
Sitcoms 

Ementa: O objetivo deste curso é oferecer uma compreensão das particularidades da 

apresentação do gênero cômico em programas televisivos e os aspectos que o distinguem da 

apresentação de outros gêneros no meio. Para isso, pretende-se aqui trazer uma análise ampla 

que levará em conta aspectos históricos, de criação e circulação destas obras. A discussão será 

iniciada com a problematização da oposição basilar entre o drama e o humor no contexto 

televisivo (fortemente demarcada nas principais premiações destinadas a produções do meio), 

procurando entender suas origens e sua validade no atual contexto de produção, marcado por 

obras de gêneros híbridos. Em seguida, falaremos sobre o processo de serialização ficcional na 

televisão procurando entender suas estruturas e estratégias num panorama histórico-cultural, 

para então colocarmos em questão particularidades estruturais distintivas da narrativa serial 

cômica, como a construção de seus personagens, apresentação e desenvolvimento de conflitos 

e desfecho específico. Por fim, entraremos na discussão específica sobre programas televisivos 

cômicos, analisando aspectos como seu contexto de surgimento, estrutura narrativa, recepção, 

variações culturais e hibridismos. 

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

Período: 23 de agosto e entre 12 e 26 de setembro, aos sábados. 

Ministrante: Jéssica Neri. 

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

Cênicas. 

Objetivo: Qualificar os estudantes a analisar e criticar sitcoms de distintas matrizes, bem como 

a problematizar a distinção entre humor e drama e a identificar novas tendências presentes nas 

séries televisivas atuais. 

Plano de aulas 

Aula 1 (Humor versus Drama): 

Apresentação de um panorama geral sobre a oposição entre os gêneros desde a Poética 

Aristotélica até os dias atuais. Será proposta a problematização sobre aspectos distintivos do 

gênero cômico e as origens de sua classificação como “gênero inferior”.   

Aula 2 (a narrativa serial televisiva):  

Apresentação das premissas estruturais básicas do processo de serialização na televisão, suas 

principais estratégias e contexto histórico cultural de surgimento, procurando demonstrar as 

linhas gerais que permeiam a serialização de obras ficcionais de diversos gêneros através de 

uma matriz comum.   

Aula 3 (Peculiaridades da Narrativa Serial Cômica na TV): 



Análise da estrutura e organização da narrativa cômica (personagens, tramas, desfecho), suas 

particularidades estruturais e as implicações disto à sua adequação à formatação em diversos 

meios e à lógica serial.  

Aula 4 (Novas tendências): 

Neste último módulo serão discutidas as mudanças ocorridas nos últimos anos na linguagem da 

sitcom, sua relação com a origem do formato e a validade do uso do termo sitcom neste novo 

contexto. Tais reflexões serão feitas tendo como parâmetro o panorama mais amplo das 

particularidades narrativas do gênero cômico, apresentadas nos módulos anteriores.   

Metodologia: Aulas expositivas sobre o conteúdo, apreciação crítica de trechos em sala e de 

episódios entre as aulas. 

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

sala. 

Principais séries apresentadas ao longo do curso:  

-‐ Seinfeld (NBC, 1989-1998)  

-‐ Arrested Development (Fox, 2003-2006)  

-‐ Sai de Baixo (Rede Globo, 1996-2002)  

-‐ Os Aspones (Rede Globo, 2004)  

-‐ Friends (NBC, 1994-2004)  

-‐ Modern Family (ABC, 2009-)  

-‐ Comédia MTV (MTV, 2010-2012)   

-‐ Will & Grace (NBC, 1998-2006)  

-‐ Two and a Half Men (CBS, 2003-2015)  

-‐ Fogo no Rabo (TV Pirata; Rede Globo, 1988-1992)   

-‐ Absolutely Fabulous (BBC, 1992-2012)  

-‐ Suburgatory (ABC, 2011-2014)  

-‐ Broad City (Comedy Central, 2014-) 
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