
 

 

 

 

ESTAÇÃO DO DRAMA 2016.2 

CURSO: SITCOMS E CONSTRUÇÃO DE PERSONAGENS 

 

Ministrado por Jéssica Neri 

O objetivo específico deste curso é discutir e analisar a construção de personagens no 

universo das sitcoms para contribuir à prática profissional de roteiristas e acadêmicos, 

ou para simplesmente enriquecer o conhecimento dos interessados pelo formato. Para 

tanto, se partirá de uma metodologia comparativa pensando a trajetória do herói cômico 

em paralelo àquela já mais debatida do herói canônico a partir da reflexão de textos 

como a Poética Aristotélica e O Herói de Mil Faces (Joseph Campbell). A partir destas 

discussões serão introduzidos textos que apresentam as particularidades do herói 

cômico sob a perspectiva de especialistas no tema. Se procurará pensar as 

particularidades da construção do herói cômico principalmente a partir de suas ações e 

das funções que estas assumem nas tramas das sitcoms, por isso mesmo um aspecto 

importante do curso será a compreensão das particularidades dos diversos tipos de 

sitcoms tendo sempre como foco o modo como seus personagens são construídos. Além 

dos textos presentes na bibliografia, serão apresentadas ao longo da disciplina várias 

obras de ficção seriada do gênero cômico retiradas principalmente do universo da 

televisão (além de algumas obras do universo das tiras cômicas) com o intento de 

pensar como a construção de narrativas com diferentes propostas de serialização implica 

em estratégias distintas de engajamento que originam particularidades na apresentação e 

construção de personagens.  

 

Módulos: 

Módulo 1: Sitcom Tradicional VS Nova Sitcom (08/10) 

Neste primeiro 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. O objetivo aqui é questionar e entender quais as 

particularidades gerais da sitcom tradicional e como ela se difere das sitcoms 

contemporâneas, focando sempre no modo como os personagens são construídos nas 

diferentes formas de apresentação deste formato televisivo.  

Módulo 2: Um Sujeito, Vários Caminhos (15/10)  

Neste módulo serão pensadas as relações entre a estruturação da narrativa e construção 

de seus personagens através das funções que podem ser atribuídas às ações destes e ao  



 

 

 

 

modo como sua jornada se estrutura. O objetivo aqui é pensar o personagem como porta 

de entrada no universo ficcional e a relação desta construção com o gênero e 

organização interna da narrativa. 

Módulo 3: Trajetória de Personagens VS Modelos de Serialização (22/10) 

Como se estrutura uma narrativa longa como a série? Este módulo buscará responder a 

esta questão apresentando diferentes estratégias de manutenção da longevidade da 

narrativa serial e o modo como o tipo de trajetória de seus personagens interfere neste 

aspecto. Serão apresentadas diferentes classificações de séries e as principais tendências 

de serialização exploradas pelos variados gêneros de séries televisivas.  

Módulo 4: Os Diferentes Tipos Cômicos e suas Trajetórias (05/11) 

Procuraremos compreender de que modo as particularidades do herói cômico são 

determinadas pelas particularidades da narrativa deste gênero. Para tanto, usaremos 

como parâmetro a estrutura da jornada do herói tentando a partir dela compreender 

como se constrói a jornada do herói cômico e como ela se diferencia da trajetória do 

herói canônico originando consequentemente tipos distintos de sitcoms.  

 

Principais séries apresentadas ao longo do curso: 

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

- Seinfeld (NBC, 1989-1998) 

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

- Arrested Development (Fox, 2003-2006; Netflix, 2013) 

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

- Os Aspones (Rede Globo, 2004) 

- Modern Family (ABC, 2009-) 

- Comédia MTV (MTV, 2010-2012)  

- Vai que Cola (Multishow, 2013-) 

- Tá no Ar: A TV na TV (Rede Globo, 2014-) 

- Casual (Hulu, 2015-) 

- Os Suburbanos (Multishow, 2015) 



 

 

 

 

- The Detour (TBS, 2016) 
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