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RESUMO 

 

 

 

Esta dissertação teve como objetivo analisar as principais marcas de gênero presentes nas 

narrativas policiais retratadas nas séries televisivas, localizando o corpus de análise no campo 

de produção das séries televisivas norte-americanas e, consequentemente, observar a 

construção do universo ficcional do objeto analisado. Para tanto, foi selecionada a série The 

Killing como exemplo deste corpus de análise, por apresentar de forma clara as marcas de 

gênero abordadas no presente trabalho e por constituir um exemplar satisfatório de narrativa 

policial em séries televisivas contemporâneas. Partindo-se do pressuposto que o gênero é social 

e culturalmente compartilhado, construído a partir do que dita a indústria audiovisual sendo, 

portanto, mutável, e que as narrativas policiais, em especial, estão fortemente alicerçadas nas 

marcas de gênero oriundas da literatura, observa-se quais marcas são resgatadas pelas séries 

televisivas e de que forma estão organizadas a fim de promover seu reconhecimento nestas – 

além da adesão ao seu universo ficcional a partir dos recursos narrativos, sonoros, cênicos e 

visuais. Por fim, compreende-se que as séries televisivas policiais contemporâneas lançam mão 

de um hibridismo genérico em prol da criatividade de seus programas. 

 

 

Palavras-chave: Gênero – marcas – série televisiva – narrativas policiais – universo ficcional 

– The Killing 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

ABSTRACT 

 

 

 

This dissertation aimed to analyze the main gender marks present in the police narratives 

portrayed in the television series, locating the corpus of analysis in the field of North American 

television series and, consequently, to observe the construction of the fictional universe of the 

analyzed object. For that, the series The Killing was selected as an example of this corpus, for 

clearly presenting the gender marks addressed in this work and for constituting a satisfactory 

example of serial police narrative in contemporary television series. Based on the assumption 

that the genre is socially and culturally constructed from what is dictated by the audiovisual 

industry and is therefore changeable, and that police narratives, in particular, are strongly based 

on gender marks shared with literature, this dissertation aimed to analyzed which brands from 

the literature are rescued by the television series and how they are organized in order to promote 

their recognition and also the recognition of that fictional universe through the narrative, sound, 

scenic and visual resources. At last, we understood that the contemporary police television 

series use a generic hybridism in favor of the creativity of its programs. 

 

 

Key-words: Genre – marks – serial television narratives – police narratives – ficcional universe 

– The Killing 
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INTRODUÇÃO  

 

 

 

É dia. A câmera apresenta lago e mata não identificados. Não há outro som senão 

aqueles da natureza, intensificados pelo silêncio que precede o alvorecer. Corte. Agora, a lente 

acompanha o jogging solitário da personagem, que atravessa a paisagem enquanto ouve-se seu 

passo marcado e o som da linha férrea, por sob a ponte. Corte. A cena agora é noturna, ampla, 

mas marcada pelos gritos de desespero de outra personagem. Uma luz a persegue no meio da 

escuridão. Novo corte. Continuidade da segunda cena: a personagem, mais velha e ruiva, 

prossegue com seu exercício, mas a trilha anuncia um clima de tensão, que permanece. A 

segunda personagem, mais jovem e morena, mantém fuga de seu algoz, cada vez mais próximo 

de alcançá-la. A alternância entre as duas situações, com uma sequência de cortes rápidos, 

acompanhada de tema crescente e tenso, revela a trajetória de ambas em meio às árvores - seria 

o último grito? A ruiva se detém por instantes, diante de algo que encontra às margens do lago. 

Se aproxima. Não é humano. O celular toca.  

A tensão implantada pela sequência, com a representação de um ambiente cinzento e 

solitário, talvez hostil e perigoso, especialmente à noite; uma trilha marcante e concatenada às 

cenas, que reforça os passos das personagens e seus sentimentos no decorrer das cenas, 

reproduzindo o palpitar de um coração amedrontado; a angústia de uma fuga exaustiva de um 

algoz incansável, por um local onde não há oferta de refúgio. Estes elementos constroem aos 

poucos no espectador a certeza de saber o que acontecerá em seguida: a adolescente está no 

local errado e na hora errada, não lhe restando escapatória. Esta certeza é construída a partir do 

reconhecimento de uma narrativa que já fora contada diversas vezes, da qual sabe-se quem são 

a vítima, o vilão e o herói e por sob a qual paira um mistério. Este enredo base vem sendo 

utilizado pelas narrativas oral e escrita desde sempre, encontrando nas ficções seriadas do 

século XIX o contexto histórico e cultural ideal para que as primeiras histórias de detetive, 

como as conhecemos hoje, fossem contadas. 

O que torna uma narrativa policial? Como afirma Todorov (2003), o romance policial 

“por excelência não é aquele que transgride as regras do gênero, mas aquele que a elas se 

conforma” (TODOROV, 2003, p. 65). Em outras palavras, narrativas que observam as típicas 

marcas do gênero policial são aquelas que mais se enquadram ou aquelas que mais facilmente 
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são reconhecidas sob esta nomenclatura – sejam elas escritas nos anos de 1800 ou nos anos 

2000. Compreender quais são estas marcas de gênero e como estão organizadas no interior de 

uma narrativa é o principal objetivo deste trabalho, esforço que partirá do olhar atento sobre o 

uso de recursos visuais, sonoros, cênicos e narrativos engendrados pela obra audiovisual 

analisada – a série norte-americana The Killing, à qual pertence a sequência de abertura descrita 

no início desta introdução.  

Do gênero policial, a série televisiva analisada guarda suas principais marcas da 

literatura, que evoluíram para o formato audiovisual. A primeira das marcas encontradas é a 

coexistência de duas histórias na narrativa, a presente e a ausente, característica que considera 

a história que transcorre no tempo atual dos fatos, associada à investigação de um crime, e a 

uma história anterior, recontada ou reconstruída a partir do que o investigador ou detetive 

descobrem sobre este crime. Ou seja, a história presente abarca as tramas e subtramas 

apresentadas a cada episódio e temporada, que tratam da investigação dos seus respectivos 

crimes, o reflexo destes nas personagens envolvidas e seus próprios dramas pessoais; já a 

história ausente considera como se sucederam tais crimes, transparecendo ao detetive e ao 

espectador a cada pista desvendada. 

