INC, 2019).
No ano de 2010 a empresa ampliou seus horizontes e passou a operar via streaming no
Canadá (o serviço de envio de DVDs pelo correio é exclusivo para os Estados Unidos). Em
2011, passou por uma mudança significativa: o serviço de streaming passou a ser o principal
produto oferecido, e o aluguel de DVDs foi posto como um serviço independente. Segundo
Bianchini, esse reposicionamento da empresa gerou uma crise já que a mesma passou a cobrar
separadamente pelos serviços, resultando em milhares de cancelamentos de clientes que se

Tradução nossa para: “So, as classic innovators, we started out with a product — our streaming business— that
addressed the needs of only a few consumers. It was just an add-on to our DVD business. It didn’t cost extra; at
the time, it wasn’t worth paying extra. But because we offered it, people started developing the habit of watching
it.”
8

20

sentiram lesados por ter que pagar quase o dobro do que pagavam anteriormente para manter o
serviço com o qual já tinham se acostumado (BIANCHINI, 2018, p. 137).
Gradativamente ao longo dos anos seguintes, a Netflix vai se expandindo para outros
países. Em 2011, passa a atuar na América Latina e Caribe; em 2012, chega à Europa, lançando
o serviço no Reino Unido, Irlanda e países nórdicos, e em 2013, aos Países Baixos. Alemanha,
Áustria, Bélgica, França, Luxemburgo e Suíça passam a contar com o serviço a partir de 2014;
Austrália, Nova Zelândia, Japão, Itália, Portugal e Espanha em 2015. Finalmente, em 2016, a
Netflix passa a atuar no mundo todo, com exceção de China, Crimeia, Coreia de Norte e Síria
(NETFLIX INC, 2019).

1.2.2 O diferencial da Netflix

Devido à natureza da sua plataforma, a principal e mais marcante característica da
Netflix é a disponibilidade dos conteúdos. Diferentemente da televisão, em que o espectador
está sujeito à oferta de conteúdo dentro de uma programação limitada e condicionada às faixas
horárias de exibição, o assinante Netflix tem à sua disposição um amplo e variado catálogo de
programas independentemente de horário.
A popularização do controle remoto e do gravador de videocassete nos anos 1980
subverteu as normas vigentes até então, ao proporcionar ao espectador algum tipo de domínio
sobre o que se assiste em detrimento de uma audiência meramente passiva (LOTZ, 2007). A
partir daí, uma evolução natural se deu na forma como se produz e consome conteúdo. Os
consumidores, cada vez mais exigentes e imersos em uma cultura do imediatismo, encontram
na oferta sob demanda a satisfação de poder escolher o que assistir e quando assistir.
Outro ponto forte da empresa é a proposta de sempre oferecer algo que agrade o
espectador. Desde o CineMatch, a empresa refina seu algoritmo para poder indicar, com a maior
precisão possível, os programas que provavelmente irão agradar o cliente, de acordo com o seu
histórico de visualização e avaliações feitas na plataforma. Em decorrência de seu caráter
desvinculado de uma grade 24/7, a plataforma é capaz de manter um vasto catálogo de produtos
considerados de nicho, que não agregam uma grande legião de consumidores. Ted Sarandos,
chefe de conteúdo da Netflix, diz:

Investimos em muito conteúdo para públicos realmente pequenos, porque este
ainda é valioso para os inscritos que são realmente fãs engajados de um
determinado programa e, portanto, é um investimento valioso para nós. Temos
sorte porque temos espaço de inventário ilimitado. Isso nos permite valorizar
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o conteúdo de mais maneiras do que apenas números brutos. Para muitos
outros compradores, o critério é muito alto para o que consegue ir ao ar,
porque eles têm apenas determinado espaço disponível na programação - há
um número finito de horas em suas grades. Nesse mundo, as novas séries
costumam ter sucesso ou fracassar por causa do marketing - elas obtiveram
audiência suficiente na janela certa para torná-las um sucesso? Mais uma vez,
essas janelas são muito pequenas. Tem pouco a ver com a qualidade real do
conteúdo.9 (CURTIN; HOLT; SANSON, 2014, p. 136).

A quebra da linearidade do fluxo de consumo e a despreocupação com o momento em
que o espectador vai consumir o conteúdo torna a Netflix tão distinta. A programação em grade
tenta associar o momento em que o espectador vai consumir mídia com o estilo de vida que se
tem, de forma a maximizar os índices de audiência (levando em conta o que os concorrentes
exibem na mesma faixa de horário). Para a Netflix essas métricas de avaliação são
ultrapassadas. Ted Sarandos pontua:

Meus filhos não assistem absolutamente nada na grade linear. Eles assistem a
tudo em nosso DVR ou sob demanda. E não há crédito de avaliações para esse
comportamento porque eles não assistem ao vivo e não assistem três dias
depois ou sete dias após a transmissão original. No entanto, minha filha é a fã
mais engajada de Gossip Girl no planeta. Ela deveria contar como quatro
espectadores! Mas ela não conta de forma alguma porque não assiste de uma
forma que o sistema de medição atual valoriza. Ela gosta de acumular - e
maratonar em uma tarde de sábado - e é assim que todo o público da CW
assiste conteúdo. 10 (CURTIN; HOLT; SANSON, 2014, p. 137).

1.2.3 Produção de Originais

À medida que a Netflix foi se expandindo pelo mundo, foi também aumentando sua
base de assinantes. A abrangência territorial por si só obviamente não garantia a permanência
dos assinantes a longo prazo, para mantê-los interessados era preciso investir na qualidade e
variedade dos produtos no catálogo. No entanto, o licenciamento de alguns conteúdos, além de
Tradução nossa para: “We invest in a lot of content for really small audiences too, because it’s still valuable for
subscribers who are really engaged fans of a particular program, and, therefore, it’s a valuable investment for us.
We’re fortunate because we have unlimited inventory space. It allows us to value content in more ways than just
mass numbers. For a lot of other buyers, the threshold is very high for what makes it on the air because they only
have so much space they can allocate to programming— there are a finite number of hours in their schedules. In
that world, new series usually succeed or fail because of marketing— did they get enough viewers in the right
window to make it a success? Again, those windows are way too small. It has little to do with the actual quality of
the content.”
10
Tradução nossa para: “My kids watch absolutely nothing on the linear grid. They watch everything on our DVR
or on-demand. And there is no ratings credit for that behavior because they don’t watch it live and they don’t
watch it three days after or even seven days after the original broadcast. Yet my daughter is the most engaged
Gossip Girl fan on the planet. She should count for four viewers! But she doesn’t count at all because she doesn’t
watch it in a way the current measurement system values. She likes to stack— to marathon on a Saturday
afternoon— and that’s the way the entire CW audience watches content.”
9
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se mostrar bastante custoso, enfrentava o constrangimento de pertencer a empresas
concorrentes que não abriam mão deles. A respeito de séries, Ted Sarandos esclarece:

No entanto, você descobre rapidamente que as redes não fazem mais muitos
desses programas porque são caros e são percebidos como difíceis de
monetizar. A HBO, a Showtime e a Starz estão fazendo, mas também são as
pessoas que menos querem vender para nós no modelo de pós-exibição da
temporada porque somos seus concorrentes diretos. Então, em um
determinado momento, eu disse: "Vamos continuar dependentes de todos que
fazem bons programas, ou vamos tentar nós mesmos desenvolver alguns
deles?" Seria muito mais fácil para nós se a HBO, Showtime, e Starz apenas
nos vendessem temporadas anteriores de seus programas porque eles estão
estabelecidos e são bons nisso e nós pagaríamos por eles. Mas a verdade é que
eles não querem abrir essa porta. Então, é hora de descobrir se podemos nos
tornar bons nisso. 11 (CURTIN; HOLT; SANSON, 2014, p. 142).

Para resolver o impasse do licenciamento, incrementar seu acervo e manter os assinantes
cativos, a Netflix viu na produção de seus próprios programas a solução para o seu problema.
Ted Sarandos destaca: “[...] queremos produzir conteúdo original, porque é hora de termos mais
controle sobre os programas que mais importam para nossos clientes.12” (CURTIN; HOLT;
SANSON, 2014, p. 141).
O primeiro investimento nesse sentido foi em fevereiro de 2012, com a estreia de
Lilyhammer (originalmente exibida pela NRK, na Noruega) na plataforma. Nesse mesmo ano,
a Netflix adquiriu os direitos da série e se tornou sua co-produtora. Com Lilyhammer, a Netflix
oferecia pela primeira vez conteúdo inédito. Isso abriu caminho para a empresa investir em
produções originais, como as aclamadas e premiadas 13 House of Cards e Orange Is The New
Black (GREENE, 2013, n.p.).
A Netflix também passou a adquirir os direitos e dar continuidade a séries que
originalmente foram exibidas em outros canais, como por exemplo, Arrested Development

Tradução nossa para: “Yet you discover pretty quickly that networks don’t make very many of these shows
anymore because they’re expensive and they’re perceived as difficult to monetize. HBO, Showtime, and Starz are
making them, but they’re also the people who least want to sell to us in the season-after model because we are
direct competitors. So at a certain point I said, “Are we going to remain dependent on everybody else making
good shows, or are we going to try to develop some of them ourselves?” It would be much easier for us if HBO,
Showtime, and Starz would just sell us previous seasons of their shows because they’re proven and they’re good
at it and we would pay for them. But the truth is that they don’t want to open that door. So it’s time to figure out if
we can become good at it ourselves.”
12
Tradução nossa para: “[...] we want to produce original content, because it’s time we have more control over
the shows that matter most to our customers.”
13
Lista de prêmios recebidos por House of Cards disponível em: https://www.imdb.com/title/tt1856010/awards.
Acesso em: 13 junho 2019.
Lista de prêmios recebidos por Orange Is The New Black disponível em:
https://www.imdb.com/title/tt2372162/awards?ref_=tt_awd. Acesso em: 13 junho 2019.
11
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(FOX 2003-2006) e Black Mirror, produzida pela Endemol Shine e originalmente exibida pelo
canal britânico Channel 4 de 2011 a 2013.
Em 2016, a Netflix esperava lançar 600 horas de conteúdo original, 150 horas a mais
que no ano anterior. David Wells, o diretor financeiro da companhia, informou a meta a ser
atingida nos próximos anos, de ter 50% de conteúdo original na plataforma (SPANGLER, 2016,
n.p.). Stranger Things chega num momento em que a Netflix já está estabelecida como
produtora de conteúdo original e, de certa forma, se beneficia dos casos de sucesso anteriores,
para fornecer aos criadores a liberdade criativa desejada pelos mesmos para sua produção.

1.3

Criadores

Os criadores de Stranger Things são os irmãos gêmeos Matt e Ross Duffer,
artisticamente conhecidos como “The Duffer Brothers”. Eles nasceram em 15 de fevereiro de
1984 em Durham, Carolina do Norte. Cresceram apaixonados por filmes desde a infância,
percorrendo corredores de videolocadoras e frequentando salas de cinema com seu pai
(LINDSEY, 2016, n.p.). Tiveram em Tim Burton14 sua primeira referência de diretor:

Eu acho que nós realmente nos apaixonamos por filmes por volta do jardim
de infância ou primeira série, e nós simplesmente ficamos meio obcecados por
eles. [...] Eu acho que nossa primeira obsessão por um diretor foi Tim Burton.
Eu acho que foi porque seus filmes, especialmente quando você é mais novo,
são tão visualmente distintos que nós fomos capazes de reconhecer, oh, isto é
o tipo de coisa que um diretor faz. Tipo, nós conseguíamos identificar o que
era um filme do Tim Burton. E então, isso nos deixou realmente interessados
no que aquela pessoa faz.15 (DUFFER, M. apud LINDSEY, 2016, n.p.).

Na terceira série, ganharam de presente dos pais uma filmadora Hi8: “Nós apenas
começamos filmando tudo e qualquer coisa. E então, a cada verão, nós fazíamos um filme
longa-metragem. O primeiro era meio inassistível, mas progressivamente, eles foram
melhorando aos poucos.”16 (DUFFER, M. apud LINDSEY, 2016, n.p.).

Diretor de “Os Fantasmas se Divertem” (1988), “Batman” (1989), “Edward Mãos de Tesoura” (1990), “Alice
no País das Maravilhas” (2010), entre outros. Famoso por abordar temas sombrios, góticos, de terror e fantasia.
15
Tradução nossa para: “I think we really fell in love with movies around kindergarten or first grade, and we just
kind of became obsessed with them,” [...] “I think our first director obsession was Tim Burton. I think it was
because his movies, especially when you’re young, are just so distinct visually that we were able to recognize, oh,
this is kind of what a director does. Like, we could identify what was a Tim Burton movie. And, so, that got us
really interested in what that person does.”
16
Tradução nossa para: “We just started filming anything and everything. And then, each summer, we made a
feature-length movie. The first one was kind of unwatchable, but progressively, they got a little better and better.”
14
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Numa outra entrevista, Matt detalha como foi o processo de se encantar pelo universo
do cinema:

Você começa a rastrear diretores. Você encontra um filme que ama e descobre
quem o dirigiu, então vai a locadora e vasculha tudo do John Carpenter e tudo
do Sam Raimi. Nós nos apaixonamos por filmes através de diretores. Muito
cedo sabíamos que isso era o que queríamos fazer. 17 (DUFFER, M. apud
(NICHOLSON, 2017, n.p.).

Foram então estudar na Chapman University’s Dodge College of Film and Media Arts18
em Orange, na Califórnia e escreveram e dirigiram uma série de curta-metragens, entre eles We
All Fall Down19 (2005) e Eater20 (2007). Depois de se formarem, escreveram e dirigiram o
primeiro longa, Hidden21, em 2012, lançado apenas em 2015.

Tivemos uma experiência difícil na Warner Bros com o nosso primeiro filme
de estúdio. Nós saímos de lá um pouco desiludidos. Então nós apresentamos
muitas ideias de filmes e ninguém parecia se importar com elas. Eles queriam
era saber se tínhamos alguma ideia para televisão. 22 (DUFFER, M. apud
(NICHOLSON, 2017, n.p.).

Após o produtor Donald De Line ler o roteiro do filme, os contratou para serem
escritores e produtores da série de televisão Wayward Pines23 (2015-2016), série de suspense
dirigida por M. Night Shyamalan24 sobre um agente do serviço secreto dos Estados Unidos,
Ethan Burke (Matt Dillon) que vai a uma cidadezinha misteriosa em Idaho investigar o
desaparecimento de dois agentes federais. A série estreou em 14 de maio de 2015 pelo canal
FOX com 10 episódios em sua primeira temporada, e foi renovada para uma segunda temporada
também de 10 episódios, estreando em 26 de maio de 2016.

