
Gêneros e Universos Ficcionais na TV 

Ementa: O curso tem como objetivo apresentar aos participantes temas relativos à criação e 

desenvolvimento de universos ficcionais em ficções seriadas televisivas de diferentes gêneros, 

tanto conceitualmente quanto com exemplos práticos. Os conceitos de mundo possível, 

compossibilidade, verossimilhança, diegese, cronotopo, ambientação, espaço, atmosfera e 

personagem serão abordados tanto de modo mais amplo quanto em gêneros específicos, como 

o western, a narrativa policial e o drama romântico, sobretudo em relação com a serialidade e os 

produtos de longa duração. 

Duração: 20 horas, distribuídas em 5 encontros de 4 horas. 

Período: aos sábados, entre 19 de setembro e 17 de outubro. 

Ministrante: João Araújo. 

Público-Alvo: roteiristas, estudantes e profissionais das áreas de Letras, Comunicação e Artes 

Cênicas. 

Objetivo: Apresentar um sólido referencial teórico aos participantes, qualificando-os a perceber, 

analisar e criticar os diversos modelos seriados presentes nas séries televisivas atuais, 

possibilitando uma compreensão mais aprofundada de quais estratégias funcionam em situações 

específicas. 

Plano de aulas 

Aula 1: 

Apresentação do curso, do professor e dos alunos. A ideia de ficção em distintas tradições ao 

longo do século XX. As imbricações entre ficção e história, ficção e realidade e ficção e não-ficção. 

Uma definição contemporânea de ficcionalidade. 

Aula 2:  

O conceito de mundo ficcional. Verossimilhança e compossibilidade. A ideia de diegese. Tolkien 

e a noção de mundo secundário. Distintos tipos de mundos ficcionais: da metaficção surrealista 

à ilusão máxima do drama realista. Rompendo as fronteiras da ficção. O papel do público na 

conformação do mundo. Imersão e recentramento. Elipse, extrapolação, consistência e 

incompletude dos mundos ficcionais. 

Aula 3: 

O papel da mídia na construção ficcional. Algumas marcas formais da ficção televisiva. Serialidade 

e composição distendida do mundo ficcional. Gênero midiático e gênero ficcional. Gêneros 

midiáticos em distintas mídias. Gêneros midiáticos comuns nos produtos teleficcionais: série, 

minissérie, seriado e telenovela. O paradigma da complexidade narrativa e ideias concorrentes. 

Aula 4: 



Espaço, lugar e ambiente. Atmosfera, tema e tom. Cronotopo, espaço e ação.  Gêneros ficcionais 

cronotópicos e as marcas de construção de mundo como marcas genéricas. O lugar dos 

personagens na definição do mundo. Algumas análises de composição de mundos em seriados 

de distintos gêneros cronotópicos: o western, o policial, o drama romântico, a ficção científica 

etc. 

Aula 5: 

Do mundo ao universo. Transmidiação e extensões de fãs. Fan arts, fan fictions, fan videos e as 

lógicas colaborativas. Mundos remix. Crossovers. Prequelas, sequências e interlúdios. 

Metodologia: Aulas expositivas e debates sobre o conteúdo; apreciação crítica e análise coletiva 

de trechos de episódios de seriados diversos em sala de as aulas; e apreciação de episódios de 

seriados e de bibliografia opcional entre as aulas. 

Recursos: Computador e Datashow para apresentação das aulas e projeção dos trechos em 

sala. 

Principais séries apresentadas ao longo do curso:  

- Game of Thrones (HBO, 2011-) 

- Breaking Bad (AMC, 2008-2013) 

- True Detective (HBO, 2014-) 

- Once Upon a Time (ABC, 2011-) 

- The Walking Dead (AMC, 2010-) 

- The Newsroom (HBO, 2012-2014) 

- Battlestar Galactica (SyFy, 2004-2009) 

- The X Files (Fox, 1993-2002) 

- Utopia (Channel 4, 2013-2014) 

- Mr. Robot (USA, 2015-) 

- Aquarius (NBC, 2015-) 
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