Ainda estão presentes em The Killing, como marca de gênero, o método investigativo 

característico de seu detetive – seja o olhar escrutinador de Sarah Linden e sua dedicação 

doentia em busca da verdade, seja a fala mansa, típica das ruas, adotada por Stephen Holder; as 

paisagens urbanas, representadas pela cidade de Seattle e suas ruas, parques, subúrbios e 

bairros de classe alta; a atmosfera, que retratam um ambiente cinzento, solitário e tenso, 

mantendo uma relação com os sentimentos das personagens, sejam a sensação de perigo 

constante, de isolamento, de aprisionamento e de solidão; e, finalmente, as personagens, 

humanas e falhas, seja pela moral corruptível dos algozes, pela vulnerabilidade das vítimas e 

dos próprios detetives, que também são afetados por este clima tenso de perigo e solidão, bem 

como pelos perigos físicos e emocionais de sua profissão. 

 O esforço em identificar as marcas de gênero e compreender de que forma estão 

presentes no interior da narrativa audiovisual, bem como se organizam em suas estruturas 

macro e micro – episódios e temporadas – também está diretamente ligado à própria definição 

de gênero e à compreensão do contexto de produção da série. Em primeiro lugar, porque gênero, 

enquanto convenções conhecidas e partilhadas, têm suas marcas reforçadas, alteradas ou 

ampliadas pelos próprios produtos de ficção popular. Os responsáveis por tais produtos – neste 

caso, a equipe de produção de séries televisivas, roteiristas, diretores, cenógrafos, figurinistas, 
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etc. – também compartilham das mesmas convenções e cabe a eles trabalharem orientados por 

estas marcas.  

O objetivo deste trabalho é, a partir do seu corpus de análise, de marcas reconhecíveis 

por uma audiência dos Estados Unidos, Dinamarca ou Brasil, observar as soluções narrativas 

adotadas para contar suas histórias de detetive na televisão, observando o contexto de produção 

norte-americano para, então, promover uma análise que alie a noção de gênero enquanto 

processo e aos recursos audiovisuais requisitados para a construção do universo ficcional da 

série estudada. Para isso, serão considerados como operadores de análise sua estrutura narrativa 

básica, com a existência de um crime a ser desvendado; a adoção de um método investigativo, 

a forma como os detetives investigam este crime; a construção das personagens, considerando 

sua caracterização física, emocional e de caráter; e a atmosfera, observando o clima da série e 

as sensações que suscita. Estes operadores serão analisados a partir dos recursos narrativos, 

visuais, sonoros e cênicos utilizados e a programação de emoções no espectador.  

 

Apresentando The Killing 

 

Baseada na produção dinamarquesa Forbrydelsen1, The Killing é composta por quatro 

temporadas. As duas primeiras contam cada uma com treze episódios de aproximadamente uma 

hora de duração, produzidos e veiculados pelo canal AMC em parceria com a FOX Television 

Studios; a terceira, com doze episódios de mesma duração, foi produzida por meio de parceria 

entre a Netflix e a FOX Television Studios, ainda veiculada no mesmo canal, para logo depois 

ter seu cancelamento anunciado. Já sua quarta e última temporada é uma produção de conteúdo 

original Netflix, possuindo apenas seis episódios. A série recebeu dois dos 24 prêmios aos quais 

foi indicada, entre eles o Emmy e o Golden Globes.  

Escrita e produzida por Veena Sud, que também foi roteirista em Cold Case, The Killing 

tem como mote inicial o assassinato de Rosie Larsen (interpretada por Katie Findlay), jovem 

                                                      
1Produzida e veiculada pelo canal Danmarks Radio – DR, Forbrydelsen foi lançada na Dinamarca em janeiro de 

2007, logo alcançou grande sucesso dentro e fora da Europa, sendo veiculada também na Suécia, Alemanha, 

Áustria, Hungria, Japão, entre outros. O texto, considerado como original, apresenta semelhantes arcos narrativos 

que a produção norte-americana, mais especificamente no que diz respeito à morte de Nanna Birk Larsen/ Rosie 

Larsen. Vale ressaltar que Forbrydelsen foi premiada em doze das catorze indicações que recebeu entre 2007 e 

2013, incluindo o Bafta, no ano de 2011, como melhor série internacional. Foi encerrada no ano seguinte. Fonte: 

<http://www.imdb.com/title/tt0826760/>. Acesso: 22 set. 2014. 
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de dezessete anos que está prestes a concluir o high school americano. O crime impacta as 

relações internas da família e mantém ligação com a campanha política de Darren Richmond 

(interpretado por Billy Campbell) para prefeito da cidade de Seattle, no estado de Washigton. 

As investigações são conduzidas pela detetive Sarah Linden (interpretada por Mireille Enos), 

que é notificada do caso em seu último dia no Departamento de Polícia de Seattle, e Stephen 

Holder (interpretado por Joel Kinnaman), que a irá substituir, vindo transferido do 

Departamento de Narcóticos. O crime ainda reverbera nas vidas pessoas dos detetives e no seu 

próprio relacionamento profissional e de amizade, construído, desconstruído e reforçado 26 

episódios. A conclusão destas tramas é apresentada apenas ao final da segunda temporada.  

A terceira temporada se conecta com duas anteriores por meio de um caso antigo 

investigado por Sarah Linden e seu ex-parceiro, James Skinner (interpretado por Elias Koteas) 

– lembrando que ela está afastada da força policial desde o final de segunda temporada. O crime 

é bastante semelhante ao modus operandi de recente assassinato cometido contra adolescente 

moradora de rua em Seattle, investigado por Stephen Holder e seu atual parceiro, Carl Reddick 

(interpretado por Gregg Henry) – o que leva à reaproximação dos detetives e o retorno de Sarah 

à polícia. Ao mesmo tempo, a série acompanha os últimos dias de Ray Seward (interpretado 

por Peter Sarsgaard), considerado culpado pelo antigo crime investigado por Sarah e James, 

sua relação com o atual serial killer e os desdobramentos de quando se descobre o verdadeiro 

culpado. Não escapam à abordagem os relacionamentos íntimos das personagens, amorosos ou 

fraternais, e como estas lidam com a realidade dura de suas vidas. 