Tradução nossa para: “You start tracking directors. You find a movie you love and you figure out who directed
it, then you go to the video store and go through all the John Carpenter stuff and all the Sam Raimi stuff. We fell
in love with movies through directors. Very early on we knew that was what we wanted to do.”
18
Considerada em 2015 como a sétima melhor escola de cinema dos Estados Unidos em ranking feito pela revista
The Hollywood Reporter. Disponível em: https://www.hollywoodreporter.com/lists/best-film-schools-2015-top828483/item/california-institute-arts-top-25-823589. Acesso em: 13 junho 2019.
19
We All Fall Down. https://www.imdb.com/title/tt0443696/?ref_=fn_al_tt_2. Acesso em: 13 junho 2019.
20
Eater. https://www.imdb.com/title/tt1116032/?ref_=fn_al_tt_1. Acesso em: 13 junho 2019.
21
Hidden. https://www.imdb.com/title/tt2131532/?ref_=fn_al_tt_2. Acesso em: 13 junho 2019.
22
Tradução nossa para: “We had a difficult experience at Warner Bros with our first studio movie. We came away
a little disillusioned. Then we went around pitching a lot of movie ideas and no one seemed to care about them.
They really wanted to know if we had any television ideas.”
23
Wayward Pines. https://www.imdb.com/title/tt2618986/?ref_=nv_sr_1. Acesso em: 13 junho 2019.
24
Diretor de “O Sexto Sentido” (1999), “Corpo Fechado” (2000), “Sinais” (2002), “Fragmentado” (2016), Vidro
(2019), entre outros. Famoso por dirigir filmes de suspense com reviravoltas no final.
17
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Com o conhecimento e experiência adquiridos com esse trabalho de produção seriada
para televisão, eles puderam trabalhar o conceito de Stranger Things. Segundo Kory Grow
(2016, n.p.), Matt e Ross se inspiraram na trama de Os Suspeitos (Prisoners, 2013). Matt disse:
“Esse filme não seria ainda melhor em oito horas na HBO ou na Netflix? Então começamos a
conversar sobre uma história de pessoa desaparecida.”25
Com a clareza de que estavam com um produto seriado nas mãos, seguiram em busca
de empresas que pudessem adotar o projeto da série. O próximo passo dessa empreitada foi o
pitch26 momento em que os criadores juntamente com o produtor executivo venderam a série
para a Netflix. Trataremos disso a seguir.
1.4

Pitching

Inicialmente, os Duffer queriam produzir um filme. Todo seu histórico já indicava uma
maior afinidade com o cinema: os filmes de que gostavam na infância, os filmes que produziam
no verão, os filmes que produziam na faculdade e o ingresso em Hollywood com Hidden. No
entanto, eles esbarraram na dificuldade de vender essa ideia. “Ninguém queria ouvir ideias para
filmes. Eles queriam ouvir ideias para televisão” disse Matt Duffer em evento no Directors
Guild of America Theater, em Los Angeles (RUBIN, 2017, n.p.).
Então, em vez de jogar fora sua ideia de ‘um livro de Stephen King como um filme
dirigido por Steven Spielberg’, eles decidiram remodelar a ideia do filme para adequar-se à TV.
“Nós estávamos vendo a TV se tornando cada vez mais cinematográfica, com coisas como True
Detective,27” disse Ross “E Game of Thrones abriu a ‘TV de gênero’ e mostrou que não precisa
ser brega”28 (NICHOLSON, 2017, n.p.).
Em entrevista para a Rolling Stone, os irmãos contam que o projeto chegou a ser
rejeitado entre 15 a 20 vezes por várias emissoras, enquanto alguns executivos não se
conformaram com a ideia de que a série apresentava quatro crianças como protagonistas, mas
não tinha as crianças como público-alvo. “Ou você transforma isso em uma série para crianças
ou faz sobre esse personagem Hopper investigando atividade paranormal pela cidade” 29 um
Tradução nossa para: “Wouldn’t that movie have been even better in eight hours on HBO or Netflix? So we
started talking about a missing-person story.”
26
Palavra em inglês que pode ser traduzida como “defesa oral”. O pitch é uma apresentação verbal concisa de uma
ideia para um filme ou série de TV geralmente feita por um roteirista ou diretor para um produtor ou executivo de
estúdio.
27
Tradução nossa para: “We were seeing TV becoming increasingly cinematic, with stuff like True Detective,”
28
Tradução nossa para: “And Game of Thrones opened up ‘genre TV’ and showed it doesn’t have to be cheesy.”
29
Tradução nossa para: “You either gotta make it into a kids show or make it about this Hopper character
investigating paranormal activity around town”
25
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disse a eles. “Então perderíamos tudo de interessante sobre a série.”30 disse Matt “Houve uma
semana em que pensamos: "Isso não vai funcionar porque as pessoas não entendem” 31 (GROW,
2016, n.p.).
Finalmente, o projeto parou nas mãos do produtor Shawn Levy, dono da produtora 21
Laps Entertainment. O projeto lhe foi apresentado pelo vice-presidente da companhia, Dan
Cohen, que sugeriu que lesse o roteiro: “É assinado por esses irmãos gêmeos que ninguém
nunca ouviu falar. E pode ser o melhor piloto que já li.” 32 Levy adorou: “imediatamente chameios para uma reunião e eu já sabia antes da reunião terminar que eu queria levar esta série
especial para o mundo.”33 (AHMED, 2016, n.p.).
No final de 2014, os quatro se reuniram para discutir o projeto. No início de 2015,
apresentaram a proposta da série - até então com o nome Montauk - para a Netflix. Para a
ocasião, Matt e Ross elaboraram um livro visual conhecido como pitch bible34 ou bíblia
(ANEXO A) com várias das referências que tinham em mente. “Nós pegamos uma capa antiga
de um livro do Stephen King e tínhamos muitas imagens dos filmes que nos inspiraram,”35 disse
Ross. “Nós também fizemos um trailer falso, onde pegamos clipes de 30 e poucos filmes. John
Carpenter misturado com ET ficou muito legal. Então foi aí que começamos a descobrir o tom
da série.”36 (NICHOLSON, 2017, n.p.). O livro também contava com indicações de quem
poderia vir a fazer parte do elenco.
Eles apresentaram o projeto da série como um filme coeso de oito horas. O produtor
Shawn Levy disse: “Você pode escolher fazer pausas. Mas se você optou por assisti-lo direto,
como muitas pessoas fizeram, nós queríamos que ele se parecesse com um só filme, só que na
tela da televisão.”37 (RUBIN, 2017, n.p.).
A Netflix comprou a temporada em menos de 24 h após o pitching. Esse movimento da
empresa está de acordo com a ocasião da aquisição dos direitos e encomenda de House of Cards

Tradução nossa para: “Then we lose everything interesting about the show.”
Tradução nossa para: “There was a week where we were like, ‘This isn’t going to work because people don’t
get it'”
32
Tradução nossa para: “It’s by these twin brothers no one’s ever heard of. And it may be the best pilot I’ve ever
read.”
33
Tradução nossa para: “immediately called them in for a meeting and I knew before the meeting ended that I
wanted to shepherd this special series into the world.”
34
Disponível em: https://www.dreadcentral.com/news/257285/stranger-things-pitch-bible-work-paperbackhorror-art/. Acesso em: 13 junho 2019.
35
Tradução nossa para: “We took an old Stephen King book cover and had a lot of images from the movies that
inspired us,”
36
Tradução nossa para: “We also made a fake trailer, where we took 30-something clips from movies. John
Carpenter mashed up with ET was really cool. So that was where we started to figure out the tone of the show.”
37
Tradução nossa para: “You could choose to take breaks, but if you opted to watch it straight through, as many
people have, we wanted it to feel of one unique piece of film that happens to be on a television screen.”
30
31
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conforme relatado por Ted Sarandos no livro Distribution Revolution: Conversations about the
Digital Future of Film and Television:

Se um programa não dá certo, não é porque eles não investiram milhões de
dólares em desenvolvimento. Eles gastam entre oito e dez milhões de dólares
em um piloto que exibem para dezesseis pessoas e decidem não fazê-lo por
causa do teste. Não é um bom investimento, mas as pessoas fazem isso. O que
eu disse que faria logo no início é melhorar os projetos. Vamos passar o fardo
do desenvolvimento para o produtor. Se eles investirem um pouco mais no
projeto e o trouxerem para nós, mais desenvolvido, alguns roteiros, talentos
participantes, uma bíblia, então poderemos ter um compromisso maior com
eles, ou seja, não lhes darei nada menos do que um compromisso de uma
temporada inteira. Foi assim que conseguimos que David Fincher entrasse
conosco. Nós demos a ele um compromisso de duas temporadas por House of
Cards. Ninguém mais faria isso, e todos pensavam que estávamos loucos
quando o fizemos. Mas me sinto muito melhor gastando o que gastamos
sabendo que vou acabar com vinte e seis horas de conteúdo que, na pior das
hipóteses, será medíocre, e duvido muito que David Fincher criasse um
produto medíocre. Então essa foi a aposta. Isso é o quanto eu queria apostar
criativamente. Tinha as estrelas acertadas. Tinha scripts escritos. Tinha um
showrunner. Tinha uma bíblia. Tinha produtores executivos com ótimos
históricos. Poderíamos ter feito a mesma coisa que as redes e, literalmente,
gastarmos entre US$8 e US$14 milhões apenas para filmar esse piloto. A
HBO fez isso com o Newsroom. Ele teve o piloto mais caro da história. Eu
não iria correr o risco de gastar todo esse dinheiro e acabar sem nada para
assistir. Então, é assim que somos diferentes: se os produtores estão dispostos
a desenvolver um pouco mais, estamos dispostos a assumir um compromisso
muito maior.38 (CURTIN; HOLT; SANSON, 2014, p. 142-143).

Munidos dos requisitos necessários e alinhados a uma empresa disposta a apostar em
sua ideia, os irmãos Duffer encontraram o cenário ideal para dar início ao seu trabalho. Na
negociação entre a Netflix e os criadores para o formato do produto, são atendidas as
expectativas da empresa de ter mais um produto seriado (com possibilidade de renovação) para
o seu catálogo, e em certa medida, a dos criadores ao lançar mão dos recursos que desejavam

Tradução nossa para: “If a show doesn’t work out, it’s not because they didn’t invest millions of dollars into
development. They spend $8–$10 million on a pilot that they screen to sixteen people and decide not to make it
because of how it tested. It’s not a good investment, but people do it. What I said I would do early on is vet the
projects better. Let’s shift the development burden to the producer. If they’ll invest a little more in the project and
bring it to us better developed, a couple of scripts, talent attached, a bible, then we can make a bigger commitment
to them, meaning I won’t give them anything short of a full- season commitment. It’s how we got David Fincher
to jump in with us. We gave him a two- season commitment for House of Cards. Nobody else would do that, and
they all thought we were nuts when we did. But I feel much better spending what we did knowing that I’m going
to end up with twenty- six hours of content that at worst is going to be mediocre, and I highly doubt David Fincher
would create a mediocre product. So that was the bet. That’s as far as I wanted to bet creatively. It had the stars
attached. It had scripts written. It had a showrunner. It had a bible. It had executive producers with great track
records. We could have done the same thing as networks and literally spent $8–$14 million just to shoot that pilot.
HBO did that with Newsroom. It had the most expensive pilot in history. I wasn’t going to take the risk of spending
all that money and ending up with nothing to watch. So that’s how we’re different: If producers are willing to
develop a little bit more, we’re willing to make a much bigger commitment.”
38
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para gerar as sensações de nostalgia durante a fruição de uma série com cara de filme. Para os
Duffer, a realização de Stranger Things com o formato que tem hoje – série capitular, altamente
continuada – traduz-se como a realização do seu desejo de fazer cinema: Stranger Things se
parece com um filme longo, e graças ao recurso da plataforma Netflix de disponibilizá-la
completa em sua estreia, permite que o espectador possa apreciá-la de uma só vez, tal qual o
faria assistindo um filme.
Os críticos também mostraram que o momento da confluência de interesses dos
criadores com a Netflix foi muito propício. Simon Thompson perguntou: “Se você tivesse se
reunido com os Duffer Brothers há cinco anos, o cenário era muito difícil naquela época com a
TV e os sets de filmagem, teria este, Stranger Things, acontecido?”39 (THOMPSON, 2017,
n.p.). Shawn Levy concorda e diz mais:

Eu vou um passo além, isso não poderia ter acontecido cinco anos atrás. A
Netflix não havia penetrado na cultura da maneira que tinha 18 meses atrás e
eu não acho que isso pudesse acontecer cinco anos no futuro, porque o volume
de conteúdo na Netflix e em todas as outras plataformas será esmagador.
Tornar-se-á cada vez mais difícil para um único produto obter a força cultural
que Stranger Things alcançou.40 (THOMPSON, 2017, n.p.).

A fala de Shawn Levy previu o cenário atual: segundo uma matéria de Alan Wolk (2018)
para o website da Forbes, a Netflix já enfrenta um dilema: conciliar o imenso volume de
conteúdos novos com o marketing necessário para vendê-los. Para se ter uma ideia, fala-se em
8 bilhões de dólares investidos para produzir cerca de 700 novas séries originais e lançá-las no
ano de 2019. Enquanto a HBO, por exemplo, pode contar com quatro ou cinco meses de
divulgação para gerar interesse em Westworld, a Netflix teria quatro ou cinco dias para atrair
interesse para uma série, sem a possibilidade de criar uma chamada para conferir o ‘novo
episódio semanal’, em virtude de sua política de disponibilização de todos os episódios de uma
vez (WOLK, 2018, n.p.).

Tradução nossa para: “If you had got together with the Duffer Brothers five years ago, the landscape was very
very difficult then with TV and film sets, would this, Stranger Things, have happened?”
40
Tradução nossa para: “I'll go one step further, this couldn't have happened five years ago. Netflix had not
penetrated the culture in the way that it had 18 months ago and I don't think this could happen five years in the
future either because the volume of content on Netflix and all other platforms will be overwhelming. It will become
harder and harder for a single show to get the cultural traction that Stranger Things has achieved.”
39
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2

A Serialidade como marca autoral em Stranger Things

2.1

A Narrativa Seriada

A serialidade em produtos ficcionais não se inicia na televisão. Folhetins, quadrinhos,
programas de rádio, entre outros já faziam uso de tal artifício para oferecer histórias que
poderiam se estender para além de uma única edição do suporte midiático em que seria
oferecida. Neste capítulo, faremos uma rememoração da origem das narrativas seriadas com
foco nas séries televisivas e mostraremos os aspectos que definem os diferentes tipos de regime
de serialidade para então entender qual o tipo adotado na formulação da série Stranger Things
e com qual objetivo.
Arlindo Machado (2000) nos diz que a programação da televisão para programação dos
canais abertos e determinados canais por assinatura tende a ser frequentemente concebida em
blocos, cuja duração varia em função da natureza econômica em questão:

Em geral, televisões comerciais têm blocos de menor duração que as
televisões públicas, pela razão óbvia de que precisam vender mais intervalos
comerciais. Uma emissão diária de um determinado programa é normalmente
constituída por um conjunto de blocos, mas ela própria também é um
segmento de uma totalidade maior – o programa como um todo – que se
espalha ao longo de meses, anos, em alguns casos até décadas, sob a forma de
edições diárias, semanais ou mensais. Chamamos de serialidade essa
apresentação descontínua e fragmentada do sintagma televisual.
(MACHADO, 2000, p. 83, grifos do autor).

Nesse modelo de distribuição e exibição dos produtos seriados ficcionais televisivos, as
formas narrativas, segundo Machado, costumam apresentar o enredo estruturado sob a forma
de capítulos ou episódios, estes por sua vez subdivididos em blocos para inserção de intervalos
comerciais. Ele diferencia três tipos de narrativas seriadas nesta circunstância:

No primeiro caso, temos uma única narrativa (ou várias narrativas
entrelaçadas e paralelas) que se sucede(m) mais ou menos linearmente ao
longo de todos os capítulos. É o caso dos teledramas, telenovelas e alguns
tipos de séries e minisséries. Esse tipo de construção se diz teleológico, pois
ele se resume fundamentalmente num (ou mais) conflito(s) básico(s), que se
estabelece logo de início um desequilíbrio estrutural, e toda evolução posterior
dos acontecimentos consiste num empenho em restabelecer o equilíbrio
perdido, objetivo que, em geral, só se atinge nos capítulos finais. No segundo
caso, cada emissão é uma história completa e autônoma, com começo, meio e
fim, e o que se repete no episódio seguinte são apenas os mesmos personagens
principais e uma mesma situação narrativa. Nesse caso, temos um protótipo
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básico que se multiplica em variantes diversas ao longo da existência do
programa. [...] Finalmente, temos um terceiro tipo de serialização, em que a
única coisa que se preserva nos vários episódios é o espírito geral das histórias,
ou a temática; porém, em cada unidade, não apenas a história é completamente
diferente das outras, como diferentes também são os personagens, os atores,
os cenários e, às vezes, até os roteiristas e diretores. (MACHADO, 2000, p.
84).

Machado adota a seguinte terminologia, proposta por Renata Pallottini (1998), para
diferenciar as unidades de cada um desses três tipos de narrativas ficcionais seriadas,
comumente presentes no sistema televisivo nos anos 1990: capítulos são segmentos de
serialização do tipo teleológico, episódios seriados correspondem àqueles onde cada emissão é
uma história completa e autônoma e episódios unitários são aqueles em que a única coisa que
se preserva é a temática.
No caso das ficções capitulares, cada vez mais presentes nas séries das décadas
seguintes, a quebra da continuidade em razão de uma emissão semanal requeria uma constante
recapitulação dos fatos narrados. O recurso de previously (quando há uma pequena chamada no
início do episódio fazendo uma rememoração de acontecimentos importantes ocorridos em
episódios anteriores) se fazia necessário porque o intervalo entre os episódios foi longo o
bastante para que alguns detalhes não tivessem se fixado propriamente na mente do espectador.
Ou ainda, o espectador pode não ter assistido ao episódio anterior, mas ainda assim quer
acompanhar a trama. Assim, a repetição e a redundância tornam-se recursos valiosos para
reafirmar pontos cruciais para o entendimento e desenrolar dos acontecimentos seguintes.
No entanto, mudanças no suporte midiático provocadas pelo surgimento da televisão
digital online sob demanda geraram novas configurações.

[...] se a televisão é definida menos através da tecnologia usada e mais através
de formatos (particularmente, ao que parece, o formato do drama serializado)
e nós mesmos podemos agendar, então a maneira de pedir nossa atenção muda
significativamente. 41 (JENNER, 2014, p. 13).

