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RESUMO 
Esta pesquisa tem como objeto de estudo a série televisiva Mr. Robot. O objetivo deste artigo 
consiste na investigação das estratégias executadas pela série que visam engajar o público. O 
trabalho faz uma reflexão narratológica a partir da consideração de elementos do enredo e 
campanhas de marketing como exemplos que ajudam a explicar os procedimentos que visam 
a integração do público com a história. É levantada a hipótese de que o modelo narrativo 
proposto pela série é favorecido à medida que são elaborados recursos que visam uma maior 
participação do público. 
 
PALAVRAS-CHAVE: estudos de fãs; cultura participativa; complexidade narrativa; 
conexão; séries de televisão. 
 
 

INTRODUÇÃO  

As inovações e reconfigurações dos processos de produção, circulação e consumo de 

conteúdo, figuram um modelo de cultura mais participativa. Nesse contexto, o cenário 

midiático segue se transformando à medida que novas mídias surgem e o público se 

fragmenta em comunidades cada vez mais específicas. Na indústria televisiva norte-americana 

esses processos ficaram marcados por uma migração do marketing massivo para o marketing 

de nicho entre as décadas de 70 e 80, dando origem a uma nova era na história da TV 

(AKASS; MCCABE, 2007). Por meio de uma crescente valorização de modelos baseados na 

experimentação, no rompimento com as tradicionais formas episódicas, e na emergência de 

																																																								
1 Trabalho apresentado no GT 2 – Caiu na rede, ainda é cinema? do 5o CAPPA realizado nos dias 21 e 22 de maio de 2018. 
2 Estudante de Graduação 7º. semestre do Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFG, email: 
nnataliasantosdias@gmail.com. 
3 Orientador do trabalho. Docente do Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UFG, email: 
rodrigo.cassio.ufg@gmail.com 



	

	 37	

novos moldes de engajamento, essa perspectiva teve seus efeitos evidenciados nas séries de 

TV. 

No presente trabalho, parte de um projeto de pesquisa associado ao estudo de narrativas 

complexas, adotou-se como objeto a série televisiva Mr. Robot. O objetivo deste artigo 

consiste na investigação dos procedimentos executados pela série que visam engajar o público 

em um nível mais profundo. Considera-se elementos do enredo da obra e campanhas de 

marketing como exemplos de práticas que tencionam a inserção do espectador na diegese da 

série. Procura-se identificar se as táticas executadas buscavam a integração do público através 

da associação com elementos do enredo. Junto a isso, observa-se também que detalhes da 

narrativa teriam sido estabelecidos com o intuito de que o espectador se sinta parte daquele 

universo ou que aquele universo faz parte do seu.  

Além disso, pretende-se neste artigo ampliar o entendimento da pesquisadora acerca de 

uma hipótese já levantada em trabalhos desta mesma iniciação científica.  A hipótese remete 

ao fato de que o modelo narrativo proposto pela série seria favorecido à medida que são 

elaborados recursos que visam uma maior participação do público.  Entende-se que o artigo se 

justifica na medida que busca compreender a utilização de artifícios que incitam a 

participação da audiência e intenta a progressão no estudo de narrativas complexas.  

Para tal, a presente investigação inicia esta reflexão considerando aquilo chamamos de 

complexidade narrativa e a organização desse modelo no período que vivemos. Em seguida, 

são expostas informações a respeito do objeto de estudo desta pesquisa e das estratégias 

adotadas pelo mesmo que visam sua integração com o público, e finaliza-se com as 

considerações finais acerca deste estudo. 

COMPLEXIDADE NARRATIVA NA ERA DA CONEXÃO  

A partir da análise de um modelo narrativo que tem se popularizado na ficção seriada 

desde os anos 90 identifica-se formas denominadas como complexas. Tal complexidade "em 

seu nível mais básico, é uma redefinição de formas episódicas sob a influência da narração em 

série – não é necessariamente uma fusão completa dos formatos episódicos e seriados, mas 

um equilíbrio volátil" (MITTELL, 2012, p.36). Desse modo, as produções passam a prezar 

por diferentes experiências e transgressões do que quer que fosse entendido como modelo ou 

regra de storytelling. Com programas mais autoconscientes, são destacadas a estética 

operacional e a forma, “contempla-se não só a imersão na diegese, mas a própria construção 

da narrativa” (MUNGIOLI; PELEGRINI, 2013, p.30). A audiência é envolvida em uma 
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curiosidade que se direciona rumo a como os fatos se desenvolveram e não apenas ao que 

acontecerá em seguida, levando o público a se maravilhar pelo modo com que os escritores 

conduziram o entrelaçar dos acontecimentos. 