 Já os últimos seis episódios, além da solução da trama pendente da temporada anterior, 

trazem o assassinato brutal da família Stansbury e amnésia pós-traumática de Kyle (interpretado 

por Tyler Ross), único integrante que sobreviveu ao ataque – e principal suspeito. Ao mesmo 

tempo em que Sarah e Holder investigam o crime, precisam lidar com seus dramas pessoais e 

os rumos de sua parceria, bem como da investigação que paira sobre os próprios por uma má 

decisão do passado: emocionalmente desolada por descobrir a verdadeira identidade do serial 

killer na terceira temporada, seu ex-parceiro James, e por se sentir usada pelo mesmo, Sarah 

desfere contra ele dois tiros e oculta seu corpo no fundo de um lago, com ajuda de Holder – o 

mesmo lago onde ele escondeu corpos de aproximadamente vinte garotas assassinadas. 

Quem é responsável pelo roteiro americano da série? Canadense, nascida em Toronto, 

Veena Sud é filha de um indiano e uma filipina. Aluna do New York University's Graduate Film 
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and Television Program2, Veena também participou do Showrunner Training Program 

(SRTP)3, integrando, logo após sua formatura, a equipe de produção da série televisiva Cold 

Case como roteirista e, posteriormente, produtora executiva4. Fascinada por personagens 

femininas de personalidade marcante, retratadas em ambientes igualmente fortes, Veena 

escreveu sua primeira história aos 16 anos de idade: a amizade entre duas prostitutas, tendo 

colhido impressões deste universo com a ajuda de um oficial da polícia de Cincinnati, Ohio – 

inclusive dentro de um bordel5.  

Sobre seu fascínio por este universo e suas personagens, declara-se: “Não é que Sud 

tenha sido uma criança problema, ela apenas sempre preferiu os reinos dos becos escuros e as 

mulheres que os trafegam. ‘Por alguma razão eu sempre fui fascinada por personagens 

femininas realmente obscuras, desafiadoras e complicadas’, ela diz”6. Não é à toa que suas 

personagens femininas guardam traços de personalidade marcante e densa, sendo fortes o 

suficiente para lidarem com cenas de crime, suspeitos e criminosos, ameaças de vida e seus 

próprios problemas pessoais.  

A série original na qual The Killing foi baseada, Forbrydelsen, é criação de Søren 

Sveistrup. O roteirista cresceu em Thuroe, nos arredores da cidade de Svendborg, Dinamarca. 

Após obter bacharelado em literatura e história comparadas, pela Universidade de 

Copenhague7, ele foi estudar escrita para roteiros de televisão no National Film School of 

Denmark8. A partir daí, ascendeu rapidamente na carreira, escrevendo scripts de shorts stories, 

                                                      
2 Site oficial: <http://gradfilm.tisch.nyu.edu/page/home.html>. Acesso: 14. out. 2014. 

3 Promovido pelo Writers Guild of America, o SRTP auxilia produtores e escritores a desenvolverem habilidades 

para o mercado das séries de televisão. Site oficial: <http://www.wga.org/>. Acesso: 14. out. 2014. 

4 Veena Sud assina o roteiro de quinze episódios de Cold Case, tendo trabalhado como produtora e produtora 

executiva em 62 episódios. Além de Cold Case e The Killing, Veena Sud foi roteirista em Push, Nevada, série que 

teve produção executiva de Matt Damon e Ben Affleck. Ela também dirigiu e escreveu o curta One Night (2000). 

5Softly, With Her Song, entrevista concedida ao Writers Guide of America. Disponível em: 

<http://www.wga.org/content/default.aspx?id=4599>. Acesso: 14. out. 2014. 

6 “It’s not that Sud was a troubled kid, she’s just always been piqued by dark alleyed realms and the women who 

navigate them. ‘For some reason I’ve always been fascinated by really dark, edgy, complicated female characters’, 

she says”. Tradução nossa. Fonte: Softly, With Her Song, entrevista concedida ao Writers Guide of America. 

Disponível em: <http://www.wga.org/content/default.aspx?id=4599>. Acesso: 14. out. 2014. 

7 Site oficial: <http://www.ku.dk>. Acesso: 14. out. 2014. 

8 Site oficial: <https://www.filmskolen.dk/>. Acesso: 14. out. 2014. 

http://www.wga.org/content/default.aspx?id=4599
http://www.wga.org/content/default.aspx?id=4599
https://www.filmskolen.dk/


17 
 

  

como Latino, Deadline e Off Track9. Como criador, obteve muito sucesso com as séries Nikolaj 

og Julie e Forbrydelsen. 

Quando foi lançada, Forbrydelsen alcançou sucesso respeitável e compõe, juntamente 

com outras séries dinamarquesas, um pool de produções voltadas ao universo do crime e do 

suspense. Embora não seja o objetivo deste projeto mapear as produções dinamarquesas ou 

verificar a existência de uma tradição no mercado dinamarquês para a produção de séries de 

crime e suspense, reconhece-se esta tendência e lista-se algumas das produções realizadas na 

última década e que configuram um novo momento para o mercado televisivo do país: 

Rejseholdet, Livvagterne e Bron/Broen – só para citar as mais famosas.  

A primeira temporada de Forbrydelsen, de forma semelhante a The Killing, investiga o 

assassinato de Nanna Birk Larsen. A temporada subsequente traz a detetive Sarah Lund em 

meio a uma série de estranhos assassinatos, relacionados às forças armadas, com o intuito de 

encobrir a ligação do Ministério da Defesa com uma malfadada operação militar estrangeira. 

Por último, a terceira temporada envolve ações antiterroristas, com Sarah Lund ampliando seu 

raio de ação do local para o nacional.  

A produção norte-americana, a fim de reproduzir atmosfera e ambientação semelhantes, 

bem como a caracterização das personagens, trabalhou nas quatro temporadas com parte da 

equipe de produção dinamarquesa, como Søren Sveistrup, Piv Bernth e Ingolf Gabold, na 

produção executiva; Frans Bak, responsável pela composição da trilha; e Michael Brake e Keld 

Haaning Ibsen, na edição de som. Isso sem citar a protagonista de Forbrydelsen, Sofie Gråbøl, 

com participação especial na segunda temporada. 