2.2

Estilo e Autoria

Partimos da hipótese de que o regime de serialidade em Stranger Things e a exploração
de referências na série constituem-se como marcas expressivas de um fazer intencional,
41

Tradução nossa para: “[…] if television is defined less through the technology used and more through formats
(particularly, it seems, the format of serialised drama) and we can schedule it ourselves, then the way to ask for
our attention changes significantly.”
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funcionando desta forma como prova apreensível da vontade materializada dos criadores Matt
e Ross Duffer. Segundo Benjamim Picado e Maria Carmem Souza (2018), o estilo pode ser um
instrumento valioso para a análise da autoria em séries, associado à compreensão da definição
de agentes responsáveis pelas tomadas de decisão capazes de compor a obra e conceber, dentre
outros recursos e estratégias, as particularidades próprias do regime de serialidade escolhido.
No caso de Stranger Things, é preciso, portanto, entender qual o poder de decisão detido pelos
irmãos Duffer dentro de um contexto multiprofissional de produção e quais aspectos poéticos
que se manifestaram dentro da série corroboraram sua visão autoral.
É importante salientar que cada vez mais o reconhecimento da autoria vem sendo
associado ao produto como legitimação de um certo estilo, ou garantia de qualidade, dos
responsáveis pela sua confecção (em geral os roteiristas, diretores e produtores). Além disso,
como destacamos anteriormente, é de suma importância o poder exercido pelos autores da série
na composição da equipe, pois a distribuição de funções e acordos negociados são dinâmicas
que afetam o processo de feitura da obra e seu resultado final, sendo capaz de atribuir
reconhecimento do público e da crítica. Lembramos que quanto mais funções acumula o agente
criador, maior é o seu controle criativo sobre a produção. Os irmãos Duffer mostraram fazer
um bom uso desse poder, atuando como criadores e roteiristas (embora não sejam os roteiristas
de todos os capítulos, eles lideraram a mesa de roteiristas e supervisionaram todos os roteiros),
além de produtores executivos e diretores.42
Segundo Bordwell, no cinema, “o processo decisório final sobre a encenação está quase
sempre na mão do diretor, seja qual for o aporte criativo da equipe; [...] supomos que o diretor
é o ‘filtro final’ para quase todas as escolhas enfrentadas durante as filmagens.” (2008, p. 327).
Shawn Levy diz:

Eles sempre falam disso como um filme de oito horas. É por isso que
eles colocaram as mãos em todos os roteiros. É por isso que nós mesmos
dirigimos todos eles. Queríamos uma continuidade de autoria. E a
Netflix era o nosso lar dos sonhos porque A) eles realmente estimulam
a criatividade, essa é a sua reputação e é a verdade, e B) queríamos que
as pessoas tivessem a opção de assistir a uma grande quantidade de
episódios seguidos sem ter que esperar.43 (BERKSHRIRE, 2016, n.p.).

42

A tabela com os profissionais responsáveis pelas funções mais importantes na série encontra-se no Apêndice A,
onde destacamos os mais recorrentes para ilustrar a presença regular daqueles que puderam juntos desenvolver as
diretrizes estilísticas conduzidas pelos autores.
43
Tradução nossa para: “They always spoke of it as an eight hour movie. It’s why they laid hands on every script.
It’s why we directed all of them ourselves. We wanted a continuity of authorship. And Netflix was our dream home
because A) they genuinely empower creative, that’s their rep and it’s the truth, and B) we wanted people to have
the option of watching a big chunk of episodes in a row without having to wait.”
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Não é incomum no cinema que filmes sejam relançados posteriormente com uma
“versão do diretor”, simplesmente porque no lançamento para as salas de cinema o filme, do
jeito que pretendia o diretor, sofreu censuras e cortes pelo estúdio que o produziu. Diretores
excêntricos ou experimentais muitas vezes sofrem com a dimensão comercial imposta pelo
estúdio que coloca o sucesso comercial acima da visão idealizada pelo artista. Assim, quanto
menos interferências externas, maior a autonomia e garantia de feitura da obra na que desejava
o artista, seja no cinema ou em outros contextos midiáticos.
Shawn Levy fala como ele e Dan Cohen atuaram como produtores executivos em
Stranger Things:

Steven [Spielberg] era um verdadeiro modelo para o tipo de produtor que
tentei ser, ou seja: empoderar os diretores ou showrunners e estar 100%
disponível para qualquer coisa que eles precisem. Não fique em cima deles,
não se meta em suas decisões, mas esteja pronto para exercer autoridade ou
opinar quando solicitado. Esse é o tipo de produtor que Dan e eu tentamos ser
nessa série. Eu tenho dois programas na ABC agora que são convencionais no
sentido que eles têm estúdios e redes. “Stranger Things” foi feito sem um
estúdio externo e com um círculo bem pequeno de aprovação ou anotações.
Eu acho que é por isso que a série é tão singular em sua voz, ela simplesmente
não foi muito importunada.44 (BERKSHIRE, 2016, n.p.)

No processo de composição da equipe, os Duffer queriam as pessoas certas para traduzir
sua visão, ainda que para isso, contratassem pessoas que não tinham experiência na área. Foi o
caso de Kyle Dixon e Michael Stein, responsáveis pela trilha sonora original. O produtor Shawn
Levy falou:

Mais uma vez, são os Duffers. Antes de começarmos a filmar, eles vieram até
mim e eu fui à Netflix com a ideia deles de músicos desconhecidos de Austin,
que faziam música completamente eletrônica. Eu acho que os caras ouviram
na internet. Eles nunca compuseram trilha sonora, mas os irmãos queriam um
som singular que fosse ao mesmo tempo apropriado, mas diferente da TV
típica. Meu trabalho é defender os instintos dos meninos e a Netflix estava
impressionantemente disposta a apostar no instinto dos irmãos. 45
(BERKSHIRE, 2016, n.p.).

Tradução nossa para: “Steven was a real model for the kind of producer I’ve tried to be, which is to say: empower
the directors or showrunners and be 100% available for anything they need. Don’t be in their face, don’t be in
their business, but be ready to throw some weight around or render an opinion when asked. That’s the kind of
producers Dan and I tried to be on this show. I have two shows on ABC now that are conventional in that they
have studios and networks. “Stranger Things” was done without an outside studio and with such a small circle of
approval or notes. I think that’s why the show is so singular in its voice, it just didn’t get f—ed with much”
45
Tradução nossa para: “Again, it’s the Duffers. Before we started shooting they came to me, and I went to Netflix
with their idea of these unknown musicians from Austin who did all electronic music. I think the guys heard it on
the Internet. They never scored a goddamn thing, but the Brothers wanted a singular sound that was both period
44
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Quanto ao elenco, Shawn Levy diz: “O único princípio norteador naqueles dias era
ninguém que parecesse genérico. Não era apenas sobre talento. Tinha que ser singularidade.” 46
(RUBIN, 2017, n.p.). Matt e Ross complementam:

Sabíamos que isso seria impossível sem o conjunto certo de atores. Casting é
sempre um desafio, ainda mais em uma série onde quatro dos protagonistas
têm 12 anos de idade. […] Com nossa grande diretora de elenco, Carmen
Cuba, liderando o caminho, fizemos o teste para 906 meninos e 307 meninas.
Cada criança leu cenas selecionadas do primeiro episódio, bem como algumas
cenas clássicas de Stand By Me (um filme que apresenta não uma, não duas,
mas quatro das maiores performances infantis da história do cinema). Nós
mandamos os finalistas para Los Angeles, fizemos uma leitura conjunta para
testar sua química e escalamos nosso grupo. […] Igualmente importante,
precisávamos de uma estrela adulta para ancorar a série. Winona Ryder foi a
primeira ideia de Carmen para Joyce, e nos apaixonamos imediatamente. Nós
crescemos no início dos anos 90, então estávamos muito bem familiarizados
com os filmes de Winona. Três de seus filmes estavam entre as fitas VHS mais
usadas em nossa amada coleção: Edward Mãos de Tesoura, Beetlejuice e
Little Women […] Nós amamos a ideia de ver Winona de volta à tela em um
papel principal. Como fãs, nós realmente sentíamos a falta dela, e
acreditávamos que muitas outras pessoas sentiam o mesmo. 47 (DUFFER
BROTHERS, 2016, n.p.).

Trabalhando com a Netflix eles encontraram um cenário ideal para maximizar suas
decisões criativas. Shawn Levy diz:

Eles investem muita confiança e muito dinheiro em pessoas criativas em que
acreditam. Quando nós vendemos isso, não tinha nenhuma marca familiar,
nenhum grande astro ou showrunner, apenas esses jovens irmãos gêmeos com
uma ideia maluca, vividamente percebida, e um diretor de cinema como
produtor. Eles realmente nos empoderaram e nos deixaram tomar a frente.
Uma coisa bonita é quando eu estava em alguma dificuldade, quando os
irmãos precisavam de algo, quando percebíamos que cometemos um erro e
precisávamos corrigi-lo, havia uma abertura considerável com a Netflix. Eu
ligava e dizia: “Olha, nós estragamos tudo. Eis o que precisamos. "Ou:" Temos
appropriate but unlike typical TV. My job is to advocate for the boys’ instincts and Netflix was impressively willing
to bet on the Brothers’ gut.”
46
Tradução nossa para: “The only guiding principle in those days was nobody who feels generic. It wasn’t just
about talent. It had to be singularity.”
47
Tradução nossa para: “We knew this would be impossible without the right ensemble of actors. Casting is always
a challenge, even more so on a show where four of the leads are 12 years old. […] With our great casting director,
Carmen Cuba, leading the way, we auditioned 906 boys and 307 girls. The kids each read select scenes from the
first episode, as well as a few classic scenes from Stand By Me (a film which features not one, not two, but four of
the greatest child performances in film history). We flew the finalists to Los Angeles, read them together to test
their chemistry, and cast our gang. […] Equally important, we needed an adult star to anchor the show. Winona
Ryder was Carmen’s first idea for Joyce, and we fell in love with it right away. We grew up in the early ’90s, so
we were very well acquainted with Winona’s films. Three of her movies were among the most-worn VHS tapes in
our prized collection: Edward Scissorhands, Beetlejuice, and Little Women […] We loved the idea of seeing
Winona back on screen in a leading role. As fans, we just really missed her, and we believed that a lot of other
people felt the same way.”
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uma grande ideia, e que tal isso? "Havia um verdadeiro conforto na franqueza.
Nós estávamos todos experimentando enquanto fazíamos. 48 (BERKSHIRE,
2016, n.p.).

Tal contexto criativo reporta às premissas de Ted Sarandos que, em 2014, ao ser
perguntado por que ele mantém o formato de treze episódios para uma série, respondeu que o
mais importante é se preocupar com a repercussão dessas decisões na qualidade da história
contada:

Nenhuma razão, e nem sempre. Arrested Development tem apenas dez.
Lilyhammer tinha apenas oito. Temos flexibilidade com os tempos de
execução também. Lembra-se de quanto tempo as negociações entre a AMC,
a Lionsgate e [Matthew] Weiner atrasaram a estreia da 5ª temporada de Mad
Men porque, entre outras coisas, discordaram sobre dois minutos de tempo de
execução? Eu não me importo com isso. Eu quero que o programa seja
realmente ótimo. Se ele acabar, ou se ficar curto, tudo bem, contanto que seja
tempo suficiente para contar a história perfeitamente. 49 (CURTIN; HOLT;
SANSON, 2014, p. 143).

Enquanto as séries feitas para a televisão convencional precisam atender um
determinado número de episódios em função do calendário de exibição e uma determinada
minutagem (em função da dinâmica com os outros sintagmas que compõem a programação
diária), a natureza distinta da Netflix permite acomodar variações relacionadas ao número de
episódios e duração de cada um deles. Assim, a Netflix pôde oferecer ampla liberdade para
contar a história desejada em Stranger Things no tempo que fosse necessário.
A autonomia no processo das decisões gerou, segundo os discursos dos responsáveis
pela série, um entusiasmo criativo durante a elaboração, postura ilustrada a seguir:

"Esta é uma história de oito horas" e eles disseram "Ótimo". Então eles não
estão dizendo: "Faça 13, faça 10, faça 15", eles estavam tipo "O que sua
história dita?" Para mim, isso é excitante, que os contadores de histórias hoje
em dia podem simplesmente pensar em algo assim e dizer: "Ok, talvez sejam
cinco horas e meia". Não importa. Nosso comprimento de episódio é ajustado
Tradução nossa para: “They invest a lot of trust and a lot of money in creative people they believe in. When we
sold this, it had no pre-awareness title, no big star actor or showrunner, just these young twin brothers with a
crazy idea, vividly realized, and a movie director as the producer. They really empowered us and let us lead the
way. One beautiful thing is when I was in a jam, when the Brothers needed something, when we realized we made
a mistake and needed to correct it, there was such an openness with Netflix. I would call them and say, “Look, we
screwed up. Here’s what we need.” Or, “We have a big idea, how about this?” There was a real comfort in candor.
We were all figuring it out as we did it.”
49
Tradução nossa para: “No reason, and we won’t always. Arrested Development is only ten. Lilyhammer was
only eight. We have flexibility with running times too. Remember how long the negotiations between AMC,
Lionsgate, and [Matthew] Weiner delayed the season 5 premiere of Mad Men because, among other things, they
disagreed over two minutes of run time? I don’t care about that. I want the show to be really great. If it runs over,
or if it runs short, it’s fine, as long as it’s just enough time to tell the story perfectly.”
48
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por episódio. Episódio sete tem uns 38 minutos. Isso é incrível. Você não pode
fazer isso nas redes de TV, e você não pode fazer isso no cinema, então eu
acho que é emocionante brincar com a forma e tudo isso. 50 (FIENBERG, 2016,
n.p.).

Estas considerações tecidas pelos criadores e profissionais envolvidos foram salientadas
para mostrar como a possibilidade de compor a equipe segundo os seus interesses afetou o
desenvolvimento das diretrizes que deveriam promover os efeitos de nostalgia de filmes na
série.

Ao explicar por que um estilo de grupo muda ou mantém a estabilidade, ao
analisar como um diretor atinge um estilo singular num só filme ou na carreira
inteira, chegamos a resultados mais concretos quando reconstruímos uma
situação de escolha historicamente compatível. Para fazer isso, precisamos
estudar outros filmes, dentro e fora da tradição; buscar evidências dos
objetivos dos cineastas; examinar a tecnologia disponível; e reconstituir
parâmetros institucionais pertinentes. Por exemplo, podemos entender o
aparecimento da continuidade intensificada considerando como a televisão
formatou tanto a produção como a exibição [...]. (BORDWELL, 2008, p. 72).

2.3

Regime de serialidade
Se para Marshall McLuhan “o meio é a mensagem”, para os Duffer isso certamente é

verdadeiro: “os Duffer são cineastas novos e emergentes e eles realmente não queriam que o
programa se adaptasse a noções cada vez mais obsoletas do que é TV”51, disse o produtor Shawn
Levy (BERKSHIRE, 2016, n.p.). Como o conceito da série partiu de uma preferência dos
criadores pelo produto cinematográfico, o modo de construção da série assemelha-se bastante
a um filme longo.

Eu acho que muito disso tem a ver com o fato de que nós não crescemos
assistindo televisão. Na maior parte, assistimos a filmes. Nós gostamos do
ritmo do filme, então o que queremos, tanto quanto possível, é fazer o
programa parecer um filme. 52 (DUFFER, M. apud O’CONNELL, 2016, n.p.).

