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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo analisar aspectos composicionais e estilísticos atribuídos à 

complexidade narrativa das ficções seriadas de televisão. Acreditamos que o formato série 

de televisão deve ser considerado dentro de um quadro complexo de interpretação do texto 

televisivo estabelecido a partir da materialidade do texto (histórica, social, composicional), 

das condições de produção e dos sujeitos do discurso. Coerentemente com essa 

aproximação, o presente trabalho propõe-se a discutir/comparar aspectos das narrativas 

seriadas ficcionais brasileiras frente às características tidas por alguns analistas de televisão 

como inovadoras nos formatos de ficção seriada televisiva de origem estadunidense. 

Tomaremos como exemplo da complexificação da ficção seriada brasileira a série Força-

Tarefa.  
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narrativas complexas na televisão; séries de televisão; séries brasileiras; 

ficção televisiva. 

 

Introdução 

É nosso objetivo apresentar elementos para discussão de aspectos composicionais e 

estilísticos das narrrativas de ficção seriada presentes na ficção seriada da televisão 

contemporânea e sua repercussão na série Forçca-Tarefa (Rede Globo, 2009-2011). Nas 

duas últimas décadas, as narrativas seriadas de televisão, principalmente as de origem 

norte-americana, vêm apresentando transformações que se caracterizam pela 

complexificação em termos estruturais e estilísticos (Ang (2010), Mittell (2006), Sepulchre 

(2010), Jost (2011)). As mudanças observadas, tanto em termos de estruturação do roteiro 

quanto em termos de procedimentos fílmicos e discursivos, configuram modos de fruição e 

interpretação cada vez mais ancorados na compreensão de um leitor de segundo nível (Eco, 
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1997).  Este artigo também nos permite dar continuidade às reflexões iniciadas em outro 

texto (Motter e Mungioli, 2006) no qual defendíamos a necessidade de se pensar a 

serialidade com base em parâmetros que a distanciassem da simples compreensão de que 

são meras repetições características da indústria cultural que dela faz uso para obter mais 

lucro. Sem esquecer a importância do fator econômico, defendíamos que o gênero seriado 

deveria ser considerado dentro de um quadro complexo de interpretação do texto televisual 

estabelecido a partir dos estudos de Eco (1994) e da análise do discurso (AD), ou seja, 

dentro de um quadro que levasse em conta a materialidade do texto (histórica, social, 

composicional), as condições de produção, o sujeito do discurso (exercendo alternadamente 

papéis de codificador e decodificador).  

Consideradas na perspectiva histórica das produções literárias, as narrativas 

complexas têm no romance moderno e em seu precursor, D. Quixote, o seu “grau zero” 

(Calatrava, 2008). O romance do engenhoso fidalgo rompe com a narrativa episódica e traz, 

sobretudo,  

a intertextualização integrada de textos literários de toda natureza, o meta-

romance ou a reflexão sobre a própria escritura narrativa, a transdiscursivização 

de socioletos e de diferentes linguagens (...) a ironia e a distância narrativa 

motivada pelo desdobramento do narrador, a crítica do mundo e das instituições 

mostrando um protagonista contestado e desajustado, a simbolização 

transcendente de valores e tipos humanos em determinados personagens. 

(Calatrava, 2008,  p. 62)  

 

Porém, no que diz respeito mais diretamente ao audiovisual e mais estritamente à 

relação entre romance e discurso fílmico, Monaco (2009, p. 51) afirma que “filmes e 

romances contam longas histórias com uma riqueza de detalhes e fazem isso a partir da 

perspectiva de um narrador, que frequentemente interpõe um razoável nível de ironia entre 

a história e o espectador.” Monaco (2009) enfatiza ainda a forte presença das narrativas 

populares nas adaptações para o cinema e adverte que alguns romances, devido à própria 

limitação temporal dos filmes, só podem ser contados por meio da narrativa seriada 

televisiva. 

No entanto, quando se discute a complexificação das narrativas seriadas de 

televisão, é preciso que nos distanciemos da simples compreensão de que elas são 

decorrentes de roteiros (originais ou adaptados) mais longos ou ainda de que o surgimento 

das narrativas complexas nas telas de televisão está ligado apenas a uma relação direta entre 

a estética literária e a estética televisiva. Observa-se um conjunto de fatores sociais, 

econômicos e tecnológicos cujas ressonâncias intra/extratextuais podem ser observadas no 
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discurso ficcional televisivo, principalmente os de origem norte-americana, a partir do final 

da década de 1970. No entanto, tais ressonâncias não ocorrem apenas nas séries produzidas 

nos Estados Unidos, mas também na produção de ficção de televisão de outros países 

fortemente influenciada pelos padrões de da indústria televisiva desse país. São 

transformações que envolvem o circuito da comunicação (Hall, 2002) e, portanto, 

constroem práticas, conceitos, códigos que são em grande medida constituídos na forma de 

retroalimentação em que as questões simbólicas não se desvinculam das questões das 

práticas construídas por relações e condições de produção. 