Historicamente, essas mudanças se devem tanto a inovações tecnológicas como também 

a mudanças no comportamento e no esforço necessário para se alcançar o público. A ampla 

proliferação de meios torna cada vez mais difícil a sustentação do tradicional modelo 

econômico televisivo. Com o público disperso faz se necessário buscar formas cada vez mais 

variadas de se chamar atenção. Ademais, com a possibilidade de gravar um programa em casa 

e revê-lo quadro a quadro, com a facilidade com que um telespectador pode agora entrar em 

contato com outros e compartilhar suas impressões e teorias, reformula-se as fronteiras entre 

produção e recepção. Desse modo, segmentos mais comprometidos como os fãs, passam a ter 

sua cultura valorizada e percebida como complexa, multidimensional, com diversos níveis de 

participação e engajamento (JENKINS, 1992).  

Vale destacar que esses processos estão inseridos em um contexto de convergência que 

deve ser compreendida especialmente por seu viés cultural, uma vez que, a mesma ocorre nos 

consumidores e em suas interações sociais com outros (JENKINS, 2008). Deve-se frisar que 

as interações entre os participantes se dá de maneira difusa e imprevisível. O termo cultura 

participativa (JENKINS, 1992) tenta abarcar um cenário de interações sociais entre 

comunidades que passam a se apropriar das mídias que consomem, estabelecendo novos 

sentidos e compartilhando essas experiências. Realça-se que nesse sentido a complexidade 

narrativa pode se estabelecer em uma via de mão dupla: enquanto o público busca o direito de 

criar e recriar em cima dos conteúdos que aprecia, os produtores também passam a criar 

produtos que demandam um maior engajamento daqueles que o consomem.  

Vale mencionar que o atual contexto também permite acesso fácil à inclusive séries de 

outras épocas. Esse tipo de possibilidade nos permite vislumbrar a formação de espectadores 

com uma bagagem que nenhuma geração anterior poderia ter. Especialmente por esse 

conteúdo antigo seguir acessível, cria-se uma espécie de arquivo de memória que pode ser 

revisitado livremente. Com isso, são definidas as bases de uma cultura de fã que pode acessar 

a história dos gêneros e formatos, entender suas conformações e superações, além de 

identificar tendências, repetições e inovações (SILVA, 2014). Esse olhar treinado da 

audiência é valorizado pelos escritores que se arriscam em roteiros cada vez mais complexos, 

com a convicção de que a experiências prévias do público permite que o mesmo entenda as 

peripécias narrativas executadas no programa.  
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Os executivos das grandes emissoras também começaram a ver uma oportunidade com 

a dispersão dos conteúdos de seus produtos principais, ao notarem que a prática era efetiva 

para manter a audiência engajada mesmo após o término da exibição do programa. O 

entendimento desse detalhe expande a própria noção do que é o texto televisivo. A aplicação 

disso é vista com clareza nos produtos que obtiveram sucesso na expansão das narrativas 

apresentadas na TV.  

A SÉRIE  

Mr. Robot é um drama criado por Sam Esmail com estreia em 2015. Trata-se da história 

de Elliot Alderson (Rami Malek), um jovem programador, que se divide entre o trabalho com 

cibersegurança e suas ações como parte do grupo hacker denominado fsociety. Extremamente 

introvertido, o protagonista compartilha seus pensamentos e frustrações com o espectador, 

como se estivesse conversando com um amigo imaginário.  

A trama se desenvolve tendo como arco principal um plano elaborado por Mr. Robot, 

líder do grupo fsociety, que visa uma redistribuição de renda à nível global através da deleção 

dos registros de débitos do conglomerado ECorp. Tendo em vista que esse único 

conglomerado detém o controle de 70% dos débitos de consumo e empréstimos estudantis 

realizados no mundo, o grupo hacker acredita que o ataque é capaz de iniciar uma revolução. 

Mr. Robot apresenta elementos que nos permite enquadrá-la dentro do que Mittell 

chamou de complexidade narrativa: a série faz uso de reviravoltas e revelações capazes de 

levar a audiência a reconsiderar tudo que foi mostrado até então; a direção valoriza uma 

fotografia e um enquadramento que se alia a narrativa, mas quebra regras já consolidadas na 

produção audiovisual, levando à um incômodo inicial e uma sensação de vazio e afastamento 

entre os personagens; os produtores oferecem incentivos para que os fãs desvendem os 

enigmas da série quadro a quadro; e etc. 