Tradução nossa para: “‘This is an eight-hour story’, and they said, ‘Great.’ So they're not saying, ‘Do 13, do
10, do 15,’ they're just like, ‘What does your story dictate?’ To me, that's exciting, that storytellers nowadays can
just come up with this thing and go, ‘OK, maybe this is five-and-a-half hours.’ It doesn't matter. Our episode length
adjusts per episode. Episode seven is like 38 minutes. That's amazing. You can't do that on network TV, and you
can't do that theatrically, so I think it's exciting to play around with form and all of that.”
51
Tradução nossa para: “[…] the Duffers are new and emerging filmmakers and they really didn’t want the show
to conform to increasingly obsolete notions of what is TV.”
52
Tradução nossa para: “I think a lot of that has to do with the fact that we didn’t grow up watching any television.
Mostly, we watched movies. We like the pacing of film, so what we want to as much as possible is make the show
feel like a movie.”
50
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Para tanto, conceberam a narrativa contada em três atos e preferiram adotar o regime de
serialidade capitular, em que cada segmento se une imediatamente ao anterior e posterior. Os
criadores apostaram numa imersão que prescindisse do recurso de previously. Essa decisão foi
coerente com a forma como Stranger Things foi disponibilizada integralmente na plataforma
da Netflix, onde o espectador tinha à sua disposição o episódio seguinte, não precisando
aguardar uma semana para assisti-lo. Além disso, podia reassistir trechos dos episódios quando
desejasse.
No entanto, apesar da roupagem de filme, os criadores também se valem de recursos
típicos das formas seriadas de televisão ao explorar os momentos de maior tensão através de
cliffhangers. O episódio se inicia “alto”, e os créditos de abertura são introduzidos logo após o
ápice dramático, fornecendo um respiro e permitindo a internalização do que acabou de
acontecer. Ganchos desse mesmo tipo foram criados nos minutos finais de cada capítulo, e
criavam um convite para os acontecimentos que iriam se desenrolar nos próximos, gerando
suspense e atraindo a curiosidade do espectador. Ao final de cada capítulo, foi gerada uma
situação inquietante que é retomada no começo do seguinte, e daí em diante, seguindo um
modelo teleológico que vai culminar no fechamento de um ciclo. A repetição foi usada como
um recurso para demonstrar o restabelecimento da normalidade: somos apresentados ao núcleo
dos amigos com uma partida de Dungeons & Dragons, e da mesma forma essa situação
acontece nos momentos finais da narrativa da primeira temporada de Stranger Things.

2.4

Binge-watching como modo esperado de apreciação

Os criadores apostaram que os espectadores teriam uma experiência de fruição de forma
contínua, possivelmente assistindo a vários episódios de uma só vez, ou até mesmo todos eles.
O fenômeno, conhecido como binge-watch ou “maratona” (quando vários episódios são
assistidos de forma seguida sem intervalos), passou a ser cada vez mais comum entre
espectadores. A própria plataforma da Netflix automaticamente inicia o episódio seguinte após
20 segundos do término do episódio assistido, como quem sugere e ao mesmo tempo supõe que
o espectador esteja curioso e deseja imediatamente assistir ao próximo.
Em comunicado emitido pela Netflix em dezembro de 2013, a companhia admite que
esse comportamento é o “novo normal”. Aguardar pela emissão semanal de um programa pode
estar se tornando um comportamento obsoleto e a tendência do mercado passa a ser a oferta de
todos os episódios disponíveis de uma mesma temporada. Ted Sarandos diz:
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Nossos dados de visualização mostram que a maioria dos espectadores
prefere ter uma temporada inteira de um programa disponível para
assistir em seu próprio ritmo. A Netflix foi pioneira em permitir ao
público a escolha da programação e ajudou a libertar os consumidores
das limitações da televisão linear. Nossas próprias séries originais são
criadas para visualização multi-episódica, pela primeira vez alinhando
o conteúdo com novas normas de controle do espectador.53 (WEST,
2013, n.p.).

Rebecca Ford, repórter e editora da revista norte-americana da indústria do
entretenimento The Hollywood Reporter, perguntou ao produtor Shawn Levy se ele esperava
que as pessoas assistissem a série dessa nova forma. Ele respondeu:

Sem dúvida. É profundamente viciante. Eu lia um roteiro, fazia
anotações no roteiro e esperava que minha caixa de entrada me
entregasse o próximo roteiro. Nós realmente dividimos as histórias e
contamos a história de uma forma que funciona se você quiser fazer
uma pausa entre os episódios, mas esperamos que você não a faça. 54
(FORD, 2016, n.p.).

Jason Jacobs diz que “alguns programas exigem que levemos em conta a especificidade
da mídia.”55 (2011, p. 257). Percebemos que neste caso a plataforma da Netflix se mostrou
essencial para atender ao modo de fruição desejado pelos criadores: um filme de duas horas não
daria conta de explorar com riqueza todos os aspectos do universo de Stranger Things e uma
série fragmentada com emissão semanal descaracterizaria o produto quanto ao ritmo desejado.
A relação entre forma e suporte revelou-se muito forte, de maneira que não se poderia pensar a
produção de Stranger Things dissociada do seu contexto de distribuição, fator que garante aos
seus criadores a exploração de um formato híbrido: que é segmentado mas ao mesmo tempo
conserva a unidade narrativa típica de um filme, com a certeza da disponibilidade imediata de
todos os segmentos que a compunham.

53

Tradução nossa para: “Our viewing data shows that the majority of streamers would actually prefer to have a
whole season of a show available to watch at their own pace. Netflix has pioneered audience choice in
programming and has helped free consumers from the limitations of linear television. Our own original series are
created for multi-episodic viewing, lining up the content with new norms of viewer control for the first time.”
54
Tradução nossa para: “Without question. It’s deeply addictive. I would read a script, give notes on the script,
and be waiting for my inbox to deliver me the next script. We’ve really broken out stories and told the story in a
way so that it works if you want to take a breather between episodes, but we expect that you won’t.”
55
Tradução nossa para: “some shows demand that we take into account medium specificity.”
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3

Análise da Nostalgia na Primeira Temporada

3.1

A Série Stranger Things

A série Stranger Things é composta atualmente por três temporadas: a primeira, lançada
completa na Netflix em 15 de julho de 2016, com oito capítulos (Chapter One: The Vanishing
of Will Byers; Chapter Two: The Weirdo on Maple Street; Chapter Three: Holly, Jolly; Chapter
Four: The Body; Chapter Five: The Flea and the Acrobat; Chapter Six: The Monster; Chapter
Seven: The Bathtub; Chapter Eight: The Upside Down) que variam de 42 a 55 minutos; a
segunda, também lançada integralmente, em 27 de outubro de 2017, com nove capítulos que
variam de 45 a 61 minutos cada; e a terceira, também composta por oito capítulos, que variam
de 49 a 77 minutos, todos disponibilizados em 4 de julho de 2019.56

3.1.1 Enredo da primeira temporada

A história começa na noite de 6 de novembro de 1983, na cidade ficcional de Hawkins,
Indiana. No Laboratório Nacional de Hawkins, de propriedade do Departamento de Energia
dos Estados Unidos, um cientista sai correndo aterrorizado, tentando escapar rapidamente do
local. No elevador do edifício, ele é atacado por alguma criatura e entende-se que tenha morrido.
Enquanto isso, os quatro personagens principais Mike Wheeler (Finn Wolfhard), Dustin
Henderson (Gaten Matarazzo), Lucas Sinclair (Caleb McLaughlin) e Will Byers (Noah
Schnapp), que são crianças de doze anos, estão jogando Dungeons & Dragons, um jogo de
RPG57, no porão da residência dos Wheeler.
Mike, o narrador do jogo, apresenta as criaturas fantásticas que os meninos enfrentam e
devem cada um realizar ações para superá-las, de forma que o resultado de cada ação escolhida
é determinado pelo número obtido no dado. Um desses monstros é então revelado como sendo
o Demogorgon. Está na vez de Will, que por sugestão de Dustin, deveria lançar um feitiço de
proteção, e por sugestão de Lucas, um de bola de fogo.
Will, pressionado, escolhe lançar o feitiço de bola de fogo, e joga o dado. Este cai e rola
pelo chão, e os meninos levantam para procurá-lo. A campanha do jogo, que até então estava
durando 10 h, é interrompida pela Sra. Wheeler (Cara Buono), que lembra a Mike que já haviam

56

Na tabela 1 no Apêndice A é possível encontrar a duração individual de cada um dos capítulos.
Role-Playing Game é um tipo de jogo em que os jogadores assumem papéis de personagens e criam narrativas
colaborativamente.
57
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passado 15 minutos da hora combinada, e que no dia seguinte pela manhã eles tem que ir para
a escola. Mike tenta argumentar enquanto os outros meninos procuram pelo dado de Will.
Conferem o resultado, que revela-se insuficiente para realizar a ação com sucesso, e Lucas diz
que como Mike não viu, não valeu. Os amigos se despedem e Will conta para Mike que tirou o
número 7, portanto, o Demogorgon o pegou. Lucas, Dustin e Will seguem de bicicleta para suas
respectivas casas.
Lucas segue em uma direção e Dustin e Will apostam corrida até a casa de Dustin,
valendo uma revista em quadrinhos. Will chega na frente e segue para sua casa sozinho. No
caminho, ele se assusta com uma criatura no meio da estrada e cai da bicicleta. Levanta e corre
para casa, abandonando a bicicleta no bosque à margem da estrada. Em casa, não encontra seu
irmão ou sua mãe. Ele vê pela janela a criatura e corre até o barracão no seu quintal. Lá,
enquanto espera por ela, carrega um rifle para se defender. A criatura o surpreende por trás e
então os dois desaparecem. Tudo isso acontece nos oito minutos iniciais da série.
Na manhã seguinte, a mãe de Will, Joyce Byers (Winona Ryder), está procurando suas
chaves para ir ao trabalho enquanto seu filho mais velho, Jonathan Byers (Charlie Heaton), está
na cozinha preparando o café. Will não aparece à mesa, então Joyce vai chamá-lo no seu quarto,
mas não o encontra lá. Ela pergunta a Jonathan se Will voltou para casa à noite, mas ele não
sabe responder pois estava fazendo um turno extra no trabalho. Joyce liga para a casa dos
Wheeler para saber se Will dormiu lá e obtém uma resposta negativa. Ela então vai até o chefe
de polícia Jim Hopper (David Harbour) comunicar o desaparecimento do seu filho. Inicialmente
descrente de que algo sério possa ter acontecido ao garoto, Hopper não se preocupa tanto, mas
quando Will não aparece na escola, resolve interrogar Mike, Dustin e Lucas.
Ao mesmo tempo em que Will está desaparecido, uma menina de cabelo raspado (Millie
Bobby Brown), vestida com roupas hospitalares e identificada com um número ‘011’ no braço,
escapa do Laboratório de Hawkins. À noite, ao procurar por Will na floresta, Mike, Dustin e
Lucas acabam encontrando-a na chuva. Mike a acolhe no seu porão e a deixa dormir lá. Ele vê
o número 011 tatuado em seu braço e a passa a chamá-la de “El”, abreviação para “Eleven”
(onze, em inglês). Ele sugere que sua mãe peça ajuda para Eleven mas ela recusa, dando a
entender que está correndo grande perigo. Assim, ele a mantém escondida. Joyce recebe uma
ligação e só ouve respiração, que ela acredita ser de Will, vinda do outro lado da linha, mas seu
telefone queima logo em seguida.
No colégio de Hawkins, Nancy Wheeler (Natalia Dyer) e sua melhor amiga, Barb
(Shannon Purser), são convidadas por Steve Harrington (Joe Keery) para uma festa na casa dele
com Carol (Chelsea Talmadge) e Tommy H (Chester Rushing), pois seus pais estariam fora.
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Enquanto isso, Jonathan aparece para colar um cartaz com a foto de Will no mural, e Nancy vai
falar com ele para prestar solidariedade. Mike não vai à escola nesse dia, e apresenta sua casa
para El. Ela vê uma foto de Will e o reconhece, e Mike conta o acontecido para Lucas e Dustin,
sugerindo que Eleven possa saber algo sobre Will. Quando Lucas expressa a intenção de contar
aos adultos sobre Eleven, ela tenta impedí-lo, e revela ter poderes telecinéticos ao fechar uma
porta usando a mente.
À noite, Nancy e Barb vão para a festa na casa de Steve Harrington. Os gritos dos
adolescentes na casa de Steve atraem Jonathan, que havia saído para investigar e tirar fotos do
local onde a bicicleta de Will foi achada, para perto da casa. Enquanto isso, Joyce recebe outra
ligação e seu telefone queima mais uma vez. Ela fica desesperada ao perceber alterações nas
luzes em casa, e que o aparelho de som começa a tocar a música que Will gostava de ouvir. Na
festa, Barb acidentalmente se corta com uma faca, e o seu sangue atrai a criatura, que a captura
também. Nancy não presencia nada disso pois estava no quarto de Steve, mas Jonathan,
escondido próximo à casa, tira uma foto de Barb antes dela ser atacada. Na manhã seguinte,
Joyce conta a Jonathan que Will está tentando se comunicar com ela através das luzes, o que
ele acha ser um sinal de que a mãe está ficando louca.
Na escola, Mike, Dustin e Lucas são constantemente provocados por bullies, sendo
chamados de losers e outros apelidos ofensivos. Eles também vão ensinando a Eleven sobre
amizade. Através de flashbacks, vamos sabendo mais sobre a vida pregressa de Eleven, que foi
criada no Laboratório como uma arma experimental para combater os russos e comunistas
dentro de um projeto secreto do governo, chamado MKULTRA. Ela tem a habilidade de
encontrar pessoas fisicamente distantes e transmitir o que falam. Ela é, dessa forma, uma
importante ferramenta de espionagem.
Agentes secretos do governo que trabalham no Laboratório de Hawkins monitoram
todas as ligações telefônicas da cidade na tentativa de capturar Eleven e encobrir as pistas
relacionadas ao projeto, a Eleven, e à criatura que escapou de dentro do laboratório. Eles
fabricam um corpo falso com a aparência de Will para forjar uma morte acidental. Joyce se
recusa a acreditar que aquele corpo pertence a seu filho, e continua a acreditar que Will está
vivo, pois tem se comunicado com ele através das luzes. Ela conta a Jonathan que viu um
monstro sem rosto sair da parede, mas ele não acredita no que ela diz.
Preocupada com o desaparecimento de Barb, Nancy vai até a casa de Steve depois da
aula, e no bosque atrás da casa dele acaba vendo de relance o mesmo monstro sem rosto. Ao
ver a foto que Jonathan tirou de Barb antes de seu desaparecimento, ela fica intrigada com um
detalhe que aparece no canto da foto e vai até Jonathan, que estava escolhendo um caixão para