 

Organização do trabalho 

 

A descrição do enredo inicial em The Killing, a partir das referências de gênero 

acumuladas pelo leitor comum e partilhadas a partir de outros produtos de ficção popular 

consumidos – literatura, cinema, quadrinhos, outras séries televisivas, nos levam a concluir que 

The Killing se encaixa no que pode ser classificado como série policial. Por série policial 

compreendemos as narrativas audiovisuais que contam histórias de um crime a ser solucionado 

                                                      
9 Disponível em: <http://salomonssonagency.se/php/writer.php?lang=en&authid=92>. As produções Latino 

(1997) e Deadline (1998) não constam no banco de dados do IMDb até o fechamento desta dissertação. Acesso 

em 14. out. 2014. 
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por um detetive, que se utiliza de métodos de investigação para analisar pistas e encontrar um 

culpado, normalmente entregue à justiça. Esta é a principal justificativa para escolha da série 

como objeto, pois, além de guardar as principais características de um exemplar da narrativa 

policial, apresentava no desenvolvimento do projeto de pesquisa, seus arcos narrativos 

conclusos e completamente disponíveis, fatos decisivos para sua análise. Some-se a isso o 

grande sucesso da série original dinamarquesa, uma das primeiras a serem transpostas para o 

contexto norte-americano. 

Dito isso, questiona-se: quais são as marcas que nos levam a compreender um 

determinado produto da ficção popular como policial? Como estas características estão 

imbricadas no interior da narrativa? O primeiro capítulo do presente trabalho tem como objetivo 

realizar um esforço conceitual para compreender a noção de gênero, na literatura, no cinema e 

na televisão, observando como esta noção é constituída e quais são as marcas que as histórias 

de detetive carregam, desde a literatura e que ainda são reproduzidas até hoje. E mais, quais as 

características do universo das séries televisivas norte-americanas ao qual The Killing está 

circunscrito. 

Já que a expressão da ficção popular da qual se fala no presente trabalho é a televisão, 

torna-se necessário falar a respeito desta, especialmente no contexto dos Estados Unidos. O 

segundo capítulo será destinado a uma breve historiografia das séries televisivas da televisão 

norte-americana, a partir de 1950. Desde o princípio da televisão como entretenimento, as séries 

policiais receberam espaço na grade de programação, seja por conta de seu público-alvo, 

predominantemente masculino, seja por conta de suas origens no século XIX, quando as 

primeiras narrativas seriadas davam espaço para tramas de crime e suspense, especialmente. 

Também serão abordadas a organização das séries na grade de programação e uma tipologia a 

partir do desenvolvimento de suas tramas e das suas personagens, considerando a serialidade e 

a repetição. 

De posse destes conceitos, o terceiro capítulo será destinado à análise das marcas de 

gênero em The Killing e da construção do seu universo ficcional, observando como estas marcas 

são apresentadas na materialidade da obra com o uso de recursos narrativos, cênicos, plásticos 

e sonoros. Serão observados a construção da cidade, da atmosfera, das personagens, do método 

investigativo e das tramas.  

Por considerarmos importante a trajetória da produtora da série, Veena Sud, haverá 

ainda no terceiro capítulo desta dissertação uma seção preocupada com a análise das principais 
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personagens femininas da série. São mães, filhas, irmãs, amantes e amigas que são profissionais 

e mantêm relacionamentos amorosos, héteros ou homossexuais, guardando uma camada interna 

de segredo. O objetivo desta seção é introduzir um possível direcionamento futuro para estudos 

do doutorado, na tentativa de unir a construção de gênero não-narrativos e as narrativas 

policiais, proposta ainda em desenvolvimento. Não nos esqueceremos, por fim, do 

relacionamento amoroso sugerido entre Sarah Linden e Stephen Holder, construído 

silenciosamente desde a primeira temporada da série. 
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1 DEFININDO O GÊNERO 

 

 

 

Uma história que é contada repetidas vezes, em diversas épocas e para diferentes 

públicos, guarda características que as tornam reconhecíveis. É o que acontece com as 

comédias, marcadas pelas gags que ativam o efeito cômico e despertam o riso em seus 

interlocutores; com as narrativas românticas, nas quais se busca o amor ideal e a felicidade; 

com as tragédias, que despertam sentimentos de comoção e empatia, promovendo uma 

identificação com o sofrimento das personagens; não esquecendo outros tipos de narrativa, 

como as de terror, suspense e horror, que acionam o gatilho do medo e da angústia. Estes 

programas de efeitos são alcançados por meio de estratégias, elementos recorrentes e 

partilhados pela audiência e por quem narra a história em questão. Para entender a definição de 

gênero, considera-se que tais elementos auxiliam na identificação da narrativa como 

pertencente a um determinado grupo, detentora de uma determinada realidade ficcional ou, 

ainda, dotada de uma função social. 

O que se nomeia como características e estratégias, quando acionadas pelas instâncias 

de produção e recepção, pode ser entendido como marcas de gênero, compartilhadas 

socialmente e que auxiliam no reconhecimento de uma narrativa como amorosa, cômica, 

trágica, de horror, policial, entre outras (ESQUENAZI, 2010). Tema de interesse da academia, 

o entendimento do conceito de gênero teve em artigo de Steve Neale (1990) espaço para uma 

revisão sintética, mas interessante a respeito das questões, conceitos e preocupações que 

gravitam a discussão – especialmente no campo cinematográfico. Apesar do artigo ter sido 

publicado na década de 90, não é difícil reconhecer a contemporaneidade destas investigações. 

Entretanto, como observa o próprio Neale (1990), é importante destacar a importância dos 

estudos norte-americanos sobre os gêneros cinematográficos, sobretudo os gêneros produzidos 

em Hollywood. Para justificar, o autor leva em consideração o grande número de estudos 

desenvolvidos pelo país, país de massiva presença no cenário mundial e que, mesmo assim, não 

prescinde de constante pesquisa acadêmica na área (NEALE, 1990, p. 46). 

Concorda-se com o autor: considera-se gênero com mais que uma classificação ou 

categorização de obras audiovisuais e ressalta-se seu caráter transitório, ou seja, de 

transformação ao longo do tempo e da história. Além dos pontos já considerados, é destacado 
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também a importância das discussões sobre cinema e gêneros cinematográficos para a pesquisa 

em desenvolvimento. Quando do surgimento dos primeiros formatos da ficção televisiva 

naquele país, nos primeiros anos da década de 1950, iniciou-se o trânsito de experiências da 

linguagem cinematográfica para a linguagem televisiva: a presença de profissionais oriundos 

do cinema em programas de ficção televisiva era comum, como é o caso de uma das primeiras 

séries norte-americanas, I Love Lucy, produzida pela CBS, com participação de Karl Freund, 

antigo operador de som do cineasta Fritz Lang. Hoje, séries mais recentes são produzidas por 

renomados diretores, como J.J. Abrams, Paul Feig, Martin Scorsese, David Fincher, David 

Lynch, Quentin Tarantino, Joss Whedon, para citar alguns. 