Uma vez que o público entende as normas que regem o universo daquele programa, a 

comunidade de fãs passa a ser educada para identificar e acompanhar os jogos propostos pelos 

produtores. Nessa conjuntura, torna-se possível estabelecer estratégias visando a construção 

de uma relação de proximidade e inserção do público. Tanto naquilo executado no enredo e 

apresentado ao longo dos episódios, como nas campanhas de marketing que visavam a 

divulgação da série, é possível notar um direcionamento que busca reduzir a fronteira entre a 

ficção e a realidade.  
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ESTRATÉGIAS DE MARKETING  

A promoção de séries televisivas através de campanhas de marketing determina 

diferentes níveis de interação com o texto, sendo estas: com o texto em si, com elementos 

textuais, com estratégias promocionais do texto (ZACCONE, 2011). Quando se fala de 

interação com o texto em si pode-se distinguir duas subcategorias: a re-adaptação/re-

propagação do texto e o conhecimento pessoal do texto. Trata-se de levar o público à (re)criar 

e (re)propagar em cima da série ou simplesmente estabelecer uma relação mais pessoal ao se 

tornar parte da história. Na relação com os elementos textuais a audiência é envolvida com 

personagens, situações e até mesmo o elenco. Já o terceiro tipo consiste basicamente nas 

estratégias de pura divulgação da série sem necessariamente envolver algum aspecto 

intimamente ligado a narrativa. Entende-se que o marketing deve buscar estabelecer uma 

conexão com público através de uma ou várias dessas linhas. Ademais, em muitas dessas 

ocasiões os consumidores de mídia deixam de ser meramente o alvo dos produtos e passam a 

também ser seus colaboradores.  

No caso de Mr. Robot, sua promoção foi iniciada em Março de 2015 com uma 

campanha de guerrilha na conferência SXSW (South by Southwest) que contava com um 

grupo de homens vestidos como o protagonista Elliot e uma parceria com a rede iBeacon, 

provedora de internet do evento, que enviava aos usuários da rede notificações como se o Mr. 

Robot da série estivesse acompanhando e hackeando a conferência. Concomitantemente fora 

lançado o website oficial da série, whoismrrobot.com, com um layout que imita um terminal 

Linux e força o usuário a utilizar comandos ao invés de apenas cliques com o mouse como 

ocorre na maioria dos websites. 

Embora ainda não tivesse sequer estreado, o arco principal da série envolvendo a 

redistribuição monetária já estava sendo introduzido ao público e a presença de Mr.Robot 

surgia no contexto de uma possível audiência. No mesmo período em Manhattan foram 

colocados anúncios que se misturavam com murais de arte de rua espalhados na cidade. Os 

anúncios apresentavam o protagonista Elliot, em seu tradicional visual encapuzado, 

posicionado ao lado de #MrRobot. Identifica-se nesses exemplos a interação com elementos 

textuais, correspondente ao protagonista (no caso da campanha de guerrilha no SXSW e nos 

murais de arte de rua) e a programação (no caso do website e dos desafios lançados).  

Em uma de suas estratégias mais ambiciosas, a USA Network em parceria com a 

plataforma VoD, Twitch, se propôs a deletar até $100,00 em débitos de consumo durante 72 

horas. Ao final da transmissão do primeiro episódio, um personagem misterioso, utilizando a 
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máscara que mais tarde ficaria conhecida como símbolo do grupo fsociety, anunciou ao 

público que agora ele poderia pegar de volta o que era seu por direito, enquanto a tela exibia 

um código de seis dígitos. O código levava à uma transmissão de três horas na qual a cada 30 

minutos era divulgado um código que dava a oportunidade para 50 ganhadores excluírem 

instantaneamente um débito entre $10 e $5.000. Nessa experiência, pode-se notar 

principalmente uma busca pelo envolvimento do público com fatos específicos do enredo, 

como se todo o plano exibido na ficção estivesse de fato surtindo efeito na realidade, ao 

mesmo tempo em que a ação do público parece ter efeito na ficção, na medida em que o 

mesmo está sempre sendo convidado a ajudar o protagonista. Esse caso é o que entende-se 

como interação com o texto, já que os participantes podem se sentir parte da história de modo 

mais pessoal (re)vivendo algumas partes da narrativa (ZACCONE, 2011).   