41

Will, perguntar o que pode ser aquilo. Ela menciona ter visto uma criatura estranha, e ele
pergunta se a criatura não tinha rosto. Jonathan e Nancy vão até a sala de revelação para ampliar
a foto e deixa-lá mais clara. Com o resultado da revelação, Nancy conta que foi exatamente
aquilo que ela tinha visto. Jonathan diz que sua mãe acredita que Will está vivo, o que abre a
possibilidade de Barb também estar. Assim, o desaparecimento de Will e o desaparecimento de
Barb aproximam Jonathan e Nancy, que decidem ir atrás da criatura e matá-la.
Eleven usa o verso do tabuleiro de Dungeons & Dragons e a miniatura que Will utilizava
no jogo para mostrar a Mike, Dustin e Lucas que Will está no Mundo Invertido (Upside Down).
As crianças associam o Mundo Invertido ao Vale das Sombras, lugar ficcional descrito pelo
jogo como um reflexo sombrio do mundo real, uma dimensão alternativa. No Mundo Invertido
tem um monstro que passa a ser chamado pelas crianças de Demogorgon, tal qual a criatura do
jogo. Eleven também consegue transmitir a voz de Will vinda do Mundo Invertido utilizando
um walkie-talkie.
Organizando buscas por Will na floresta, Hopper segue uma pista que o leva até o
Laboratório de Hawkins. Ao pedir permissão para ver as filmagens das câmeras externas para
descartar a possibilidade de Will ter passado por ali, ele nota que nas filmagens exibidas para
ele não aparecia nenhuma chuva, o que o faz perceber que estas foram editadas, uma vez que
choveu fortemente na noite do desaparecimento. As descobertas que ele vai fazendo ao longo
da investigação o levam a acreditar que o Laboratório de Hawkins esteja implicado no sumiço
de mais de uma criança. Através de registros de jornais preservados na Biblioteca da cidade,
Hopper lê sobre Terry Ives (Aimee Mullins), uma mulher que alega que sua filha bebê, Jane,
foi levada 12 anos atrás por Martin Brenner (Matthew Modine), diretor do Laboratório.
Intrigado pelo fato do funcionário local do necrotério ter sido dispensado da autópsia de Will,
ele resolve averiguar o corpo e descobre tratar-se de um boneco.
Joyce conversa com Will através das luzes; Hopper invade o Laboratório à procura de
Will; Mike, Dustin e Lucas resolvem procurar, com a ajuda de Eleven, o portal que os levaria
até o Mundo Invertido; Nancy e Jonathan vão até o bosque para matar a criatura que capturou
Will e Barb, e resgatá-los. Todos os núcleos de personagens principais vão lidando com
diferentes aspectos relacionados ao mistério do desaparecimento de Will, até que
eventualmente suas pistas convergem e eles resolvem partilhar todas as informações. Enquanto
isso, os agentes secretos do Laboratório estão no encalço de Eleven.
Nancy e Jonathan encontram na floresta um cervo ferido, que logo é atacado e
desaparece. Seguindo o rastro de sangue deixado pelo animal, Nancy encontra um portal no
tronco de uma árvore na floresta e adentra o Mundo Invertido, onde vê a criatura novamente,
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mas consegue voltar em segurança para o mundo normal. Assustada, conta a Jonathan o que
viu, e, na casa dos Wheeler, ele a consola. Os dois são secretamente testemunhados por Steve,
que havia chegado de surpresa na janela do quarto de Nancy, e sente ciúmes. No dia seguinte,
determinados a ir atrás da criatura, Jonathan e Nancy compram um arsenal de armas e
armadilhas, mas são interrompidos antes de pôr o plano em prática pois Nancy vê na rua uma
pichação direcionada a ela, contendo um xingamento, feita por um dos amigos de Steve,
Tommy H. Jonathan e Steve se agridem no meio da rua e Jonathan é detido por policiais.
Hopper conta a Joyce que esteve no necrotério, e que o corpo de Will é falso. Ele
também conta o que descobriu na visita ao Laboratório, e que os agentes secretos grampearam
a casa dele. Hopper e Joyce vão até a casa de Terry Ives, onde sua irmã, Becky Ives (Amy
Seimetz), conta que Terry era voluntária no programa desenvolvido no Laboratório. O
programa consistia em pagar a jovens para ser cobaias de testes com drogas psicoativas, como
LSD, e ficar em tanques de privação sensorial com o objetivo de expandir as fronteiras da
mente. Ao descobrir que estava grávida, Terry quis sair do programa, mas os cientistas
supostamente haviam forjado um aborto e levado o bebê, que tinha habilidades especiais.
Descobrimos então que Eleven é, na verdade, Jane.
Dustin e Mike são perseguidos pelos bullies, que mandam Mike pular de um penhasco
como condição para não machucarem Dustin. Eleven aparece bem na hora que Mike pula e o
salva, levitando-o no ar e trazendo-o em segurança de volta para o solo. Ela quebra o braço de
um dos bullies com o poder da mente.
Hopper é chamado até a delegacia pois os policiais revistaram a mala do carro de
Jonathan, após este ter se envolvido numa briga com Steve, e encontraram o arsenal de armas
e armadilhas que havia comprado com Nancy para capturar a criatura. Jonathan conta a Hopper
e Joyce sobre o monstro sem rosto. Nessa hora, o menino que teve o braço quebrado por Eleven
está na delegacia com sua mãe, prestando queixa, e ele conta sobre a menina, diz que ela é
careca e tem poderes especiais e anda com Mike, Dustin e Lucas. Hopper, Joyce, Jonathan e
Nancy arrumam um jeito de contatá-los, utilizando um walkie-talkie de Will, e descobrem que
as crianças estão sendo perseguidas pelos agentes secretos do Laboratório.
Os oito, Hopper, Joyce, Jonathan, Nancy, Mike, Dustin, Lucas e Eleven, se reúnem
todos juntos pela primeira vez e discutem tudo o que descobriram em suas investigações
paralelas. Eleven tenta encontrar Will e Barb com a ajuda do walkie-talkie, mas não consegue.
No entanto, imersa em um tanque de privação sensorial, ela conseguiria. Dustin liga para o
professor de ciências, Mr. Clarke (Randy Havens), perguntando como construir um tanque
assim, e todos eles colaboram para pôr o plano em prática. Eleven descobre então que Barb está
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morta e Will, no Mundo Invertido, está escondido no Forte Byers, uma casinha de madeira no
bosque atrás da casa dos Byers.
Hopper e Joyce vão até o Laboratório para acessar o portal e resgatar Will do Mundo
Invertido; Nancy e Jonathan vão até a delegacia recuperar as armas e armadilhas para capturar
o monstro, e as crianças ficam no ginásio da escola mantendo Eleven a salvo. Jonathan e Nancy
terminam de montar tudo e usam seu próprio sangue como isca para atrair o monstro. Nessa
hora, Steve chega à casa de Jonathan para se desculpar e acaba ajudando a ferir a criatura. Os
agentes secretos chegam à escola para capturar Eleven, mas ela consegue matar vários deles
usando seus poderes. Atraído pelo sangue, o monstro Demogorgon chega à escola e os agentes
passam a atirar nele.
As crianças escapam dos agentes, mas então são encurraladas pelo monstro. Eleven
consegue matá-lo, mas desaparece junto com ele. Hopper e Joyce conseguem trazer Will de
volta, que é hospitalizado e sobrevive. Um mês depois, aparentemente recuperado, Will joga
novamente Dungeons & Dragons com seus amigos e consegue realizar ação com sucesso.

3.2

Nostalgia como um sentimento almejado
Em uma das definições providas pelo Dicionário Houaiss, Nostalgia vem a ser “saudade

de algo, de um estado, de uma forma de existência que se deixou de ter; desejo de voltar ao
passado”. No contexto atual a nostalgia tem sido considerada um sentimento cada vez mais
conscientemente almejado.

Não é difícil imaginar por que a nossa pode ser uma era exclusivamente
nostálgica. A internet concentrou nossa percepção sobre o que é novo, mas
também nos dá inúmeras maneiras de revisitar o antigo. Nostalgia não é mais
algo que nos pega de surpresa. Agora é algo que conscientemente procuramos.
[...] Nosso passado pop-cultural está agora a apenas uma busca no Google de
distância, e esse imediatismo transformou a nostalgia na força cultural
dominante. 58 (LYNE, 2016, n.p.).

Mayka Castellano e Melina Meimaridis acompanham essa percepção e apontam que no
atual contexto sociocultural, os questionamentos dos valores morais nas sociedades ocidentais,
(JAMESON, 1991 apud CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2017, p. 70) juntamente às crises

Tradução nossa para: “It’s not hard to imagine why ours might be a uniquely nostalgic era. The internet has
concentrated our perception of what’s new, but it’s also given us countless ways to revisit the old. No longer is
nostalgia something that catches us by surprise. Now it’s something we consciously seek out. [...] Our pop-cultural
past is now just a Google search away, and that immediacy has turned nostalgia into the dominant cultural force.”
58
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políticas e econômicas e os movimentos migratórios potencializados pela globalização
(DUYVENDAK, 2011 apud CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2017, p. 70), podem estar
influenciando o desejo ao retorno de obras do passado.

[...] ao fornecerem uma sensação de estabilidade e pertencimento,
possibilitada, por um lado, pela familiaridade com determinados universos
ficcionais e, por outro, pela memória afetiva trazida pela fruição. As narrativas
nostálgicas criam, desse modo, uma imagem distorcida de que as coisas eram
melhores em décadas passadas, imagem com a qual o presente não consegue
competir [...]. Tais narrativas, além de se apropriarem dessa celebração
romantizada do tempo passado, também funcionariam no sentido da evasão,
ao ajudarem o espectador a fugir e se esquecer de suas realidades sociais.
(CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2017, p. 70).

A nostalgia funcionaria deste modo como um “conforto afetivo” diante da dura
realidade. As autoras complementam a ideia afirmando que “a nostalgia vai além de uma
questão psicológica individual” (2017, p. 65), associando-se a um desejo por um tempo
específico:

Nostalgia é a rebelião contra a ideia moderna de tempo, o tempo da história e
do progresso. A nostalgia deseja obliterar a história e transformá-la em uma
mitologia privada ou coletiva, para revisitar o tempo como o espaço,
recusando-se a se render a irreversibilidade do tempo que atormenta a
condição humana (BOYM, 2001, p. xv, apud CASTELLANO;
MEIMARIDIS, 2017, p. 65).

Dito isto, não é surpreendente que o mercado de produção televisiva tenha identificado
esta tendência e apostado fortemente na realização de narrativas que façam aflorar uma
memória do passado. As autoras deixam claro que apesar desse sentimento de nostalgia ser
também resultado de uma conjuntura socioeconômica, cultural e tecnológica, no que tange às
narrativas televisivas, o passado que ativa essa sensação deve ser capaz de se conectar
intimamente com o espectador:

É importante notar que não se trata apenas da representação de um tempo
passado, algo feito de maneira sistemática na produção televisiva dos Estados
Unidos e de outros países, em séries de caráter histórico que tematizam
situações vividas séculos atrás [...] mas da retomada de um passado próximo,
possível de ser relembrado pelo espectador como parte de sua própria
memória afetiva. (CASTELLANO; MEIMARIDIS, 2017, p. 63).

Stranger Things, ao fazer diversas homenagens e referências a filmes da década de
oitenta, aproveita-se desse momento cultural distinto que privilegia o retorno a narrativas do
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passado para conectar-se com os espectadores. Segundo o crítico VanDerWerff “a série não só
apresenta essas alusões, como também busca capturar o sentimento que os espectadores
vivenciaram quando assistiram a essas obras pela primeira vez.” (apud CASTELLANO;
MEIMARIDIS, 2017, p. 64).
Nesse sentido, entendemos que a série por si só não possui uma qualidade intrínseca
capaz de comover igualmente todos os seus receptores. A experiência da fruição precisará estar
associada ao repertório pessoal de cada um que complementará a interlocução. Como disse
Braque, citado por Baxandall, (2006, p. 86), “é importante lembrar que nossas emoções não
decorrem tanto do objeto em si, mas da história da relação que nosso espírito engendra com
ele.”
O conceito de dialogismo intertextual trabalhado por Umberto Eco (1989) nos auxilia a
pensar as formas que Stranger Things nos convoca a acessar um conhecimento intertextual
proveniente de obras que lhes serviram de referência. Eco cita a seguinte cena do filme E.T.: O
Extraterrestre:
Mais interessante, para uma análise da nova intertextualidade e dialogismo
dos meios de comunicação de massa, é o exemplo de ET, quando a criatura
espacial (invenção de Spielberg) é levada à cidade durante o Halloween e
encontra um outro personagem, fantasiado de gnomo de O império contraataca (invenção de Lucas). ET sobressalta-se e tenta ir ao encontro do gnomo
para abraçá-lo, como se se tratasse de um velho amigo. Aqui o espectador
deve saber muitas coisas: deve certamente saber da existência de um outro
filme (conhecimento intertextual), mas deve também saber que ambos os
monstros foram projetados por Rambaldi, que os diretores dos dois filmes
estão ligados por várias razões, não só porque são os diretores de maior
sucesso da década, deve, em suma, possuir não somente um conhecimento dos
textos mas também um conhecimento do mundo, ou seja, das circunstâncias
externas aos textos. Observe-se, naturalmente, que tanto o conhecimento dos
textos como o conhecimento do mundo, não passam de dois capítulos do
conhecimento enciclopédico e que portanto, numa certa medida, o texto se
refere sempre, seja como for, ao mesmo patrimônio cultural. (ECO, 1989, p.
127).

Notadamente, os Duffer sabem que os espectadores de Stranger Things possuem
variados níveis de conhecimento enciclopédico, podendo apreender desde as referências mais
acessíveis e difundidas, até aquelas mais obscuras, as quais os espectadores se divertem
procurando-as. Tais conhecimentos podem variar ainda em função de ter ou não vivido época
propriamente dita, ou ser capaz de acessar tal imaginário através de jogos, filmes, livros e
músicas do período. Assim, podemos pensar também numa nostalgia mediatizada.
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3.3

Efeitos pretendidos

Saber onde os criadores queriam chegar é fundamental para entender o processo de
tomada de decisões ao longo do desenvolvimento da série. Segundo Renata Pallottini, “Um
autor estabelece um objetivo; ele está escrevendo um texto porque pretende algo: contar uma
história, transmitir uma emoção, evocar um clima, uma atmosfera, fixar um momento lírico.”
(1998, p. 44). O mesmo é verdadeiro para os Duffer:

Nós éramos crianças comuns crescendo nos subúrbios da Carolina do Norte,
e quando nós assistíamos esses filmes e líamos esses livros, nos faziam sentir
que as nossas vidas normais tinham potencial para aventura. Talvez amanhã
encontrássemos um mapa do tesouro no sótão, ou talvez um de nós
desaparecesse para dentro da tela da televisão, ou talvez houvesse um palhaço
no bueiro do esgoto no final da rua. O sentimento era poderoso e inspirador.
Não havia nada melhor. Nós queríamos capturar esse sentimento novamente
com Stranger Things.59 (DUFFER BROTHERS, 2016, n.p.).

Eles encontraram na ficção uma forma de resgatar essa experiência de passado. Sobre
isso, Matt Duffer diz:

Nós sentimos muita nostalgia e amor por essa época. Acho que realmente
queríamos ver algo na TV que estivesse na veia dos filmes clássicos que
amávamos assistir [...] filmes de Steven Spielberg, filmes de John Carpenter,
filmes de Wes Craven, romances de Stephen King. [...] todos eles meio que
exploravam o ponto em que o ordinário encontra o extraordinário. 60
(LINDSEY, 2016, n.p.).

A possibilidade do ‘encontro do ordinário com o extraordinário’ fascinava os irmãos
desde sua infância, quando identificaram que ‘vidas normais tinham potencial para aventura’.
Essa premissa, que se provou uma diretriz para a concepção de sua obra, não era inédita; já
estava presente na narrativa old-fashioned dos filmes que eles consumiam à época. Da mesma
forma que foram impactados por essas histórias, eles quiseram evocar essa sensação com
Stranger Things. Como resultado disso, a série foi inevitavelmente comparada com esses filmes

Tradução nossa para: “We were pretty ordinary kids growing up in the suburbs of North Carolina, and when we
watched these films and read these books, it made us feel like our rather normal lives had the potential for
adventure. Maybe tomorrow we would find a treasure map in the attic, or maybe one of us would vanish into the
television screen, or maybe there was a clown in that sewer grate down the street. The feeling was powerful and
inspiring. There was nothing better. We wanted to capture that feeling again with Stranger Things.”
60
Tradução nossa para: “We have so much nostalgia and love for that era. I think we really wanted to see
something on TV that was in the vein of the classic films we loved […] the Steven Spielberg movies, John Carpenter
films, Wes Craven films, Stephen King novels. […] they all sort of explored the point where the ordinary meets the
extraordinary.”
59

47

tão queridos pelos criadores. Contudo, eles não precisaram revisitá-los extensamente para
adquirir inspiração. É o que diz Matt:

Nós os vimos tantas vezes que os memorizamos. Nós não estávamos tentando
referenciá-los diretamente; nós estávamos tentando capturar a sensação desses
filmes. [..] Alguns [planos] foram deliberados e alguns subconscientes. 61
(GROW, 2016, n.p.).

Como informado no pitch bible, “a série contará com muitos detalhes do período.
Embora isso adicione um fator nostálgico divertido ao programa, esses detalhes nunca devem
sobressair à história ou os personagens.” 62 Assim fica claro que a intenção era emular uma
atmosfera comum a esses filmes em detrimento de fazer referências meramente estereotipadas
e/ou irônicas. Segundo Matt, eles queriam que o sentimento de nostalgia fosse sincero: “A
escrita sempre foi dirigida por nossos personagens e sua jornada.” 63 (O’CONNELL, 2017, n.p.).
Personagens esses com os quais todos pudessem se identificar, como diz Ross:

Quando eu olho para algo como E.T., não só se sustenta lindamente, mas
parece atemporal. Queríamos que fosse o mesmo com a série. Não importa se
você foi criado nos anos 80 ou não, pode se conectar com esses personagens.
Há crianças, adolescentes e adultos, então há alguém para todo mundo se
identificar.64 (GROW, 2016, n.p.).

Sendo assim, depreendemos que a narrativa de Stranger Things pretendeu capturar o
sentimento dos filmes dos anos 80, causar identificação no espectador e transportá-lo para essa
época. O que teve início na infância dos Duffer, reverberou ao longo de suas vidas até culminar
na criação dessa obra audiovisual ficcional seriada que homenageia e cultiva a experiência
fílmica dos apreciadores. Não é à toa que Umberto Eco aponta que um dos méritos da ficção é
a capacidade de reconstituir o passado:

E, assim, é fácil entender por que a ficção nos fascina tanto. Ela nos
proporciona a oportunidade de utilizar infinitamente nossas faculdades para
perceber o mundo e reconstituir o passado. [...] E é por meio da ficção que
Tradução nossa para: “We’ve seen them so many times that we have them memorized. We weren’t trying to
directly reference them; we were trying to capture the feeling of those movies. [..] Some [shots] were deliberate
and some were subconscious.”
62
Tradução nossa para: “the show will feature many period details. While this will add a fun nostalgia factor to
the show, these details must never overwhelm the story or characters.”
63
Tradução nossa para: “The writing was always driven by our characters and their journey.”
64
Tradução nossa para: “When I look back at something like E.T., not only does it hold up beautifully but it feels
timeless. We hoped that it would be the same with this. It doesn’t matter if you were raised in the Eighties or not,
you can connect with these characters. There are kids, teens and adults in this, so there’s someone for everyone
to relate to.”
61
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nós, adultos, exercitamos nossa capacidade de estruturar nossa experiência
passada e presente. (ECO, 2009, p. 137).