De maneira geral, observa-se que as transformações na ficcionalidade televisiva 

seriada atuam na composição do interdiscurso
3
 e podem ser notadas na hibridização dos 

gêneros e formatos ficcionais, dos gêneros discursivos (Bakhtin 2003) e no acabamento 

temático
4
 (Bakhtin, 2003). Algumas dessas transformações são discutidas a seguir.  

 

1. A complexidade narrrativa nas séries de televisão 

Ang (2010) enfatiza a importância de Dallas e Dynasty para a complexificação das ficções 

televisivas não apenas pela utilização de estratégias narrativas diferenciadas em termos de 

construção da trama – como o uso da ironia -, mas também, e, talvez, principalmente, no 

caso de Dallas, pelo surgimento de uma nova forma de recepção caracterizada pelo “prazer 

irônico”. Prazer que se relaciona diretamente a uma maneira de assistir ao programa  na 

qual se cria  

um distanciamento mais intelectual, com o sujeito numa posição superior, 

permitindo-se obter prazer e ao mesmo tempo expressar consciência da suposta 

baixa qualidade do mesmo. A ironia era, portanto, uma maneira de se relacionar 

com Dallas (...). A ironia, em resumo, é uma forma de capital cultural que 

autoriza aqueles que a possuem a estabelecer uma relação relativista com a 

televisão, esses espectadores reconhecem seus prazeres, mas não estão 

completamente sucumbidos aos mesmos; conhecem bem seus truques textuais e, 

portanto, podem brincar com eles através do bom humor. (Ang, 2010, p. 88) 

 

Para a autora, a ironia e o sarcasmo observados intra e extratextualmente em Dallas 

e Dinasty tornaram-se, nas ficções seriadas norte-americanas desde os anos 1990, tanto um 

elemento estrutural no acabamento temático e na construção de personagens (intratextual) 

                                                 
3
 Adota-se a definição de interdiscurso apresentada por Eni P. Orlandi, in Análise de discurso: princípios e 

procedimentos, segundo a qual o interdiscurso se estabelece a partir das relações entre memória e discurso. 
4
 Tanto o discurso quanto o acabamento temático do enunciado, na perspectiva de Bakhtin (2003), estão 

intrinsecamente relacionados à situação histórica concreta em que os mesmos ocorrem.   
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quanto uma estratégia de recepção (extratextual) (Ang, 2010).
5
 Essa nova abordagem, como 

a própria autora ressalta, não se restringiu às ficções produzidas nos E.U.A., mas se 

disseminou por diversos países que passaram a adotar o padrão melodramático de Dallas 

em suas produções nacionais, evidenciando o processo de glocalização no qual ocorre a 

“(...) nacionalização de convenções e gêneros importados para atender os gostos culturais, 

saberes e preocupações locais” (ANG, 2010, p. 92). 

A dimensão cultural das séries de televisão também pode ser observada por meio da 

importância e legitimidade que, principalmente, as séries norte-americanas adquiriram nos 

últimos anos entre os telespectadores e nos estudos de comunicação (Jost, 2011). A partir 

desse novo status, surge a seriefilia que “substituiu a cinefilia e, mesmo se diferenciando 

dela, adquiriu alguns de seus traços: o conhecimento preciso das intrigas, das temporadas, 

dos atores, de suas carreiras, dos autores, de suas trajetórias e dos acasos da realização de 

seus projetos, datas de exibição, etc.” (Jost, 2011, p. 4-5).  

Em termos estruturais, para Mittel (2006), a complexificação surgida nas últimas 

duas décadas ocorre pela hibridização das formas seriadas clássicas (a forma episódica e a 

contínua). Nesse entrelaçamento, a narrativa se constrói com a complexidade do tempo 

presente e suas relações com o passado e com o futuro do universo diegético. Para o autor, 

Seinfield, The X-Files, Lost, West Wing seriam exemplos dessa transformação cuja fonte 

não seria influência do cinema ou da literatura, mas fruto da própria evolução de linguagem 

da televisão. 