Para a divulgação da segunda temporada Mr. Robot contou com uma campanha 

dividida em três partes e apoiada em estratégias que trespassavam o digital e o real. Na 

primeira etapa, denominada Story, foi realizada parceria com uma loja conceito em Nova 

Iorque. A loja foi organizada com diversos produtos trazendo as temáticas e a iconografia da 

série. Os produtos eram dispostos através do que os organizadores chamaram de “diferente 

forma de storytelling”. A ideia é que através da organização dos produtos os participantes 

pudessem encontrar pistas que permitiriam que os mesmos hackeassem um caixa eletrônico 

da ATM. Os participantes que conseguiram hackear o caixa eletrônico sacaram uma quantia 

de dinheiro seguindo a premissa de deleção de débitos que a emissora adotou desde a primeira 

temporada, tendo novamente a interação com o texto como estratégia. Na segunda etapa, 

Global Rants, uma semana antes da estreia da segunda temporada foram realizadas 

transmissões para treze países através do Facebook Live. As transmissões traziam a fsociety 

anunciando o prosseguimento de sua revolução e celebrando as conquistas do grupo na 

primeira temporada. Na terceira etapa, Premiere Hack, três dias antes da estreia da série o 

elenco se reuniu com fãs na loja Story para uma sessão de Perguntas e Respostas sobre a 

segunda temporada de Mr. Robot. O tal encontro também estava sendo exibido no Facebook e 

15 minutos após o começo da transmissão tem se início uma ação hacker da fsociety que 

liberaria o primeiro episódio da segunda temporada como um presente para os fãs mais 

dedicados. Assim, nas duas últimas etapas tem-se uma mistura de interação com elementos 

textuais e com o texto em si.  

Entende-se nesse sentido que a série televisiva se estabelece como texto primário 

cercada por diversos textos satélites que a promovem (SMITH, 2009). Tal configuração 

representa uma outra fronteira dissolvida no contexto da convergência midiática: conteúdo e 
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marketing. Ambos passam a fazer parte da experiência do público, mas torna-se cada vez 

mais difícil entendê-los isoladamente. A campanha de Mr.Robot envolvendo a distribuição de 

dinheiro só é plenamente compreendida com conhecimento de que a redistribuição de renda é 

um elemento chave para o enredo da série. Embora ela também possa ter êxito com um 

público que desconheça a história, ou seja, funcionar como uma campanha para atrair público, 

sua estruturação parece melhor direcionada rumo à expansão da própria experiência narrativa. 	

ELEMENTOS NARRATIVOS  

 “Hello, Friend!” é a frase que inicia o primeiro diálogo que o protagonista estabelece 

com a audiência. Nesse contexto, Elliot trata o público como um amigo imaginário e a frase 

se estabelece como um teste que parece querer averiguar se o público está de fato ali ouvindo. 

As frases seguintes deixam claro que o protagonista está de fato falando diretamente com o 

público, porém acreditando que esse corresponde a um amigo que existe apenas na sua 

cabeça. É um recurso já amplamente difundido na ficção (a quebra da quarta parede), mas 

essencial na proposta da série. Com apenas alguns segundos, mesmo cientes de que se trata de 

uma série de TV, Mr. Robot passa a impressão de que também somos um personagem ali ou 

que ao menos o protagonista está de algum modo ciente de nossa existência.  

Ao longo de seus episódios, Mr. Robot também se preocupa com detalhes que 

colaboram na criação de um universo verossímil e conectado. Um dos maiores exemplos 

disso consiste na real existência de cada link, IP, QR Code ou código de barra presente na 

série. Na maioria das vezes tentar acessar um site mostrado em uma obra fictícia tende a não 

levar a lugar nenhum, ao passo que nesse caso todos devem levar a algum lugar. Ao acessar 

esses endereços o usuário pode experimentar alguns dos hacks usados no programa, resolver 

problemas, encontrar conteúdos extras e ainda ajudar na revolução que o grupo hacker da 

série propõe. Esse tipo de artifício não só deu aos fãs a possibilidade de uma maior interação, 

mas também treinou o público para identificar os Easter eggs4 da série e incitou a colaboração 

entre os interessados em decifrar os episódios a fundo.   

Esse recurso exemplifica o que Mittell chamou de Drillability:  
Talvez precisemos de uma metáfora diferente para descrever o engajamento com a 
complexidade narrativa. Podemos pensar em alguns programas como "perfuráveis" ao invés de 
"espalháveis". Eles encorajam um modelo de fandom forense que incentiva os espectadores a 
cavar mais fundo, sondando a superfície para entender a complexidade da história e sua 
narrativa. Esses programas criam ímãs para o engajamento, estabelecendo a audiência nos 

																																																								
4 Corresponde às surpresas escondidas em um produto. É comum em jogos, softwares e quadrinhos. Na ficção 
televisiva ganhou destaque principalmente após ser amplamente utilizado na série Lost. 
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mundos das histórias e os estimulando a perfurar para descobrir mais. (MITTELL, 2009, s/p., 
tradução nossa) 5 
 

Ao inserir diversas camadas a serem desvendadas pelos fãs, Mr. Robot se torna uma 

série mais "perfurável". Embora seja completamente possível acompanhar a série apenas 

assistindo os episódios, é interessante que o espectador engajado tenha um maior número de 

conteúdos para explorar. Vale ressaltar que esse tipo de estratégia embora não seja um convite 

direto à interação, possui uma incorporação da presença, seja ela material ou simbólica, da 

experiência participativa (SILVA, 2014).  