 No que diz respeito à revisão de Neale (1990), sobre questões relacionadas ao gênero 

cinematográfico, o autor considera estudos cujos pressupostos orientam a composição de um 

corpus fílmico, que, por sua vez, é constituído 1) pelas expectativas do público com relação à 

obra, 2) por definições teóricas e 3) por termos institucionais definidos pela indústria. A 

primeira perspectiva relacionada pelo autor trata do grau de verossimilhança dos filmes. Como 

pondera Neale (1990), gêneros não consistem apenas em grupos de obras audiovisuais 

classificadas e etiquetadas, mas considera, também, as hipóteses que os espectadores trazem a 

respeito da narrativa que ali se expõe, construídas a partir de suas experiências com obras outras 

audiovisuais. “Os gêneros não consistem apenas em filmes: eles consistem, e igualmente, em 

sistemas específicos de expectativa e de hipóteses que os espectadores trazem consigo para o 

cinema e com os quais interagem durante o processo de recepção”10 (NEALE, 1990, p. 46).  

 Em outras palavras, entra na ciranda quanto o universo ficcional de uma determinada 

narrativa é plausível dentro de um gênero específico, observando o conhecimento prévio do 

espectador sobre aquele universo. Se tomarmos como exemplo os musicais, é esperado que as 

personagens cantem e dancem; é perfeitamente plausível naquele universo e está em 

consonância com as experiências anteriores do espectador, que não se frustra e não considera 

estranho o fato das personagens cantarem e dançarem no decorrer da narrativa. A mesma coisa 

não funciona se a ação de cantar e dançar se desse em um filme policial, quando a narrativa 

pretende conduzir à investigação de crime. Não faz sentido para este universo ficcional em 

questão, muito menos para o espectador, ter a personagem principal sapateando ao invés de 

desvendando mistérios. Como pondera Eco (1994), o leitor precisa aceitar tacitamente as regras 

                                                      
10“Genres do not consist only of films: they consist also, and equally, of specific systems of expectation and 

hypothesis which spectators bring with them to the cinema, and which interact with films themselves during the 

course of the viewing process” (NEALE, 1990, p. 46). Tradução nossa. 
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que orientam uma obra de ficção; é o que chama de acordo ficcional (ECO, 1994, pg. 81). O 

mundo ficcional se apoia no mundo real para construção de um universo semelhante ao nosso, 

menor e não tão rico, mas que pode ser amplamente explorado. É estranho no mundo real 

encontrar um detetive investigando crimes enquanto dança apaixonado pela rua; em função 

disso, não funcionará para o leitor encontrar a mesma cena na história que vê – a não ser que 

seja um recurso narrativo acionado com um propósito. 

 A segunda perspectiva diz respeito à constituição de gênero a partir do discurso 

institucional, promovido pela publicidade e pelo marketing dos grandes estúdios. Este se 

relaciona com a construção das imagens relacionadas à narrativa, especialmente junto aos 

formadores de opinião, como o jornalismo especializado e a televisão. Anúncios, pôsteres, 

reviews, entre outros paratextos – materiais que atuam como apoio à narrativa – atuam no 

estabelecimento de rótulos e expectativas que irão caracterizar o gênero. Aqui, o que se diz nas 

peças publicitárias e nas matérias dos jornais já trazem um indicativo esperado do filme, 

reforçando estas definições e mantendo relação com as expectativas do público. Filmes de terror 

trabalharão com imagens diversas daquelas exploradas pelo western, por exemplo. A escolha 

de paratextos adequados para cada filme lida com a construção do gênero por parte do 

marketing e da publicidade, a partir de expressões, conceitos e imagens de uso recorrente em 

produtos semelhantes.  

Ainda tratando do lugar dos paratextos para a definição de gênero, outra perspectiva que 

Neale (1990) traz é a histórica, uma vez que apenas por meio destes materiais é possível 

recuperar como um gênero fora definido em uma determinada época. Aqui, leva-se em 

consideração a mutabilidade do gênero, ou seja, a condição que possui em se modificar ao longo 

do tempo, a partir da proposição de uma terminologia. Novamente tomando o western como 

exemplo, quando suas primeiras películas surgiram, tratava-se de uma definição terminológica 

para um discurso institucional. Entretanto, com o passar do tempo, veio a se estabelecer 

enquanto gênero por conta das características reconhecidas nas obras, estabelecendo um 

modelo a ser observado. Ampliando a perspectiva histórica, Neale (1990) traz o lugar social e 

cultural do gênero, no que diz respeito à manutenção da hegemonia de modelos ao longo da 

história. O western no cinema norte-americano se compunha de determinadas características 

que são recuperadas por meio de seus paratextos, que constituíra um padrão reproduzido 

naquele período e que veio a sofrer mudanças posteriormente. Essa alternância nos padrões, 

observada na perspectiva social e cultural, considera as relações de disputa entre modelos e por 

espaços hegemônicos a partir de aspectos sociais e culturais nos quais estavam inseridos. O que 
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pode ser chamado de western hoje possuiria, então, características diversas, atualizadas a partir 

do presente momento histórico.  

Por fim, Neale (1990) traz o gênero cinematográfico como processo, que se manifesta 

nas interações que se dão entre três níveis diferentes: o nível da expectativa, o nível do corpus 

e o nível das regras que orientam os dois entes anteriores. Cada novo gênero é composto por 

um corpus fílmico e contempla uma seleção de elementos deste repertório, disponíveis em um 

determinado ponto no tempo – os mesmos elementos adotados na década de 20 não seriam os 

mesmos aceitos nos anos 2000 para definição de um determinado gênero, por exemplo. É por 

esta razão que esta acepção de gênero promove uma interação estreita com o contexto histórico, 

por considerar o caráter mutável do gênero, sendo resignificado com sua alteração ou geração 

de novos gêneros ao longo do tempo.  

 

O entendimento do termo 

 

O esforço do presente trabalho é adotar uma definição de gênero que considere este 

caráter processual, no que diz respeito ao desenvolvimento histórico e cultural do gênero, como 

o proposto por Altman (1999), observando a construção das marcas de gênero no objeto de 

estudo. Ao mesmo tempo, é interesse associar estas características às estratégias narrativas e de 

produção de efeitos, orientadas por um sentimento maior que acompanha não só o trabalho da 

equipe técnica, mas, também, as expectativas do espectador. Em outras palavras, compreende-

se por gênero marcas características associadas à inserção de uma obra audiovisual em um 

determinado corpus, mas também os elementos de constroem narrativa e o universo ficcional 

onde se passa esta história, o que faz o espectador aderir àquilo que foi proposto pela indústria 

e pela equipe técnica. 

