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Mal posso esperar. Vem aí a sexta temporada de Lost. 
 
Se você passou os últimos dois anos em Marte e nunca ouviu falar a respeito, explico. Trata-se 
de um seriado americano de estrondoso sucesso, onde uma coleção multirracial de seres 
humanos se vê presa em uma ilha com capacidades eletromagnéticas de viajar no tempo. 
Absurdo megalomaníaco, claro: - não é um avião, nem uma pessoa, é logo uma ilha inteira 
com esta capacidade; uma ficção científica deliciosamente impraticável que mistura física 
quântica, romance e suspense. 
 
Delícia pura. 
 
Os enigmas criados pela equipe de roteiristas comandadas por J.J. Adams foram tantos, que 
no mundo virtual de adoradores do seriado rola uma bolsa de apostas: uns acham que não há 
solução possível para as invenções catárticas. Outros nem ligam para o desfecho, gostam é da 
adrenalina de cada capítulo. Eu mesma aguardo uma satisfação para o fenômeno da 
fumacinha preta que arrasta as pessoas pra não se sabe onde que me arrumem uma tese 
explicativa com um mínimo de dignidade! Mas também se não arrumarem, há chances de a 
propalada última temporada ser só um golpe de marketing...E isso é bom, porque o seriado 
continuaria até os roteiristas encontrarem uma explicação para tudo. 
 
O ópio do planeta 
 
Sou uma das milhões de pessoas viciadas em Lost. Mas não só: admito que hoje meu vício se 
estende para um situai quase patológico. Já consumo séries com diferentes características em 
doses variadas todas as noites. Nem vinho eu bebo com esta regularidade. 
 
A culpa é dos malditos fornecedores, esses canais a cabo. Séries americanas proliferam como 
gremlins molhados. A cada semana se tem uma nova opção, e depois de um dia estressante, 
quem resiste? 
 
Colocando em palavras um fenômeno comportamental que vem acontecendo há pelo menos 
três anos, os seriados americanos se tornaram o ópio do planeta. Se você faz parte deste 
milênio e quer entender o que passa na cabeça (e na sala) da humanidade, tem de sintonizar 
na AXN, Fox, HBO. Todo o mundo está assistindo às mesmas coisas com o frenesi coletivo que 
a passagem de um cometa causaria. 
 
E não Contente em assistir, a multidão se reúne em blogs e sites de relacionamento atrás de 
informações do que está por vir, fissurados por emoção, em uma orgia multimídia nunca antes 
experimentada nesta escala. 
 
Os seriados passaram a ter a influência - em dimensões planetárias e imediatas - que antes 
era ocupada pelas novelas e pelo cinema americano, ao seu modo e em seu tempo. O híbrido, 
com formato de novela e produção bem cuidada de cinema, tem roteiros fantásticos. E quando 
a fórmula cansa seus criadores, a produtora faz um último capítulo de sucesso retumbante e 
ponto final. (Californication, por exemplo, em sua primeira temporada tinha a inteligência 
lúbrica digna de Philip Roth. Degringolou na segunda temporada, infelizmente. Esperemos a 
próxima). 
 
Una-se a isto toda a disposição técnica e financeira americana. Resultado: 12 milhões de 
pessoas assistiram ao primeiro episódio da última temporada de Lost nos Estados Unidos dias 
atrás. Dia 09, em uma ação inédita de lançamento quase simultâneo, é nossa vez. Nas 
próximas terças feiras, esqueçam-me: sou do Jack, da Kate e do Sawyer. 
 
Jack Bauer ou Kim Jong-ll? 
 



O problema é que tem se tornado cada vez mais difícil sair de frente da TV. Os seriados são 
um caminho sem volta; sempre há um bom motivo para prosseguir. Jack Bauer, protagonista 
do seriado 24 Horas, está de volta em sua décima temporada nos Estados Unidos (que pode 
ser baixado nos "torrent" competentes), decepando braços e comandando satélites pelo seu 
blackberry. 
 
Tem também o seriado Fringe, criado pelo mesmo J.J.Adams, com casos-aberrações 
solucionados por um cientista esquisitão, seu filho multiuso e uma loira do FBI. E o novo Lie to 
Me, onde um cientista do comportamento (Tim Roth) desvenda, só de olhar para a cara de 
uma pessoa, se ela mente ou diz a verdade. Quer mais? Mad Man fantástica reconstrução do 
mundo publicitário nos anos 60, Damages... e vai por aí. 
 
Ontem entrei em contato (através de fornecedores internacionais) com o recém lançado 
Cáprica. A história ainda está meio nebulosa para mim. Pelo que entendi, uma menina morre, 
mas tem seu avatar instalado em um robô. Já me fisgou - vejam a que ponto cheguei! 
 
Os puristas dirão que é mais uma vez a máquina americana propagando seus conceitos pelo 
mundo. É verdade. E que estou me curvando a esta cultura. Também é verdade. Mas fico feliz 
em saber que meu fornecedor é os Estados Unidos e não a Coréia do Norte ou o Irã. Já 
imaginou ter de ver seriados sem fim com o pequeno comandante Kim Jong-ll, em seu 
uniforme bege, liderando multidões num campo de arroz? 
 
Estou viciada sim, mas ainda prefiro drogas leves. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 46. 