De acordo com Mittell (2006, p. 30), as narrativas complexas não são garantia de 

audiência nem devem ser consideradas superiores às convencionais. Mittell (2006, p. 30) 

afirma que essas transformações “devem ser vistas não como resultado de avanços criativos 

de autores visionários mas como a relação de forças históricas que trabalham para 

transformar as normas estabelecidas com alguma criatividade.”  Para o autor, há diversos 

fatores envolvidos na complexificação das narrativas televisivas que vão desde a maior 

possibilidade de criadores e escritores controlarem seus produtos – quando comparados ao 

cinema -; surgimento dos reality shows e a necessidade de a ficção deles se diferenciar . 

Além disso, as novas formas e hábitos de ver ficção televisiva possibilitados pela tecnologia 

(surgimento dos canais a cabo – sem a preocupação com a censura de conteúdos - e o 

                                                 
5
 Essa perspectiva relaciona-se com o conceito horizonte de expectativa de Jauss  (2005), pois se baseia na 

compreensão de uma obra a partir de ao menos três dimensões intrinsecamente relacionadas: gênero (filiação 

genérica, características genéricas), estética (forma e conteúdo) e pragmática (conhecimento dos usos e das 

linguagens relacionadas à ficcionalidade e à realidade). 
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consequente aumento de concorrência entre os canais produtores; o lançamento das séries 

em DVD e Blu Ray que facilitaram rever episódios e temporadas inteiras) compõem o 

cenário propício a essas transformações.  

 

 

2. As séries do prime time norte-americano: entre o serial e a série 

Consideradas como peças-chave da indústria televisiva norte-americada, as cultuadas séries 

do prime time podem ser vistas, em termos de contrução de enredo, como descendentes 

diretas de Dallas e Dinasty. Para Ang (2010), essas duas ficções apresentam em suas 

estruturas elementos que as caracterizam como soap operas, cujo sucesso, principalmente 

da primeira, fez com que o melodrama e a estrutura baseada em personagens e nos 

relacionamentos interpessoais - características da soap opera - fossem estendidos para 

outros gêneros e formatos ficcionais do prime time.  

Além disso, as novas tecnologias de gravação e distribuição (VHS, DVD, TiVo) e a 

própria consolidação dos canais a cabo fizeram com que o modelo de grade de programação 

– no qual a faixa da tarde era destinada a programas de menor orçamento enquanto o prime 

time recebia maior investimento – fosse colocado em xeque, uma vez que o telespectador 

poderia gravar e assistir aos programas no momento que mais lhe conviesse. Essa nova 

possibilidade desafia escritores e produtores de ficção televisiva (Ganz-Blaettler, 2011). 

Nesse cenário, começam a ganhar espaço narrativas ficcionais que mesclam 

estratégias originalmente usadas pelas soap operas que vão se complexificando com o 

objetivo de fazer frente às expectativas do público da TV a cabo, considerado menor, mais 

homogêneo e fiel, porém mais sofisticado (Ganz-Blaettler, 2011). Ainda em termos 

estruturais, a relação episódica (baseada na lógica da causa e consequência) e temporal da 

trama sofre um tratamento mais complexo por meio de elipses, prolepses e analepses. Todas 

essas transformações começam a criar espaço para interpretações de um leitor 

(telespectador) de segundo nível (Eco 1997) que, fazendo uso das tecnologias de gravação e 

reprodução,   procura compreender não apenas os conflitos, mas também as estruturas que 

constroem esses conflitos.   

A complexificação das tramas opera em dimensões que mesclam duas formas 

básicas de serialização a serial e a série. O serial (que, no Brasil, corresponderia a nossa 

série) possui estrutura diegética composta por arcos dramáticos que atravessam diversos 

episódios até uma conclusão. É a forma que predomina, por exemplo, nas telenovelas. Já a 
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forma serial tipicamente americana possui, geralmente, os limites do arco dramático ao 

longo de uma temporada anual. Já a série (que corresponderia ao nosso seriado) é a forma 

em que os arcos dramáticos têm o limite do episódio , ou seja, os conflitos têm início e fim 

no mesmo episódio (seria o caso de Tapas e Beijos, A grande famiília, Louco por elas, 

apenas para citar algumas séries brasileiras da atualidade). 