O que permite reconhecer e diferenciar as narrativas em diferentes meios e formatos é 

sua organização interna por meio das marcas de gênero, construídas ao longo do tempo e 

socialmente compartilhadas – que se transformam e se atualizam a depender do contexto 

histórico e cultural. Uma história romântica do século XIX continua romântica se lida nos anos 

2000, mas vista com outros olhos. Se, por padrão, a dama em perigo aguardava socorro do herói 

para viverem, enfim, seu final feliz, hoje ela mesma pode conquistar sua felicidade e também 

desejar ter alguém a seu lado, que respeite sua individualidade e opiniões. Se o detive das séries 

policiais da década de 50 era o profissional durão e incorruptível, que a cada episódio 
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desvendava mais um crime, acrescentando mais um ponto no score de sua carreira, nos anos 

2000 ele precisa lidar com muito mais do que a perseguição de bandidos nas ruas ou 

procedimentos legais e rotinas procedurais, mas com questões pessoais, éticas e sociais – tudo 

ao mesmo tempo. 

Diante da televisão, no cinema ou de posse de um livro, quase que instintivamente 

reconhece-se, conforme a história se apresenta, indicações da narrativa apresentada. Os temas 

abordados, as personagens e sua construção física e psicológica, a ambientação do lugar no qual 

se passa e as sensações que são suscitadas são as marcas que levam a identificar e diferenciar 

comédias, dramas, tragédias, musicais, westerns, ficções científicas, contos românticos, 

histórias policiais.  

Da mesma forma que a discussão acerca do gênero existe no âmbito dos estudos de 

cinema, também é transversal aos estudos literários, uma vez que o consideram como 

construído a partir de convenções, ou o que se pode chamar de características formais 

reconhecíveis, e por sobre as quais a narrativa também se constrói. Da mesma forma o é para 

os estudos de cinema e para os estudos de televisão, aos quais serão dedicadas as próximas 

páginas, observando a importância do gênero para seus produtos ficcionais. Não menos 

importante, uma breve historiografia será feita sobre o gênero literário que orienta a narrativa 

do objeto de estudo, os romances policiais e de detetive, e como estas marcas vêm sendo 

apropriadas pelas ficções televisivas nos Estados Unidos.  

 

1.1 GÊNEROS CINEMATOGRÁFICOS 

 

Para a compreensão do gênero cinematográfico, iremos considerar a teoria proposta por 

Altman (1999), que define gênero como processo. A proposta do autor compreende um 

movimento de transformação do conceito de gênero, evoluindo da categorização teórica e 

crítica, típica dos gêneros literários, para a construção de um corpus fílmico que considera 

aspectos de produção e distribuição das obras audiovisuais hollywoodianas. Para Altman 

(1999), os gêneros cinematográficos “emprestam” conteúdos da tradicional teoria dos gêneros 

literários para, então, propor o desenvolvimento de marcas criadas pela indústria do cinema e 

consolidadas/asseguradas por sua audiência. Para o presente estudo, este movimento entre os 

gêneros literário e audiovisual é de grande importância, uma vez que as narrativas policiais 

possuem uma estrutura narrativa essencialmente fixa, oriunda dos primeiros produtos seriais 
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do século XIX, mas que desenvolveram marcas especificas quando transpostas para o meio 

audiovisual, transformando-se por consequência. 

Apesar de declarar o processo de derivação do cinema a partir da literatura, o próprio 

Altman (1999) tece observações a respeito de sua afirmativa, esclarecendo que existem 

significativas diferenças entre o literário e o audiovisual. Uma delas diz respeito ao que 

podemos chamar de amplitude do termo. Para Altman (1999), “talvez valha a pena notar que 

as conexões consistentes do gênero filmíco para todo processo de produção-distribuição-

consumo é torná-lo um conceito mais amplo do que o gênero literário tipicamente tem feito”11 

(ALTMAN, 1999, p. 15). No que diz respeito aos gêneros cinematográficos, estes contemplam 

todos os aspectos envolvidos no processo, desde a produção à recepção do produto em questão. 

O autor defende que os gêneros cinematográficos são definidos pela própria indústria e 

reconhecidos por sua audiência.  

A primeira diferença conduz imediatamente a uma segunda, que trata exatamente de 

como os gêneros cinematográficos são constituídos. Segundo Altman (1999), se os gêneros 

literários são definidos cientificamente ou por meio de categorias teoricamente construídas, os 

gêneros cinematográficos são fruto de estruturas desenvolvidas pela indústria e partilhadas pelo 

público.  

 

Se não é definido pela indústria e não é reconhecido pelo público de massa, 

então ele não pode ser um gênero, porque gêneros cinematográficos são por 

definição não apenas categorias cientificamente derivadas ou teoricamente 

construídas, mas são sempre industrialmente certificadas e publicamente 

compartilhadas.12 (ALTMAN, 1999, p. 16) 

 

Estas estruturas guardam aspectos essenciais para a sua identificação – como o próprio 

autor aponta: blueprint, structure, labels, contract13 (ALTMAN, 1999, p. 17) – estejam eles 

                                                      
11“… it is perhaps worth noting that film genre's consistent connections to the entire production-distribution-

consumption process make it a broader concept than literary genre has typically been”(ALTMAN, 1999, p. 15). 

Tradução nossa.  

12“If it is not defined by the industry and recognized by the mass audience, then it cannot be a genre, because film 

genres are by definition not just scientifically derived or theoretically constructed categories, but are always 

industrially certified and publicly shared” (ALTMAN, 1999, p. 16). Tradução nossa. 

13 Os termos citados dizem respeito ao fato de que o filme apresenta marcas reconhecíveis (blueprint) e estruturas 

comumente identificáveis com um determinado gênero (structure); que durante sua exibição possa ser identificado 

por um rótulo (label) e por sua audiência o reconhecer como pertencente a um determinado gênero, estar o 

interpretando de acordo (contract).  
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ligados a um grupo de filmes ou a um único produto. Esta associação deve ser clara para o 

público, atendendo à expectativa do que este irá encontrar estando diante do filme em questão. 