Em uma situação ideal a inclusão de elementos extras não deve comprometer a 

experiência do espectador passivo que prefere apenas assistir aos episódios. É importante que 

a narrativa principal esteja clara mesmo para aqueles que preferem não explorar o produto a 

fundo. Entende-se que o conteúdo expandido deve ser uma espécie de recompensa ao fã que 

se dedicou mais, mas não deve punir a audiência tradicional que ainda tende a ser majoritária. 

Um outro ponto importante é que de nada adianta ter uma infinidade de extras se estes não se 

justificarem no contexto da série. Os fãs não irão atrás de conteúdo se não acharem que a 

recompensa é válida. Por tanto, é preciso que além de perfurável a série mantenha uma 

coerência na estruturação desse conteúdo.  

Ademais, Mittell ainda destaca que algumas séries televisivas inspiram o público tanto a 

"perfurar" como a "espalhar". O segundo se refere ao termo spreadable apresentado como 

uma tendência para consumo de produtos de entretenimento. Segundo Jenkins, as mensagens 

se espalham tal como um vírus se espalha em um organismo. (Re)utilizando, (re)mixando e 

adaptando os conteúdos, o público constrói um cenário que contrasta com modelos de 

distribuição que buscam a manutenção de uma mensagem pura e centralizada nas mãos de 

poucos canais. No entanto, evidencia-se que enquanto a mídia spreadable incentiva 

ondulações horizontais, atraindo um maior número de olhares sem encorajar necessariamente 

um engajamento mais profundo e a longo prazo, a mídia drillable envolve um número menor 

de pessoas mas ocupa um maior tempo em suas vidas exigindo mais energia e traçando um 

caminho vertical em direção à uma exploração mais profunda do conteúdo.  

Assim, tem-se que as narrativas complexas são melhor atendidas pelas particularidades 

da mídia perfurável uma vez que sua estrutura por si só já demandam um engajamento 

																																																								
5 Perhaps we need a different metaphor to describe viewer engagement with narrative complexity. We might 
think of such programs as drillable rather than spreadable. They encourage a mode of forensic fandom that 
encourages viewers to dig deeper, probing beneath the surface to understand the complexity of a story and its 
telling. Such programs create magnets for engagement, drawing viewers into the storyworlds and urging them to 
drill down to discover more. 
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diferenciado. É claro que a divulgação e atração de audiência são pontos importantes para 

todo produto midiático, mas no caso de séries como Mr. Robot a busca por dedicação passa a 

vir em primeiro lugar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em um contexto midiático de cultura participativa e complexidade narrativa, demanda-

se um olhar atento acerca de como casos específicos se tornaram um exemplo de sucesso na 

exploração das inúmeras possibilidades de produção de entretenimento fornecidas na era da 

conexão. O que se nota em Mr. Robot é a combinação de estratégias antigas associadas a 

recursos modernos fornecidos pelo desenvolvimento e popularização de meios como a 

internet.   

Desse modo, além de elementos que aproximam o espectador da forma e da estética 

complexa através de roteiros sofisticados, múltiplas linhas narrativas e visual 

cinematográfico, é notório que séries como Mr. Robot também buscam estabelecer suas 

próprias normas complexas a partir de elementos particulares de seu universo. Assim, a 

cultura hacker e as ferramentas inclusas nesse meio são aproveitadas no desenvolvimento de 

estratégias que tencionam a redução das fronteiras entre ficção e realidade, e por 

consequência, série e público.  

No que se refere à hipótese de que o modelo narrativo proposto pela série é favorecido 

com a elaboração de recursos que visam uma maior participação da audiência, considera-se 

que essa se confirma uma vez que tais recursos elevam a perfurabilidade da série e 

multiplicam as camadas disponíveis à exploração do fandom.  

Entretanto, deve-se enfatizar que não se estabelece nenhuma relação de causa e efeito 

entre os incentivos da série e a real participação dos fãs. A construção de uma narrativa 

complexa e repleta de detalhes que exigem um pouco mais da audiência não é o suficiente 

para garantir que esta irá de fato ingressar nas propostas dos produtores. O que os recursos 

fazem é incentivar e possibilitar que caso o público queira aderir à proposta, existam ali mais 

elementos a serem explorados.  
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