3.4

Análise dos aspectos que provocam a nostalgia

A icônica cena da escadaria de Odessa do filme O Encouraçado Potemkin (Bronenosets
Potemkin, 1925) de Sergei Eisenstein, representou um marco na história do cinema ao ser
extensamente homenageada e parodiada por diversos diretores em obras posteriores, a exemplo
de Alfred Hitchcock no filme Correspondente Estrangeiro (Foreign Correspondent) de 1940,
e Os Intocáveis (The Untouchables) de Brian de Palma, de 1987. Assim como essa cena
inspirou esses cineastas, os irmãos Duffer, verdadeiros cinéfilos, também incorporaram à sua
criação reproduções de segmentos icônicos de outros filmes. Pode-se dizer, portanto, que eles
se apropriaram de normas já estabelecidas, imagens que evocam um sentido específico e
soluções encontradas por outros diretores, para gerar o efeito de nostalgia. Como diz Bordwell,
“Os diretores se balizam pelos princípios e práticas de seus pares; eles competem; apropriamse das realizações de colegas para seus objetivos artísticos específicos.” (2008, p. 326).
Em Stranger Things, a nostalgia é construída a partir da criação de seu mundo ficcional:
orientado pela caracterização de personagens, cenários, vestuário, objetos e tecnologias
próprias da época, bem como por referências culturais e paralelos visuais e narrativos que
remetem aos filmes e livros pelos quais a série foi inspirada. Como já dito pelos Duffer, essas
referências podem ter sido feitas tanto de forma deliberada a fim de prestar uma homenagem
quanto fruto de um ‘fazer inconsciente’, consequência de uma internalização de práticas, estilos
e modos de fazer (soluções) consagrados por outros diretores, e tais escolhas são justificadas
pela sua eficácia para contar a história pretendida.

Grande parte das histórias contadas no cinema atravessa com facilidade as
fronteiras culturais. Uma razão plausível para isso é que o cinema incide em
tendências perceptivas muito difundidas. Os estilos que vieram a dominar o
cinema parecem ter se afinado, por tentativa e erro, com algumas disposições
universais cognitivas e perceptuais. Muito antes do advento do cinema,
apareceram algumas similaridades na maneira como vemos, escutamos ou
compreendemos as regularidades do mundo. Tais identidades foram
provavelmente produzidas por dois fatores: evolução biológica e práticas
culturais convergentes. Como os espectadores vêm ao cinema com suas
propensões cognitivas e perceptuais, os diretores desenvolveram técnicas
impregnadas de afinidades transculturais para afetá-los. Todos os estilos de
filme são arbitrários no sentido de que poderiam ter sido feitos de outro modo,
mas alguns estilos são mais eficazes para contar uma história do que outros.
(BORDWELL, 2008, p. 67).
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Portanto, podemos entender que para construir a sensação e contar a história pretendida
pelos Duffer, os estilos particulares de diretores como Steven Spielberg, John Carpenter, Wes
Craven e Ridley Scott, bem como o estilo do autor Stephen King, tiveram importância
fundamental na construção identitária estética e narrativa da série.

Não são apenas os elementos cinemáticos técnicos e formais de Stranger
Things que fazem dela a carta de amor perfeita para os filmes específicos e de
gênero da década de 1980 que estimula os espectadores mais velhos a
incentivar a nostalgia e estimula os espectadores mais jovens a encorajar
apegos substitutos. O enredo e o tom que o acompanha também contribuem
fortemente para o sentimento de que Stranger Things não apenas se passa em
1983, mas também foi feita nessa época. O enredo mais amplo é familiar para
qualquer fã de Stephen King ou Steven Spielberg; um grupo de crianças préadolescentes deve se unir para resolver os mistérios sobrenaturais que estão
atormentando sua cidadezinha. Com apenas a ajuda de alguns adultos
simpáticos e seus irmãos mais velhos, as crianças descobrem respostas e
habilidades em sua busca para desvirar suas vidas de cabeça para baixo ao
normal. Existem metáforas alegóricas óbvias sobre o amadurecimento, e as
mudanças, aliados e inimigos que isso traz, mas também conexões com filmes
de Spielberg como E.T. o Extraterrestre (1982) e a produção executiva
Goonies (1985) e adaptações de Stephen King como o filme Silver-Bullet
(1985) e a minissérie de televisão It (1990).65 (LIZARDI, 2017, p. 111).

Tão logo a primeira temporada foi lançada na plataforma Netflix, surgiram conteúdos
criados por fãs evidenciando e destacando as inúmeras referências presentes nela. Em apenas
oito dias após a estreia, um fã chamado Ulysse Thevenon publicou um vídeo 66 no Vimeo no
qual ele elenca uma amostragem de filmes que traçam paralelos de equivalência com Stranger
Things. De um lado, vemos cenas da série; de outro, cenas dos filmes clássicos que lhes
serviram de inspiração.
A mesma amostragem de filmes pôde ser percebida em outros materiais publicados pela
audiência. A exemplo do vídeo 67 produzido por Shaina Hodgkinson (publicado pelo canal do

Tradução nossa para: “It is not just the technical, formal cinematic elements of Stranger Things that make it the
perfect love letter to the generic and specific 1980s films that primes older viewers for encouraged nostalgia and
primes younger viewers for encouraged surrogate attachments. The storyline, and the accompanying tone, also
contributes heavily to the feeling that Stranger Things is not only set in 1983, but was made in that era as well.
The broader plot is familiar to any Stephen King or Steven Spielberg fan; a group of pre-adolescent kids must
band together to solve the supernatural mysteries that are plaguing their small town. With only the help of a few
sympathetic adults, and their brooding older siblings, the children uncover answers and abilities in their quest to
return their upside-down lives back to normal. Obvious allegorical metaphors about coming of age exist, and the
changes, allies, and foes this brings but so do connections to Spielberg films like E.T. the Extra Terrestrial (1982)
and the executive produced Goonies (1985) and King adaptations like the film Silver-Bullet (1985) and the
television mini-series It (1990).”
66
References to 70-80’s movies in Stranger Things.
Disponível em: https://vimeo.com/175929311. Acesso em: 13 junho 2019.
67
All The Movie References in Stranger Things.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=yPOgGTiQn50. Acesso em: 13 junho 2019.
65
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Youtube Fandor) sobre as influências da série, onde são citados os mesmos filmes presentes
no vídeo de Thevenon, e adicionados outros, também da década de 80, evidenciando uma
sinergia e congruência entre as percepções do público.
Outros três vídeos68, produzidos pelo canal The Take, analisam mais detalhadamente
diferentes aspectos da série. Nos baseamos em observações feitas por eles para destacar
algumas das referências que consideramos mais significativas no que diz respeito à composição
da nostalgia.
Essas referências em comum, apontadas por fãs e críticos, situam Stranger Things numa
interseção inusitada que abarca filmes não só de gêneros muito distintos, como pensados para
audiências de diferentes faixas etárias.
A classificação indicativa da série no Brasil é direcionada para um público de no mínimo
16 anos, o qual tem a possibilidade - viabilizada pelo advento da internet - de acessar facilmente
as características que permeiam o imaginário popular da década de 1980. Em paralelo, o
conteúdo da série ativa a memória das gerações que viveram a década, já familiarizados com o
estilo de storytelling da época. Sendo assim, nota-se que Stranger Things bebe da fonte de
narrativas mais infanto-juvenis, como E.T.: O Extraterrestre (E.T.: The Extra-Terrestrial,
1982), Os Goonies (The Goonies, 1985) e Conta Comigo (Stand by Me, 1986); mas também
recorre a filmes que contém suspense, sexualidade e violência como Alien: O Oitavo
Passageiro (Alien, 1979), A Hora do Pesadelo (A Nightmare on Elm Street, 1984) e Tubarão
(Jaws, 1975) respectivamente. Dessa forma, a série se localiza em um cruzamento que acessa
todos os tipos citados e, consequentemente, seus públicos.
Essa amplitude de faixas etárias percebida nos públicos aos quais esses filmes de
referência se direcionam, também se encontra presente na estrutura narrativa de Stranger
Things, com uma disposição segmentada entre os núcleos de personagens que representam
diferentes realidades geracionais. Na série existe uma separação clara e definida das três faixas
etárias que compõem o elenco: os adultos, os adolescentes, e as crianças.
É possível perceber que cada grupo etário vive e interage com a realidade de formas
muito distintas. Os adultos (com raras exceções, como no caso dos personagens Joyce e Hopper)
assumem uma postura de obliviousness muito comuns nas figuras maternas e/ou paternas de
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Stranger Things References, Part 1: Spielberg and Oblivious Adults.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=W3hscQ_CONU. Acesso em: 13 junho 2019.
Stranger Things References, Part 2: Teen Horror, Pop and Punk.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VU9QftScl5U. Acesso em: 13 junho 2019.
Stranger Things References, Part 3: Stephen King and Childhood.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tyVlWn3RrRo. Acesso em: 13 junho 2019.
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filmes dos anos 1980, como o pai de Ferris Bueller em Curtindo a Vida Adoidado (Ferris
Bueller’s Day Off, 1986), e a mãe de Elliott em E.T: O Extraterrestre. Em Stranger Things, os
pais das crianças (mais uma vez, excluindo a personagem Joyce) parecem estar completamente
alheios à situação enfrentada por seus filhos, até começarem a perceber lentamente que algo de
estranho está acontecendo. Quando não estão alheios à situação, os adultos, ou mais
especificamente, Joyce e Hopper, são retratados através de um sentimento de obsessão com o
sobrenatural, levando a um estado de paranóia e até mesmo isolamento, no caso de Joyce. Esse
comportamento remete aos dois personagens principais de Contatos Imediatos de 3º Grau
(Close Encounters of the Third Kind, 1977), Roy Neary e Jillian Guiler, que tornam-se
obcecados com a ideia de chegar à Devils Tower, a ponto de não conseguirem mais socializar.
Tanto Roy (Figura 1) quanto Joyce (Figura 2) destroem suas salas movidos por suas obsessões.

Figura 1 - Roy Neary constrói uma montanha em sua sala

Figura 2 - Joyce Byers pendura luzes de Natal e desenha um alfabeto na parede de sua sala
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Já os adolescentes, notadamente, Nancy, Jonathan e Steve, se veem diante de situações
que remetem a filmes como Halloween: A Noite do Terror (Halloween, 1978) e A Hora do
Pesadelo em que as questões relacionadas a experiências sexuais e interações sociais são
comumente abordadas. O ato sexual performado por Nancy e Steve (Figura 3) é intercalado
com o ataque sofrido por Barb pelo Demogorgon (Figura 4). Essa sequência mostra que a
rendição aos desejos carnais é respondida com violência proveniente das forças antagônicas
nesse universo.

Figura 3 - Steve e Nancy na cama

Figura 4 - Barb sendo atacada
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A mesma dinâmica entre sexualidade e violência é observada em Halloween, quando,
primeiramente, o pequeno Michael Myers assassina a própria irmã após a mesma ter sido
apresentada ao espectador enquanto uma figura sexual desnuda. E posteriormente, já adulto,
Myers assassina um casal de adolescentes logo após praticarem o ato sexual. No filme A Hora
do Pesadelo, quando a protagonista Nancy está descansando na banheira (desnuda e vulnerável)
existe uma ameaça que remete a uma violência sexual por parte do vilão, Freddy Krueger
(Figura 5).

Figura 5 - Nancy dorme e as garras de Freddy surgem de dentro da banheira

Além disso, enquanto na série os pais das crianças mantêm uma postura alheia aos
acontecimentos, cabe aos adolescentes assumirem posturas assertivas e maduras diante da
ameaça; a exemplo da decisão de Nancy de enfrentar o “monstro” - situação vista também com
a personagem de mesmo nome no filme A Hora do Pesadelo, bem como Laurie Strode, a
protagonista de Halloween.
Por fim, as crianças são o grupo etário mais consciente do caráter extraordinário
daquela realidade – elas não hesitam em aceitar a dimensão sobrenatural que lhes é apresentada.
Por exemplo: quando Eleven fecha uma porta usando o poder da mente, os garotos não duvidam
do que acabaram de presenciar; ou quando ela explica onde está Will usando o verso do
tabuleiro do jogo como uma analogia para o Mundo Invertido, isso é suficiente para que os
garotos sejam convencidos e ‘comprem a ideia’ imediatamente. Assim, as crianças se tornam
detentoras de uma verdade que é compartilhada exclusivamente entre elas. A existência de
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Eleven, uma garota com poderes telecinéticos, não é revelada para os adultos, da mesma forma
que as crianças do filme E.T.: O Extraterrestre, também escondem dos adultos a existência do
alienígena, entendendo que essa revelação poderia pô-los (Eleven e E.T.) em risco.
Assim como em Os Goonies e It – Uma Obra Prima do Medo (It, 1990), em Stranger
Things, Will, Mike, Dustin e Lucas vivem uma infância aparentemente simples e ordinária:
andando de bicicleta e se divertindo, porém, simultaneamente, vivem realidades totalmente
secretas para seus pais e enfrentam os problemas sem a ajuda ou o reconhecimento dos adultos.
Outro caráter notável do núcleo das crianças na série é que elas formam o grupo mais
coeso, com fortes vínculos baseados em premissas sólidas como a de que ‘promessa é algo que
não se quebra’ e ‘amigo é alguém por quem você faria tudo’. Quando um bully ameaça
machucar Dustin, caso Mike não pule de um penhasco, este não hesita em tomar a decisão que
salvaria seu amigo, mesmo que essa atitude ponha sua própria vida em risco.
Podemos identificar que essa qualidade vista no grupo é, possivelmente, decorrente de
uma ‘infância analógica’. Isto é, uma vez que as relações interpessoais não são mediadas por
dispositivos móveis ou redes sociais digitais, a convivência se faz necessária. Por isso, os
garotos são quase sempre apresentados em grupo, vivenciando as mesmas experiências de
forma conjunta. Até mesmo o uso do walkie-talkie na série é limitado a comunicações rápidas,
servindo como ferramenta para direcionar o encontro presencial que se dará em seguida. Este
traço característico da tecnologia comunicacional oitentista acaba se refletindo nas formas de
interação da juventude da época. O ponto de partida para a construção dessa ideia de infância
analógica foi a própria experiência pessoal dos irmãos Duffer:

Nós temos vagas memórias dos anos 80, diz Ross, mas nós ainda fomos préInternet e pré-celular pela maior parte da nossa infância. Nós fomos a última
geração a ter a experiência de sair com os nossos amigos para a floresta ou
para os trilhos do trem e o único jeito que os nossos pais podiam se comunicar
conosco era dizer “É hora do jantar.” [...] Esse foi o nosso ponto de referência
para como era no final dos anos 70 e início dos anos 80.69 (GROW, 2016,
n.p.).

Enquanto os personagens ajudam a compor o imaginário presente nos filmes de
referência dos anos 1980, a ambientação visual também é elemento essencial para prover

Tradução nossa para: “We have vague memories of the Eighties,” Ross says. “But we were still pre-Internet and
pre–cell phone for most of our childhood. We were the last generation to have the experience of going out with
our friends to the woods or the train tracks and the only way our parents could connect with us was to say, ‘It’s
time for dinner.’ … We were also movie nerds and had all these VHS tapes of all these classic Eighties films that
we would watch over and over again. That was our point of reference for what it was like in the late Seventies and
early Eighties.”
69
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verossimilhança e aproximação com a época retratada. A exemplo, para além de serem
referências diretas do projeto como um todo, os pôsteres de filmes (Figuras 6, 7 e 8) que
compõem os espaços íntimos de alguns personagens - como quartos e o porão - (Figuras 9, 10
e 11) refletem os produtos culturais contemporâneos à diegese da série.

Figura 6 – Poster de O Enigma de Outro Mundo (The Thing, 1982),
Figura 7 – Poster de Uma Noite Alucinante – A Morte do Demônio (The Evil Dead, 1981)
Figura 8 – Poster de Tubarão (Jaws, 1975)

Figura 9 - No porão da casa de Mike, vê-se o poster de O Enigma de Outro Mundo ao fundo

56

Figura 10 - No quarto de Jonathan, vê-se o poster de Uma Noite Alucinante – A Morte do demônio ao
fundo

Figura 11 - Nancy, Jonathan e Steve no quarto de Will. Vê-se o poster de Tubarão ao fundo

A atemporalidade da prática publicitária é usada como mais uma estratégia de
reconstituição da época. Ao colocar em tela um comercial oitentista da Coca-Cola (Figura 12),
a série evidencia as diferentes estratégias utilizadas pela marca naquele período, desde o design
de embalagem do produto até a linguagem aplicada na peça publicitária para cativar os seus
potenciais consumidores - linguagem essa que, atualmente, poderia soar datada e pouco
eficiente, especialmente quando comparada às elaboradas narrativas construídas nos comerciais
contemporâneos.
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Figura 12 - Eleven assiste comercial da Coca-Cola

Outros elementos que ajudam a desenhar o escopo temporal específico, além da própria
caracterização dos personagens como um todo (destaque para os penteados característicos do
período), são objetos muito particulares da década de 1980, como wood paneled wagons (Figura
13) e fitas cassetes.

