
Curso de Introdução à serialidade 
 
Facilitador: João Senna Teixeira (graduado em produção cultural - Universidade Federal da 
Bahia/Faculdade de Comunicação, mestre em comunicação Universidade Federal da 
Bahia/Faculdade de Comunicação). 
 
Carga horária: 16 horas 
 
Público-Alvo: roteiristas, estudantes e profissionais das áreas de Letras, Comunicação e 
Artes Cênicas. 
 
Ementa: A proposta do curso é apresentar um conjunto de categorias e ferramentas teóricas 
e analíticas sobre as estratégias possíveis de serialização e os modos de apreciação que são 
originadas dessas estratégias. Além da apresentação das categorias e conceitos, será pedido 
aos alunos a apreciação crítica de episódios e conjuntos de episódios de diversas séries, tanto 
como forma de exemplificar as categorias apresentadas, quanto como um exercício de crítica 
de produtos, oferecendo um olhar sobre como as séries implementam os modelos de 
serialidade apresentados e sobre quais soluções são mais bem-sucedidas ou implementadas 
em condições mais favoráveis. 
 
Objetivo: Apresentar aos participantes um sólido referencial teórico, qualificando-os a 
compreender e analisar os diversos modelos seriados presentes nas séries televisivas atuais, 
possibilitando uma compreensão de como esses modelos afetam a construção de tramas, 
arcos dramáticos e suas divisões em episódios. 
 
Conteúdo Programático: 
 
Aula 1: 

• O que é serialidade? 
• Como a continuidade modula a serialidade. 
• Tensão dramática da trama e sua serialização. 

 
Aula 2: 

• A serialidade iterativa. 
• A estrutura da trama cíclica. 
• A serialidade em espiral 
• A ampliação do universo ficcional. 

 
 



Aula 3: 
• A serialidade em quase-saga. 
• Os arcos narrativos. 
• A serialidade em saga. 
• A propagação das tramas. 

 
Aula 4: 

• Complexidade narrativa. 
• Construção de tramas com múltiplas durações dentro da mesma série. 

 
Conteúdo audiovisual a ser visto: 
 
Aula 2: 

• CSI – Vários episódios. 
• How I Met Your Mother – Vários episódios. 
• Scrubs – Vários episódios. 

 
Aula 3: 

• House – Temporada 3, episódios 5 ao 11. 
• True Detective – Temporada 1 

 
Aula 4: 

• Grey’s Anatomy – Temporada 2, episódios 13 e 19 ao 27 
• Gravity Falls – Vários episódios 

 
Metodologia: Aulas expositivas sobre o conteúdo, apreciação crítica de trechos em sala e de 
episódios entre as aulas; discussão em grupo sobre estratégias e modos seriados a partir dos 
episódios e séries vistos em conjunto. 
 
Recursos utilizados: Computador e Datashow para apresentação das aulas e projeção dos 
trechos em sala. 
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