“Se espectadores vão experienciar filmes em termos de gênero, os filmes devem deixar dúvida 

alguma quanto à sua identidade genérica, o reconhecimento instantâneo deve ser assumido”14 

(ALTMAN, 1999, p. 18). 

Outro autor que compartilha de ideias semelhantes é Nogueira (2010), que estabelece 

linhas gerais que auxiliam a compreensão dos gêneros cinematográficos, especialmente em 

Hollywood, o realizando de forma extremamente didática. Para ele, a definição de gênero 

considera a construção de um corpus a partir da partilha de características, que implicam na 

pertença de um filme a um gênero; ao fato de que toda obra pertence a um gênero; e que uma 

determinada obra pode guardar características de diferentes gêneros. O que definiria a 

classificação do gênero seria exatamente as relações de semelhantes entre as obras. Ele lista 

oito critérios de identificação ou padrões de recorrência: situações narrativas, perfil dos 

personagens, temas, época retratada, iconografia e simbologias, morfologia do espaço e 

escolhas estéticas.  

Avançando para além da questão do reconhecimento do gênero pela audiência, Altman 

(1999) ainda aborda outros aspectos quando trata dos gêneros cinematográficos. O primeiro 

deles cuida da característica histórica do gênero. Nesta perspectiva, os textos aos quais está 

associado não são datados. Estes textos são sempre observados com olhar contemporâneo e 

atualizados, sendo possível observar as similaridades que levam à identificação por parte da 

audiência. O segundo cuida do caráter previsível do gênero. Ao mesmo tempo em que se 

reconhece a similaridade do texto e das estratégias utilizadas para a sua construção, e que levam 

a tal identificação, destaca-se a necessidade de renovação daquele gênero a fim de evitar que 

se torne um terreno infértil no que diz respeito à inventividade, esgotando-a. 

Um terceiro aspecto trata da inclusão, ou não, de filmes em um mesmo gênero. Para 

Altman (1999), os gêneros são caracterizados por um largo espectro de variáveis; entretanto, as 

mais significativas seriam a partilha de um mesmo tópico/tema e de uma mesma estrutura. 

Filmes estariam incluídos em um mesmo gênero uma vez que contivessem estes mesmos 

elementos ou então se figurassem no mesmo corpus de filmes que guardam proximidades com 

estes elementos. O autor usa como argumento em defesa o fato da audiência somente 

                                                      
14“If spectators are to experience films in terms of their genre, films must leave no doubt as to their generic identity, 

instant recognizability must be assumed” (ALTMAN, 1999, p. 18). Tradução nossa. 
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reconhecer filmes como de um determinado gênero quando identificam naquilo que assistem 

temática e estrutura já conhecidas – pode-se, então, antecipar e utilizar como exemplo os 

produtos audiovisuais que contam histórias de detetives: estão lá o tema (a resolução de um 

crime) e a estrutura narrativa compartilhada (um crime acontece, o detetive reúne pistas para 

sua solução, o detetive soluciona o enigma e apresenta o culpado, retomando a ordem das coisas 

inicialmente desequilibrada). Pode-se concluir que: 

 

[...] os gêneros são pensados para residir em um tema e em uma estrutura 

particulares ou em um corpus de filmes que compartilham tema e estrutura 

específicos. Isto é, a fim de serem reconhecidos como um gênero, os filmes 

devem ter tanto um tema comum [...] e uma estrutura comum, uma maneira 

comum de configurar esse tema15. (ALTMAN, 1999, p. 23) 

 

Ainda nesta mesma orientação, o autor indica que os gêneros cinematográficos – 

especialmente aqueles cujas características são empregadas em Hollywood – compartilham 

certos valores ou propriedades fundamentais:  

 

1) Dualidade de protagonistas e dualidade de estruturas – presente na relação entre 

protagonistas e antagonistas, por exemplo;  

2) Natureza repetitiva – o cinema de Hollywood se utiliza do mesmo material 

continuadamente, ou seja, dos mesmos conflitos e soluções;  

3) Efeito cumulativo – fruto da repetição de situações, temas e ícones;  

4) Caráter previsível – a repetição e a acumulação conduzem os filmes de Hollywood 

a uma previsibilidade, seja dos tópicos, das fórmulas e até mesmo da escolha dos 

atores. Em uma perspectiva positiva, assegura o reconhecimento e o atendimento da 

expectativa da audiência, que já aguarda aquela atmosfera familiar (ALTMAN, 

1999, p. 25);  

5) Intertextualidade – os filmes de Hollywood evocam de maneira massiva estratégias 

e marcas de gênero já aplicadas em obras audiovisuais anteriores, a fim de que a 

audiência acione todo um arcabouço de conhecimentos prévios sobre uma 

determinada narrativa. 

                                                      
15“Instead, genres are thought to reside in a particular topic and structure or in a corpus of films that share a 

specific topic and structure. That is, in order to be recognized as a genre, films must have both a common topic 

(…) and a common structure, a common way of configuring that topic” (ALTMAN, 1999, p. 23). Tradução nossa. 
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Mas o que leva à reunião de tantos elementos acerca dos gêneros cinematográficos na 

perspectiva de Altman (1999)? Essencialmente, à contribuição do entendimento de gênero para 

o presente trabalho, compreendido não como algo permanente, de uma origem singular, mas 

temporário e fruto de um processo em curso. Em outras palavras, esta definição de gênero 

considera elementos relacionados ao processo de nomeação, ao contexto de produção e às 

decisões criativas da indústria – entendimento semelhante do que se considera gêneros 

televisivos. Explicando melhor cada um destes elementos-chave – nomeação, contexto de 

produção e decisões criativas – é possível apontar, a partir de Altman (1999), para a definição 

de termos, o processo de generificação16, por meio do qual os adjetivos atribuídos ao corpus 

fílmico e às suas características, adquirem força e se tornam nomes. Tomando o gênero musical 

como exemplo, a quantidade de adjetivos ou características a ele associadas (dancing comedy 

music, musical drama, romantic musical comedy, musical comedy, light opera, musical 

romance, operetta, backstage comedy, musical farce, entre outros) evoluíram e foram 

ressignificados até que se consolidasse o termo musical, mesmo que muito tempo depois da 

época de ouro do gênero. Trazendo para o objeto desta dissertação, o gênero televisivo abarca 

tipologias como policial, procedural, crime drama, entre outros, abordados no final deste 

capítulo. 

