
Curso de Gêneros e Universos Ficcionais na TV (João Araújo): O curso tem como objetivo 

apresentar aos participantes temas relativos aos modos de configuração 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: 18 horas, distribuídas em 6 encontros de 3 horas. 

Objetivo: Capacitar os participantes a identificar os elementos de composição dos mundos 

ficcionais e os modos como estes elementos interagem na configuração do mundo, bem como as 

configurações específicas que tais mundos adquirem em distintos gêneros. 

 

Aula 1: 

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

longo do século XX. Em busca de uma definição contemporânea de ficcionalidade. As imbricações 

entre ficção e história, ficção e realidade e ficção e não-ficção. 

Aula 2: 

Tolkien e a noção de mundo secundário. A ideia de diegese. Distintos tipos de mundos ficcionais: 

da metaficção surrealista à ilusão máxima do drama realista. Verossimilhança, compossibilidade 

e mundos impossíveis. Mundos paralelos e mundos dentro de mundos. Rompendo as fronteiras 

da ficção. O papel do público na conformação do mundo. Imersão e recentramento. Elipse, 

extrapolação, saturação, consistência e incompletude dos mundos ficcionais. A função de 

saturação. Modos de exposição e passeios inferenciais. 

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: 

Quadros de referência internos e externos. Autoria, gêneros, iconografias e contrapartes. Os 

elementos de composição do mundo: enredos, ambientes, personagens e atmosferas. Modos de 

análise do enredo e o papel do enredamento na construção do mundo. Caracterização e ação. O 

lugar dos personagens na definição do mundo. Perspectiva e autenticação do relato. Focalização 

como porta de entrada no mundo ficcional. 

 

 



Aula 5: 

Espaço, lugar e ambiente. Cronotopo, espaço e ação.  Gêneros ficcionais cronotópicos e as marcas 

de construção de mundo como marcas genéricas. Algumas análises de composição de mundos 

em seriados de distintos gêneros cronotópicos: o western, a fantasia etc. Atmosfera, tema e tom. 

O papel do estilo na construção atmosférica. Gêneros e atmosfera – os casos do horror e do noir.  

Aula 6: 

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

lógicas colaborativas. Mundos remix: crossovers, retcons e reboots. Prequelas, sequências e 

interlúdios. Níveis de canonicidade. Avaliação da disciplina. 