Na produção de séries norte-americana, tem-se observado a hibridização das duas 

modalidades de serialização. Surgem assim séries como Arquivo X, que, embora possua 

geralmente a resolução dos conflitos em um único episódio, apresenta motivos 

(Tomacheviski, 1976) que se entrelaçam ao longo da(s) temporada(s). Assim, uma possível 

conspiração governamental para encobrir contatos com alienígenas, histórias de 

relacionamentos entre personagens e mesmo personagens de episódios passados que, 

mesmo não sendo personagens fixos, retornam com todo seu histórico construído na 

primeira aparição constituindo a narrativa cumulativa.
6
 

Para Mittel (2006), a complexidade narrativa ocorre por meio da mudança de 

equilíbrio entre serie e serial, colocando em jogo as características das duas estruturas 

diegéticas,  pemitindo ao telespectador assistir a um episódio completo (baseado na 

estrutura ternária aristotélica), ao mesmo tempo em que deixa margem para o 

desenvolvimento de tramas que não caberiam nos limites temporais de um único episódio. 

Inicia-se assim um processo de folhetinização narrativa (Jost, 2011) que faz com que o 

telespectador procure assistir ao programa na semana seguinte. Dessa forma, a série e a 

emissora ficam protegidas da forte concorrência de outras emissoras e mesmo de outras 

atividades do telespectador. LOST e 24 horas seriam bons exemplos dessa estrutura, mas há 

muitas outras séries norte-americanas, mesmo as sitcoms que a utilizam como How I Met 

Your Mother. São séries que se estruturam como quebra-cabeças que em que a fórmula 

episódica (seriada) incorpora elementos da narração serial. 

Em termos de construção de personagens, os arcos narrativos mais longos 

possibilitam por meio do desenvolvimento de intrigas mais complexas o desenvolvimento 

de narrativas cumulativas. Enfim, as intrigas se complexificam, os conflitos se expandem 

                                                 
6
 Para Newcomb (apud Ganz-Blaettler, 2011), as narrativas cumulativas passam a ser traço característico de 

algumas séries norte-americanas a partir de Magnum. As narrativas passam a ser cumulativas na medida em 

que fatos ocorridos em episódios precedentes não são esquecidos e podem ser retomados com a finalidade de 

dar uma nova luz sobre um tema ou assunto. Assim, personagens passam a ter memória e se ressentem de 

fatos ocorridos no passado ao mesmo tempo em que temem pelo seu futuro diante de uma determinada 

situação dramática que se relacione ao que viveram. 
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propiciando desfechos, às vezes, inesperados e que possibilitam mais de uma solução 

dramática. Tais estratégias possibilitam a criação de personagens redondas (Forster, 1998), 

mais próximas do telespectador e de seu cotidiano que aquelas das séries de televisão até o 

final da década de 1970 nas quais predominavam personagens planas e, muitas vezes, com 

“conduta perfeita” (Jost 2011). A humanização dos protagonistas permite uma maior 

identificação do telespectador com a personagem e um engajamento maior da audiência em 

relação à trama (Jost 2011). 

 

3. Alguns elementos para a análise de Força-Tarefa  

Alguns elementos das narrativas complexas podem ser encontrados na série Força Tarefa. 

As três temporadas da série Força-Tarefa
7
 narram os conflitos morais e psicológicos do 

Tenente Wilson (Murilo Benício), integrante de uma equipe de investigação da 

corregedoria militar da polícia do Rio de Janeiro. A série teve início em 2009 no rastro do 

sucesso do filme Tropa de Elite, mas não se deve deixar de levar em conta o êxito de 

audiência de séries norte-americanas do gênero policial como Criminal Minds, The 

Mentalist, Dexter, NCIS, Cold Case, CSI principalmente nos canais pagos. Força-Tarefa 

possui forte influência da linguagem cinematográfica (menos diálogos, enquadramentos 

mais amplos e maior sutileza fotográfica) e requintes de grandes produções (70% das 

imagens em locações externas). O conjunto desses elementos a diferencia de outras séries 

de sucesso da TV Globo também levadas ao ar na mesma época na faixa noturna. 

A complexidade da trama de Força Tarefa se evidencia por meio da construção de 

arcos narrativos que se desenvolvem ao longo de vários episódios em que o atormentado 

tenente Wilson precisa suplantar seus próprios medos e fantasmas para fazer frente a um 

universo marcado pela corrupção e pelo jogo em que o mais forte (e corrupto) geralmente 

vence. O tratamento temático, a estrutura do roteiro e a construção de personagens 

convergem para a criação de um universo ficcional asfixiante em que o protagonista deve 

fazer valer valores morais e éticos acima de seus anseios e desejos pessoais. 