Figura 13 - Carros em Hawkins

Em um flashback, vemos Jonathan presenteando seu irmão Will com uma mixtape
contendo canções como "Should I Stay or Should I Go" de The Clash, "Atmosphere" de Joy
Divison, entre outras de artistas como David Bowie e The Smiths. O cuidado com a utilização
de música na diegese reforça a construção deliberada do cenário musical dos anos 1980,
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destacando os artistas populares da época. Ross Duffer disse que eles realmente queriam brincar
com a ideia do que estaria tocando por volta de 1983 (GRUTTADARO, 2016, n.p.). Além de
localizar o espectador neste contexto musical, as faixas usadas têm importância no desenho de
características psicológicas de alguns personagens e na indicação de mudanças de seus
respectivos arcos dramáticos. Quando retorna do Mundo Invertido, Will ganha de presente outra
fita (Figura 14).

Figura 14 - Will ganha de Jonathan outra mixtape

O som enquanto ferramenta de representação de uma época é visto ainda na músicatema da série, tocada nos créditos de abertura. Com um tom denso, misterioso e soturno, a
música tem como característica marcante o uso de sintetizadores - instrumento musical
eletrônico que produz sons através da manipulação direta de correntes elétricas. Esse
instrumento é um traço marcante das trilhas sonoras dos filmes do diretor americano John
Carpenter, tais como Halloween e O Enigma de Outro Mundo, citado pelos irmãos Duffer como
uma importante referência. Christopher R. Weingarten que escreve para a Rolling Stone,
defende que “nenhuma parte da aclamada minissérie Stranger Things ativa os circuitos da
nostalgia como sua trilha sonora de zumbidos sinistros de sintetizadores analógicos”70
(LIZARDI, 2017, p. 110).
Os créditos de abertura da série são, como um todo, um instrumento de imersão do
espectador naquele universo, desde sua música-tema, até a tipografia do título.

Tradução nossa para: “[n]o part of acclaimed miniseries Stranger Things activates the nostalgia circuits like its
soundtrack of eerie, droning analog synths”
70
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A fonte de uma série pode parecer um lugar improvável para encontrar
conexões nostálgicas profundas, mas Stranger Things usa magistralmente essa
ferramenta sutil para evocar suas origens de subgênero. Além de um cartão de
título situando a série em 1983 na cidade fictícia de Hawkins, Indiana, os
créditos de abertura não aparecem até passados mais de oito minutos do
primeiro episódio de Stranger Things, mas têm um impacto nostálgico quando
o fazem. A seqüência, acompanhada do tema carregado de sintetizadores,
contém dois elementos, o título da série e o título do elenco e da equipe, ambos
contribuindo para esse cultivo da nostalgia do subgênero dos anos 80. O
próprio cartão de título emerge lentamente como se a câmera estivesse se
afastando do seu centro, enquanto as letras aparecem e se formam umas com
as outras. Uma vez juntos, eles revelam um logotipo vermelho, sem
preenchimento com uma fonte serifada e linhas de enquadramento que são
altamente reminiscentes das capas dos primeiros romances de Stephen King. 71
(LIZARDI, 2017, p. 111).

A sequência de abertura foi criada por Michelle Dougherty, diretora criativa da
produtora Imaginary Forces, responsável por desenvolver as aberturas de séries como Mad
Men: Inventando Verdades (Mad Men, 2007 - 2015) e Boardwalk Empire: O Império do
Contrabando (Boardwalk Empire, 2010 - 2014). Quando ela se reuniu com os irmãos Duffer
para discutir a criação da fonte do título de abertura, que viria a ter um papel essencial na
construção da identidade visual de Stranger Things, eles apresentaram capas de livros do
escritor Stephen King, que liam quando crianças. Dougherty, então, chegou até a distinta fonte
ITC Benguiat, criada em 1978 pelo designer Ed Benguiat, e usada em algumas dessas capas de
livros (Figura 15), bem como numa série de livros publicada nos anos 1980 e 1990, chamada
Choose Your Own Adventure.

Tradução nossa para: “A series’ font might seem an unlikely place to find deep nostalgic connections, but
Stranger Things masterfully uses this subtle tool to evoke its subgenre origins. Other than a title card placing the
series in 1983 in the fictional town of Hawkins, Indiana, the opening credits do not appear until over eight minutes
into Stranger Things’s first episode, but pack a nostalgic punch when they do. The sequence, accompanied by the
aforementioned synthesizer-heavy theme, contains two elements, the series title card and the cast and crew title
card, which both contribute to this cultivation of 1980s subgenre nostalgia. The title card itself slowly emerges as
if the camera is pulling back from being zoomed into its center, while the letters appear and form up with each
other. Once together, they reveal a red, negative-space logo with a serif font and framing lines that are highly
reminiscent of early Stephen King novel covers.”
71
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Figura 15 - Capas antigas de romances de Stephen King

Além disso, os Duffer também gostariam de remeter ao trabalho de Richard Greenberg
(Figura 16) que criou os créditos de abertura para vários filmes como Alien: O Oitavo
Passageiro, Viagens Alucinantes (Altered States, 1980), Os Goonies, Superman: O Filme
(Superman, 1978) e Os Intocáveis. Em entrevista para o Entertainment Weekly, os Duffer
comentaram sobre a importância de Greenberg para eles: “[ele] era conhecido por usar as letras
dos títulos do filme para criar combinações hipnóticas de movimento e cor e sombra. O homem
é um gênio, e esperamos que tenhamos capturado um pouco de sua magia.”72 (DUFFER
BROTHERS, 2016, n.p.).

Tradução nossa para: “[he] was known for using the lettering of the movie titles to create hypnotic combinations
of movement and color and shadow. The man is a genius, and we hope we captured a little bit of his magic.”
72
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Figura 16 - Créditos de abertura criados por Richard Greenberg

Antes da chegada dos softwares de animação, as sequências de título de abertura eram
filmadas oticamente, ou seja, manualmente, quadro a quadro, com um projetor e uma câmera.
Para replicar essa condição analógica e obter um visual granulado e imperfeito, como desejado
pelos Duffer, Michelle Dougherty usou Kodaliths, um tipo de filme antigo que produz imagem
de alto contraste. Esse recurso físico foi posteriormente incorporado à animação digital,
produzindo o resultado que podemos ver ao início de cada capítulo (Figuras 17 e 18).

Figura 17 - créditos de abertura de Stranger Things
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Figura 18 - créditos de abertura de Stranger Things

Outro elemento que desempenha um importante papel no resgate do imaginário presente
nos filmes dos anos 80 é o próprio pôster promocional da série (Figura 19). Criado pelo artista
visual Kyle Lambert, o poster foi inspirado no trabalho do artista americano Drew Struzan,
responsável por criar mais de 150 pôsters para filmes (RODGERS, 2017, n.p.), entre eles os da
franquia Star Wars (Figura 20), Indiana Jones, De Volta para o Futuro, além de E.T. O
Extraterrestre, Os Goonies, O Enigma de Outro Mundo e Blade Runner – O Caçador de
Androides (Figura 21).

Figura 19 – Poster de Stranger Things (2016) por Kyle Lambert
Figura 20 – Poster de Guerra nas Estrelas (1977) por Drew Struzan
Figura 21 – Poster de Blade Runner – O Caçador de Androides (1982) por Drew Struzan
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No sentido de caracterizar Hawkins como uma cidade verossímil, os criadores recorrem
a algumas imagens presentes no imaginário popular, a exemplo da representação de espaços
públicos acessíveis como escola, delegacia e biblioteca - em contraponto à imagem do
Laboratório de Hawkins, cuja formalidade e impenetrabilidade destoa do resto da cidade.
Ademais, a ideia de uma cidade pacata, suburbana e alheia às dinâmicas de grandes
centros metropolitanos, onde todos parecem se conhecer, cria uma relação de pertencimento
entre seus habitantes, especialmente com Will, Dustin, Mike e Lucas, que demonstram domínio
de sua geografia e liberdade para explorá-la, o que ocorre quando não estão reunidos no subsolo
da casa dos Wheeler, imagem essa que acessa a ideia do porão enquanto espaço legitimado dos
underdogs.
Da mesma forma que no filme Halloween, a cidade de Haddonfield é concebida como
um local suburbano e plácido, Hawkins é introduzida desde o primeiro episódio como um lugar
onde a ideia de crime é um roubo de gnomos de jardim. Quando Joyce tenta convencer o chefe
de polícia, Hopper, de que algo terrível aconteceu com seu filho, ela é respondida com desdém:
“Isso aqui é Hawkins.”73, como se essa simples fala resumisse a ideia de uma cidade onde nada
(de ruim) acontece. Igualmente, no filme Halloween, o psiquiatra Dr. Loomis alerta ao xerife
Brackett: “A Morte chegou à sua cidadezinha, xerife.”74; este que de forma análoga a Hopper,
demonstra descrença na possibilidade de algo fora do comum perturbar a rotina de Haddonfield.
Essa também é a premissa explorada em Tubarão. Amity Island é concebida como um
lugar tranquilo de veraneio. No entanto, quando repetidos ataques de tubarão ameaçam a
segurança da população, o chefe de polícia Martin Brody não mede esforços na tentativa de
restabelecer a tranquilidade do local. Aos poucos essa transformação também é vista no chefe
Hopper, quando à medida que vai descobrindo novas informações durante sua investigação, se
envolve cada vez mais e desafia autoridades para solucionar o desaparecimento de Will e uma
conspiração ainda maior.
A própria cena de registro do desaparecimento de Will faz uma referência direta à cena
do registro do primeiro ataque de tubarão: em plano fechado, vemos uma máquina de escrever
datilografando a palavra MISSING (desaparecido), tal qual no filme de 1975 vemos a inscrição
de provável causa da morte sendo SHARK ATTACK (ataque de tubarão). Estamos diante de
acontecimentos antes inconcebíveis naqueles ditos cenários.
A concepção do espaço extraordinário, em contraponto à imagem genérica da cidade de
Hawkins, recorre a outra referência significativa utilizada pelos criadores oriunda do subgênero
73
74

Tradução nossa para: “This is Hawkins.”
Tradução nossa para: “Death has come to your little town, Sheriff.”
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da Ficção Científica: Alien: O Oitavo Passageiro, dirigido por Ridley Scott. Essa influência é
percebida na construção visual do Mundo Invertido (Figura 22) a partir de elementos
empregados no filme de 1979 (Figura 23), tais como: o uso de um tratamento de cor voltado
para o ciano; uma fotografia fria e a caracterização de um ambiente escuro, inóspito e repleto
de matéria pegajosa e gosmenta, o qual os personagens desbravam usando trajes de proteção
adequados e carregando lanternas.

Figura 22 - Hopper e Joyce adentram o Mundo Invertido

Figura 23 - Kane explora lua em Alien

Além das semelhanças entre o Mundo Invertido de Stranger Things e lua de Alien: O
Oitavo Passageiro, existe também uma equivalência notável entre o design da criatura
encontrada na garganta de Will, quando é encontrado desacordado no Mundo Invertido (Figura
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24), e a icônica imagem da criatura facehugger atacando o rosto do personagem Kane (John
Hurt) (Figura 25).

Figura 24 - Will é encontrado inconsciente com criatura presa em sua boca

Figura 25 - Kane inconsciente com facehugger preso em seu rosto

Dentre outras referências cinematográficas que são utilizadas como elementos-chave na
construção identitária da estética e narrativa de Stranger Things, destacam-se dois filmes
citados anteriormente, os quais estabelecem outros importantes paralelos visuais com a série,
constatação frequentemente apontada pela audiência. São eles Conta Comigo e E.T.: O
Extraterrestre.
No primeiro, um dos principais paralelos apontados é a reprodução da situação em que
quatro jovens caminham na floresta sobre trilhos de trem (Figura 27). Nesse caso, não se trata
de uma homenagem (Figura 26) que meramente reproduz a imagem em si, mas também traça
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uma equivalência da função narrativa entre essas sequências, que é apresentar esses jovens em
uma jornada de amadurecimento, tendo como consequência o fortalecimento de seus laços de
amizade enquanto grupo.

Figura 26 - Dustin, Lucas, Mike e Eleven andam na floresta sobre trilhos de trem

Figura 27 - Gordie, Chris, Vern e Teddy andam na floresta sobre trilhos de trem em Conta Comigo

Já em uma das cenas mais clássicas do filme E.T.: O Extraterrestre, o grupo de jovens
pedala para fugir de agentes secretos do governo fortemente armados que buscam capturar o
outsider, E.T.. No ápice da perseguição, quando pensam que não há mais escapatória, o
alienígena usa de seus poderes para criar uma fuga extraordinária, em que os mesmos têm suas
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bicicletas levitadas para longe dos vilões (Figura 28). Em Stranger Things, o paralelo é traçado
quando Mike, Dustin, Lucas e Eleven estão, também em bicicletas, sendo igualmente
perseguidos por agentes secretos do governo. Eleven usa então seus poderes telecinéticos para
levitar uma van em rota de colisão, desobstruindo assim a passagem de fuga (Figura 29).

Figura 28 - Bicicletas levitam em E.T.: O Extraterrestre

Figura 29 - Van levita sobre as crianças de bicicleta

Ao fazerem essas referências, os Duffer destacam e reafirmam as qualidades que eles
gostariam de transmitir, as quais estão presentes em ambos os filmes citados: uma história de
amizade, companheirismo e aventura.
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Por fim, para o blog Farofa Geek, o jogo de RPG Dungeons & Dragons (Figura 30) vem
a ser a referência mais importante para a série. Criado por Gary Gygax e Dave Arneson e
publicado em sua primeira versão em 1974 nos Estados Unidos, o jogo serve não apenas para
caracterizar os garotos como nerds com um hobby popular à época representada, mas tem
grande importância narrativa “na medida em que sua complexa mitologia se torna uma metáfora
para o modo como os meninos se unem para atuar como um verdadeiro grupo e interpretam os
acontecimentos macabros que acontecem na cidade de Hawkins.” (MALAGRIS, 2017, n.p.).

Figura 30 - Detalhe do Demogorgon, criatura do jogo Dungeons & Dragons

A serialidade capitular empregada juntamente com a estrutura em três atos
(Apresentação, Confrontação e Resolução) possibilitou a sensação de se estar assistindo a um
filme longo. Logo no início somos apresentados aos principais personagens, à dinâmica da
cidade e um conflito é estabelecido. A linha de história central – o desaparecimento de Will –
guia a evolução teleológica da série, às quais tramas paralelas convergem e se unem. Os quatro
núcleos distintos de personagens principais (Joyce, Hopper, as crianças e os adolescentes), cada
qual à sua maneira, vão fazendo descobertas que, inevitavelmente, culminam na constatação de
que Will foi abduzido por uma criatura de outra dimensão, que chegou à cidade através de um
portal aberto dentro do Laboratório de Hawkins, e para conseguir resgatá-lo eles devem unir
forças. O objetivo é atingido no final e a primeira temporada se encerra sem pontas soltas. No
entanto, tal como um filme com possível sequência, a história pode ser explorada com uma
continuação através de duas pistas indicadas no final: Will não está muito bem e Eleven, apesar
de ter desaparecido junto com o monstro, pode estar viva.
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Os fãs reagiram positivamente e provaram que o efeito de nostalgia foi atingido com
sucesso. Escolhemos alguns depoimentos retirados da sessão de comentários de três vídeos no
Youtube para ilustrar essa experiência, a saber: Stranger Things | The First 8 Minutes - Series
Opener | Netflix75, disponibilizado pela Netflix; Top 10 Stranger Things Facts76 do canal
WatchMojo.com e Stranger Things is a Better 80s Movie Than Most 80s Movies77 do canal
Mother’s Basement.

Broken Jesuit: “o mesmo aqui. meu irmão e eu pensamos que o cartão de título era legal e a cara de
stephen king, então demos uma chance. assisti a toda a temporada de uma só vez, enquanto relembrava
ser criança e assistir aos filmes que ela nos lembrava. filme perfeito para crianças dos anos 80.”