Em todas as temporadas, temos a presença de Jonas (Rogério Trindade), oficial da 

Polícia Militar, uma espécie de padrinho do tenente Wilson e tido por este como modelo de 

boa conduta na corporação. Porém, como sabemos desde o primeiro episódio da primeira 

                                                 
7
 A primeira temporada com doze episódios foi exibida de 16/04 a 02/07/2009. A segunda temporada teve 10 

episódios e foi ao ar de 06/04 a 08/06/2010. A terceira temporada, com 8 episódios, foi exibida de 03/11 a 

22/12/2011. A duração média dos episódios foi de 45 minutos.  
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temporada, ao ser flagrado por envolvimento em crimes pelo próprio tenente Wilson, Jonas 

suicida-se. A partir de então, Jonas está presente em todos os episódios de todas as 

temporadas se converte numa espécie de alter ego do tenente. Jonas torna-se um 

interlocutor implacável, que questiona com ironia e sarcasmo as atitudes e decisões do 

tenente contrapondo-o a seus medos, a seus fantasmas e, sobretudo, aos valores morais que 

devem presidir toda e qualquer decisão de um policial que deseja ser perfeito e 

incorruptível como o tenente. Além disso, a presença desse “fantasma” e de seu riso irônico 

ao lado das demais personagens relembram ao Tenente que as pessoas fraquejam e que ele 

precisa superar essa condição humana se quiser continuar incorruptível. Dessa forma, ao 

longo das três temporadas, o arco narrativo iniciado no primeiro episódio se faz presente e 

acrescenta camadas de densidade dramática à trama ao mesmo tempo em que relaciona 

personagens e temas. Tanto a vida profissional quanto a familiar e amorosa do Tenente se 

constroem por meio de camadas em que os problemas e dramas se adensam à medida que 

as temporadas são apresentadas.  

A narrativa cumulativa ganha ainda camadas por meio de prolepses e analepses 

utilizadas tanto para mostrar com o auxílio de uma voz over como um crime foi desvendado 

- ou como um conflito familiar foi bem ou mal resolvido - como também para mostrar 

versões alternativas da trama. Muitas vezes, o narrador da história é o criminoso ou 

comparsa dele como acontece no episódio Dupla Investigação (exibido em 17/11/2011) da 

terceira temporada em que temos versões contraditórias sobre um assassinato. Ao 

telespectador resta comparar as versões, procurar falhas, encontrar contradições entre o 

mostrado e as provas conseguidas pela equipe de investigação. Procedimentos semelhantes 

aparecem em séries polícias e dramáticas norte-americanas como Criminal minds, The 

mentalist, Dexter, NCIS, Cold case, CSI, Six Feet Under, Dexter etc.  

Ainda na terceira temporada, outras camadas foram acrescentadas à narrativa que 

teve início com a promoção de Wilson a capitão e com a notícia de que toda a equipe de 

investigação das duas primeiras temporadas foi dizimada. Ao novo capitão coube encontrar 

os assassinos de sua equipe e tentar ganhar a confiança de seus novos subordinados. A 

busca pelos assassinos de seus companheiros se constituiu como o grande arco narrativo 

dessa temporada que teve oito episódios, em que em cada um se resolve uma parte do 

quebra-cabeça. A resolução final de toda a intriga dessa temporada ocorrerá no último 

episódio com a captura e prisão dos policiais culpados pelo extermínio da equipe de 

investigação.   
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Considerações finais 

Os elementos discutidos anteriormente permitem-nos observar que a complexificação das 

narrativas televisivas vem ocorrendo não apenas devido à criatividade de autores cada vez 

mais engenhosos, mas sugerem a complexa inter-relação das instâncias envolvidas no 

circuito produção-circulação-distribuição/consumo (Hall, 2006). Assim, a introdução de 

estratégias narrativas mais complexas refrata todo um conjunto de transformações que 

incidem sobre esse circuito. No que diz respeito à produção, constatamos que boa parte das 

mudanças envolveu a criação de universos narrativos mais complexos, que exigem dos 

telespectadores um envolvimento emocional e cognitivo mais apurado seja em termos de 

construção narrativa, seja em termos do uso de diferentes temporalidades, seja em termos 

de uma maior complexidade das personagens.  

Esse engajamento possui relação entre o prazer de conhecer, de desvendar, de 

vislumbrar além da história a própria construção textual e de reconhecê-la como um ato de 

criatividade que extrapola os limites do já-visto e do já-dito, transformando o telespectador 

em um descobridor levando-o “a prestar mais atenção às estruturas e aos significados das 

cenas, pois a qualquer momento uma leitura de segundo nível poderá ser necessária” 

(Motter e Mungioli, 2006).  
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