Clockwork Kate: “+Bee Whistler Eu também ... fui fisgada pela trilha sonora e minha própria nostalgia
em 0,01 segundos. (Mas eu tenho 40,) e destruo a série em pedaços se eles não são historicamente
precisos. Eu até tinha o conjunto de lençóis [ele cobre 11 para escondê-la] quando criança !! Quão
preciso é isso? !!”

Robert J. Williamson: “Eu era criança na década de 1980 e acho que, se você cresceu naquele tempo,
você experimentou um sentimento real de nostalgia ao assisti-lo, pois eles captaram a era muito
perfeitamente. Eu acho que aqueles que viveram esse tempo podem apreciar a série em outro nível.”

3dotsOneSpace: “Eu amo como eles prestam atenção aos detalhes, e ainda assim eles criam uma obraprima que será atemporal”
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CKtq-bZgS8I. Acesso em: 13 junho 2019.
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=kQnHZXx-nkQ. Acesso em: 13 junho 2019.
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Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=MgAVbTR5cOw. Acesso em: 13 junho 2019.
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Kyle Williams: “Eu acho que se essa série fosse na tv a cabo, eu provavelmente não teria conseguido
acompanhá-la. Mas como o Netflix tem todos os episódios bem à sua frente, não tive escolha senão
terminar. E eu amei cada pedacinho disso.”

Saint Martins: “Tenho flashbacks da minha juventude enquanto assisto Stranger Things. A música,
referências de filmes, moda, cortes de cabelo, etc A série começa em 1983. Eu tinha 12 anos na época.
Eu era uma dessas crianças. Eu fazia parte da geração "E.T.", "Breakfast Club", "Stand By Me", "The
Goonies" e "Weird Science" de 1980. Tenho saudades desses tempos.”

Joe Nunya: “Eu tinha 13 anos em 1983. Toda e qualquer coisa de Ficção Científica, Fantasia, Horror,
Mistério foi meu mundo, e Dungeons and Dragons minha principal paixão e amor.
Eu esbarrei nessa série ontem à noite e assisti tudo de cabo a rabo! Eu não conseguia parar e não queria.
Pra falar a verdade, esta série resumia tudo sobre meus primeiros anos de adolescência e as ondas e
ondas de nostalgia eram como NENHUMA que eu já tive antes de qualquer produção televisiva.
Minha mais profunda gratidão a todos que foram responsáveis por criar este programa e todos os
componentes que o acompanharam!”

SuperGiantRobot Rocket: “Eu gostaria de ter crescido nos anos 80! um tempo tão mais simples”

xry: “Se eu não soubesse que era uma série de TV, eu pensaria que é um filme
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Danny_Misleading: “Esta é uma obra-prima, depois de alguns minutos eu tinha como dizer que
Stranger Things é incrível, a atmosfera que eles foram capazes de recriar é algo difícil de descrever”

jamhay1000: “Eu vivi os anos 80. Este filme err umm série os capturou perfeitamente. De sair na
pedreira local, a acampar em um velho ônibus escolar destruído para ouvir the Clash, esta série foi tão
paralela à minha adolescência nos anos 80 que me deixou de boca aberta. Agora, quase aos cinquenta,
este filme whoops quero dizer série trouxe de volta memórias que eu esqueci que tinha. Isto foi nostalgia
feito não apenas direito mas feito PERFEITAMENTE. Resenha maravilhosa, por sinal, a melhor e mais
detalhada que eu vi até agora.”

Miss Kitty Fantastico: “A primeira vez que vi Barb quase caí da cadeira. Cabelo curto, óculos grandes,
blusa xadrez com babados, jeans de cintura alta. Foi a perfeição de estilo dos anos 80.”

Falme: “Na verdade, não seria justo dizer que cada uma das subtramas tem um grau variável de apelo
dependendo do espectador? Eu tive amigos que assistiram e amaram a subtrama adolescente, mas
odiaram as crianças. Eu concordo com a sua visão, MAS eu sou um cara branco de 20 anos com bagagem
nerd, então eu não me identifico com o núcleo adolescente, mas me relaciono com os outros. O ponto
principal de ter múltiplos enredos entrelaçados é tornar a narrativa mais complexa e fornecer
personagens com que espectadores de demografias diversas se identifiquem. Tenho certeza que se eu
conseguisse fazer minha mãe assistir, ela provavelmente amaria a parte de Wynona Rider [sic] tanto
quanto eu a acho superprotetora e exagerada. Então, é bom perceber a arte de fazer histórias que não são
realmente para você, mas permite que você compartilhe essa história boa com mais pessoas. Poderia ser
melhor para nós, claro, mas ia acabar não sendo tão "magistral".”
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Assim, concluímos que o que foi capaz de gerar a nostalgia nos fãs foram os diferentes
elementos combinados para criar a ambientação pretendida. A narrativa estruturada como um
filme, com elementos típicos dos anos 80, a atenção aos detalhes com o design de produção, a
trilha sonora, as referências aos filmes, o jogo Dungeons & Dragons. Segundo Edgar Alvarez:
“Tem conspiração, comédia, amizade, horror e sobrenatural espalhados por toda parte. Isso,
combinado com as influências e homenagens cinematográficas de Ives e dos Duffer Brothers,
é o que preserva a atmosfera dos anos 80 da série. 78”

Tradução nossa para: “There's conspiracy, comedy, friendship, horror and supernatural sprinkled throughout.
That, combined with Ives' and the Duffer Brothers' cinematic influences and homages, is really what preserves the
'80s vibes from the series.”
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Partimos do entendimento de que Stranger Things representou para seus criadores a
materialização do seu desejo de compor um filme de ficção científica, horror e aventura,
ambientado na década de 80, que permitisse o resgate de características relacionadas às suas
memórias afetivas.
No entanto, por questões de demandas de mercado que no momento privilegiavam
produtos seriados em detrimento de peças únicas, os Duffer viram a necessidade de reformular
sua intenção original de forma a atender um formato específico, mas sem perder de vista suas
preferências – narrativa e estética – pessoais. Tal realização só foi possível dentro de um
contexto em que a Netflix vinha liderando o mercado de oferta de televisão sob demanda e
investindo massivamente em produção de conteúdo original, oferecendo bastante flexibilidade
e liberdade criativa para os criadores contarem suas histórias.
Através da sintonia entre as duas partes, os criadores puderam aproveitar a lógica de
produção e distribuição da empresa para criar uma série com cara de filme: eles teriam a
possibilidade de explorar com a riqueza desejada o universo e arcos narrativos, algo que não
seria possível em apenas duas horas típicas de filme, e aproveitaram a disponibilização
simultânea das oito partes da série e o já costumeiro hábito de maratona por partes dos
espectadores para não gerar nenhuma quebra de ritmo na fruição.
Quanto ao projeto estético e narrativo, os criadores se valeram de soluções e referências
de seu repertório pessoal, que supunham ser comuns aos futuros espectadores da série, como
observado através da utilização de referências intertextuais provenientes das obras de Steven
Spielberg, John Carpenter, Ridley Scott, Wes Craven e Stephen King, entre outros, todas
situadas no período entre o final da década de 70 e início dos anos 90. A equipe técnica e o
conjunto certo de atores também se mostraram essenciais para atender o objetivo pretendido.
A intensa resposta positiva obtida do público pode ser explicada por uma atual “cultura
da nostalgia”, em que os consumidores buscam conforto através de produtos que recriam com
bastante verossimilhança tempos supostamente melhores e mais simples – ainda que o
espectador não tenha necessariamente vivido no período representado.
Além disso, através de materiais produzidos por fãs que exploram as referências
presentes na série, a audiência é estimulada a compartilhar as pistas intertextuais percebidas na
série, enriquecendo cada vez mais a experiência de recepção da narrativa. A facilidade de acesso
à série viabilizou a constante revisita ao material.
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Em conclusão, entendemos que o efeito de nostalgia presente na série vem a ser o
resultado de uma proposta autoral dentro de uma tentativa de capturar a atmosfera que permeia
esses filmes que os criadores assistiram na infância.
Esse processo de pesquisa foi uma experiência reveladora e esclarecedora. Tive a
oportunidade de observar um objeto antes apreciado por mim apenas como audiência, agora
como um objeto de estudo. Também tive a sensação de nostalgia, apesar de não ter vivido na
época. Os filmes dos anos 80 que assisti serviram como referência para embasar a minha visão
da década, e com Stranger Things fui novamente transportada para lá.
Enquanto fã, desfrutava do processo de identificação de referências, assim como
qualquer outro espectador. No entanto, durante a pesquisa tive a oportunidade de ir além, e
analisar como e porque essas referências foram incorporadas à narrativa, com que intuito, de
que forma e com quais efeitos pretendidos. Essa circunstância permitiu que eu desenvolvesse
um segundo olhar sobre a série, o de pesquisadora.
Encontrei na teoria de Bordwell, Baxandall, Bianchini, Picado, Souza, Machado,
Pallottini e Eco, as ferramentas que orientaram e ajudaram a sustentar a minha argumentação.
A intimidade com a série e admiração pelo trabalho realizado pelos Duffer foi um estímulo para
mergulhar na pesquisa, e também colaborou com a manutenção do meu interesse em seguir
com ela. A cada dia de trabalho eu fazia uma nova descoberta, evidenciando o quão fértil é este
tema aqui discutido.
Este trabalho representa o fim de um ciclo na graduação e espero que o mesmo possa
contribuir para a pesquisa em comunicação e sirva como um suporte para outros pesquisadores
que eventualmente busquem analisar a nostalgia enquanto um recurso narrativo e comercial não
somente em Stranger Things, mas em qualquer outro produto que faça uso dela. Entendemos
que o assunto até mesmo dentro de Stranger Things não foi esgotado, mas esperamos ter
cumprido com o objetivo de compreender a composição da nostalgia do ponto de vista de quem
cria. Um trabalho mais minucioso acerca dos easter-eggs presentes na série pode vir a ser uma
nova dimensão a ser observada.
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APÊNDICE A
QUADRO 1 – PRODUTORES, CRIADORES E ELENCO PRINCIPAL DE STRANGER THINGS (2016)

Temporada/ função

STRANGER THINGS (2016)

Co-Executive Producer

IAIN PATERSON

Executive Producers

KARL GAJDUSEK
CINDY HOLLAND
BRIAN WRIGHT
MATT THUNELL
SHAWN LEVY
DAN COHEN
THE DUFFER BROTHERS

Produtores, criadores e elenco principal da primeira temporada.

Created by

THE DUFFER BROTHERS

Main Cast

WINONA RYDER
DAVID HARBOUR
FINN WOLFHARD
MILLIE BOBBY BROWN
GATEN MATARAZZO
CALEB MCLAUGHLIN
NATALIA DYER
CHARLIE KEATON
CARA BUONO
MATTHEW MODINE
JOE KEERY
NOAH SCHNAPP
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QUADRO 2 - STRANGER THINGS (2016) EQUIPE
Capítulo/
função
Chapter One:
The Vanishing
of Will Byers
Chapter Two:
The Weirdo on
Maple Street
Chapter Three:
Holly, Jolly
Chapter Four:
The Body
Chapter Five:
The Flea and
the Acrobat
Chapter Six:
The Monster
Chapter Seven:
The Bathtub
Chapter Eight:
The Upside
Down

Casting by

Edited by

Production
Designer

CARMEN
CUBA

DEAN ZIMMERMAN

CHRIS TRUJILLO

TIM IVES

KYLE DIXON
MICHAEL STEIN

THE DUFFER
BROTHERS

THE DUFFER
BROTHERS

CARMEN
CUBA

KEVIN D. ROSS

CHRIS TRUJILLO

TIM IVES

MICHAEL STEIN
KYLE DIXON

THE DUFFER
BROTHERS

THE DUFFER
BROTHERS

CARMEN
CUBA

KEVIN D. ROSS

CHRIS TRUJILLO

TOD
CAMPBELL

KYLE DIXON
MICHAEL STEIN

JESSICA
MECKLENBURG

SHAWN LEVY

CARMEN
CUBA

DEAN ZIMMERMAN

CHRIS TRUJILLO

TOD
CAMPBELL

MICHAEL STEIN
KYLE DIXON

JUSTIN DOBLE

SHAWN LEVY

CARMEN
CUBA

KEVIN D. ROSS

CHRIS TRUJILLO

TIM IVES

KYLE DIXON
MICHAEL STEIN

ALISON
TATLOCK

THE DUFFER
BROTHERS

CARMEN
CUBA

DEAN ZIMMERMAN

CHRIS TRUJILLO

TIM IVES

MICHAEL STEIN
KYLE DIXON

JESSIE NICKSONLOPEZ

THE DUFFER
BROTHERS

CARMEN
CUBA

KEVIN D. ROSS

CHRIS TRUJILLO

TIM IVES

KYLE DIXON
MICHAEL STEIN

JUSTIN DOBLE

THE DUFFER
BROTHERS

CARMEN
CUBA

DEAN ZIMMERMAN

CHRIS TRUJILLO

Director of
Photography

TIM IVES

Music by

MICHAEL STEIN
KYLE DIXON

Funções mais importantes que aparecem nos créditos de abertura de cada capítulo da primeira temporada.

Written by

Teleplay by:
THE DUFFER
BROTHERS
Story by:
PAUL DICHTER

Directed by

THE DUFFER
BROTHERS

83

QUADRO 3 - STRANGER THINGS (2016) EQUIPE
Capítulo/ função
Chapter One: The
Vanishing of Will
Byers
Chapter Two: The
Weirdo on Maple
Street
Chapter Three:
Holly, Jolly

Associate
Producers

Co- Producers

Co-Executive
Producer

Staff Writers

Unit Production
Manager

Costume Designers

RAND GEIGER
EMILY MORRIS

JUSTIN DOBLE
ALISON TATLOCK

JESSSICA
MECKLENBURG

JESSIE NICKSON- TIMOTHY LONSDALE
LOPEZ

KIMBERLY ADAMS

RAND GEIGER
EMILY MORRIS

JUSTIN DOBLE
ALISON TATLOCK

JESSSICA
MECKLENBURG

JESSIE NICKSON- TIMOTHY LONSDALE
LOPEZ

KIMBERLY ADAMS

RAND GEIGER
EMILY MORRIS

JUSTIN DOBLE
ALISON TATLOCK

JESSSICA
MECKLENBURG

JESSIE NICKSON- TIMOTHY LONSDALE
LOPEZ

KIMBERLY ADAMS
MALGOSIA TURZANSKA

RAND GEIGER
EMILY MORRIS

JUSTIN DOBLE
ALISON TATLOCK

JESSSICA
MECKLENBURG

JESSIE NICKSON- TIMOTHY LONSDALE
LOPEZ

KIMBERLY ADAMS
MALGOSIA TURZANSKA

RAND GEIGER
EMILY MORRIS

JUSTIN DOBLE
ALISON TATLOCK

JESSSICA
MECKLENBURG

JESSIE NICKSON- TIMOTHY LONSDALE
LOPEZ

MALGOSIA TURZANSKA

RAND GEIGER
EMILY MORRIS

JUSTIN DOBLE
ALISON TATLOCK

JESSSICA
MECKLENBURG

JESSIE NICKSON- TIMOTHY LONSDALE
LOPEZ

MALGOSIA TURZANSKA

RAND GEIGER
EMILY MORRIS

JUSTIN DOBLE
ALISON TATLOCK

JESSSICA
MECKLENBURG

JESSIE NICKSON- TIMOTHY LONSDALE
LOPEZ

MALGOSIA TURZANSKA

RAND GEIGER
EMILY MORRIS

JUSTIN DOBLE
ALISON TATLOCK

JESSSICA
MECKLENBURG

JESSIE NICKSON- TIMOTHY LONSDALE
LOPEZ
PAUL DICHTER
Funções mais importantes que aparecem nos créditos de encerramento de cada capítulo da primeira temporada.

MALGOSIA TURZANSKA

Chapter Four: The
Body
Chapter Five: The
Flea and the
Acrobat
Chapter Six: The
Monster
Chapter Seven: The
Bathtub
Chapter Eight: The
Upside Down
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TABELA 1 – RUNNING TIME
STRANGER THINGS (2016)

STRANGER THINGS 2 (2017)
(min)

CAPÍTULO 1
48
CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
55
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
51
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
50
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 5
52
CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 6
46
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
42
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
54
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9
Tempo de duração de cada capítulo de cada temporada.

STRANGER THINGS 3 (2019)
(min)

47
55
50
45
57
51
45
47
61

(min)

CAPÍTULO 1
CAPÍTULO 2
CAPÍTULO 3
CAPÍTULO 4
CAPÍTULO 5
CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
-

50
50
49
52
51
59
55
77
-