No que diz respeito ao segundo aspecto, o contexto de produção, gêneros 

cinematográficos produzem modelos por meio dos quais os estúdios realizam seus projetos; ou 

seja, regras e características de funcionamento que asseguram o entendimento dos objetivos do 

estúdio por parte de toda a equipe envolvida – roteiristas, produtores, diretores, figurinistas, 

atores, etc. – bem como garantem, a longo prazo, o retorno de todos os esforços empreendidos, 

não esquecendo do seu reconhecimento por parte da audiência, por conta de uma vida inteira 

como espectadores. Por último, partindo do pressuposto que os gêneros são categorias 

construídas, públicas e socialmente compartilhadas, a indústria do cinema e de Hollywood têm 

parte neste processo uma vez que reforçam a disseminação destes modelos. Uma vez formados, 

os gêneros continuam atuando em exibição ou na recepção de acordo com os rótulos 

convenientes ou formatos de leitura. Nesta perspectiva, Altman (1999) lança mão da ideia de 

                                                      
16 Processo que autor chama de genrification ou generificação, termo de tradução nossa, surgido a partir de um 

esforço para uma aproximação. 
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ciclo de filmes (Quadro 1), no esforço de explicar como funciona o processo de criação e 

disseminação de um determinado gênero pela indústria de Hollywood, que trata de:  

 

1. Os estúdios iniciam os ciclos, identificando por meio de tentativas quais são os tipos 

que farão sucesso ou trarão um determinado reconhecimento ou rentabilidade, sendo 

estes modelos explorados e associados a um determinado estúdio de cinema; 

2. Por tabela, novos ciclos de filmes são produzidos a partir da associação de novos 

materiais ou aproximação a um gênero anterior preexistente; 

3. Quando as condições são favoráveis, os ciclos de filmes disseminados por um 

determinado estúdio podem produzir um “novo gênero”; 

4. Quando os ciclos de filmes produzem um gênero, os rótulos a ele associados por 

meio dos adjetivos são, por fim, substantivados, ganhando força para definição; 

5. Uma vez que este gênero se industrializa, ou seja, é replicado e deixa de ser 

exclusivo de um determinado estúdio, perde-se o interesse econômico e busca-se 

iniciar um novo processo.  

 

Quadro 74 – Ciclo de filmes 

 

 

Observar o funcionamento da indústria hollywoodiana leva à conclusão de que a 

definição de gênero não pode ser algo estático, mas, sim, fruto de determinadas condições que 
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estão ligadas diretamente à sua definição e criação. É o esforço permanente da reinvenção para 

se manter ativo – o que mantém estreita relação com a criatividade ou inventividade. 

 

1.2 GÊNEROS TELEVISIVOS 

 

Assim como Altman (1999), Jean-Pierre Esquenazi (2010) aborda a questão do gênero, 

mais especificamente do gênero televisivo, a partir de uma perspectiva multidisciplinar. O autor 

defende que toda produção cultural – e isso inclui as séries televisivas – são fruto de dois fluxos 

diferentes: o primeiro considera aspectos históricos, econômicos, culturais e políticos; já o 

segundo, trata da história dos gêneros e dos modelos simbólicos preexistentes. É por meio da 

articulação destes que Esquenazi (2010) realiza esforço para promover uma reflexão sobre o 

caráter instável do gênero: por instável, compreende-se uma contínua transformação, 

influenciada pela história, cultura e modos de produção – um processo.  

Pela herança literária temos a influência do que Esquenazi (2010) chama ficção popular 

(ESQUENAZI, 2010, p. 75), uma estrutura narrativa voltada ao grande público, expressa em 

diferentes suportes, podendo ser a literatura, o cinema, os quadrinhos ou a televisão. A ficção 

popular em sua origem está diretamente ligada ao início do período industrial, no século XIX, 

quando se formou um público alfabetizado, com alguma disponibilidade de tempo e de 

dinheiro, interessado por literatura e espetáculo. A este público foram ofertadas histórias de 

ficção, cada vez mais populares, sejam no palco ou nos jornais impressos, de tramas 

rocambolescas e entusiasmantes (ANGENOT, 1975 apud ESQUENAZI, 2010). O maior 

sucesso entre o público está no melodrama. Esquenazi (2010) resgata o contexto de fundação 

do melodrama, definindo em linhas gerais sua função social e características narrativas. Este 

gênero surgiu na emergência de um novo estado de espírito, provocado pelo Iluminismo. Com 

o abalo do sagrado e do religioso, que regiam o mundo à época, uma nova consciência moral 

surgiria, provocando uma reflexão política e, consequentemente, uma nova forma de 

representação teatral: seria então o melodrama uma porta de saída para a tragédia, enquanto 

forma e visão política vigentes (BROOKS, 1975 apud ESQUENAZI, 2010).  

Entretanto, se faz importante salientar que o melodrama não poderia romper totalmente 

com a organização do mundo antigo, dividido entre o bem e mal; essa polaridade ainda existiria, 

mas concebida na mistura com um certo número de virtudes humanas, partilhadas pelos 

indivíduos. A estrutura narrativa muito pouco se alteraria: um universo familiar tranquilo e uma 



31 
 

  

personagem principal cuja pureza é abalada por um mal inesperado, passando por inúmeras 

peripécias para recuperar sua virtude. No melodrama, a intriga é a mola propulsora da história 

e fruto das ações do vilão, impossibilitando ao máximo o reconhecimento da inocência da 

protagonista pela sociedade.  

As histórias, no entanto, são construídas em torno de códigos mundanos, facilmente 

reconhecíveis pelos espectadores. Os monólogos no melodrama são marcantes e melhor 

adaptados às suas questões narrativas, à história que pretende contar, assim como as peripécias 

são fundamentais para o reconhecimento das personagens e identificação com elas, necessárias 

para construir a empatia por parte do público. Dessa forma, Esquenazi (2010) conclui que:  

 

O caráter terrestre do melodrama não faz dele um confronto psicológico; o 

bem e o mal, embora sejam encarnados por indivíduos que partilham o nosso 

quotidiano, representam ao mesmo tempo forças sociais que lutam entre si. O 

combate trágico entre deuses e demónios transforma-se numa batalha pela 

definição do laço social, em que o individualismo e a avidez se opõem à 

virtude. (ESQUENAZI, 2010, p. 76) 

 

Por fim, qual a intenção de Esquenazi (2010) ao trazer a questão do melodrama para a 

discussão da ficção popular? A hipótese do autor é de que “toda literatura popular moderna 

consiste em apropriações variadas da estrutura e das personagens melodramáticas” 

(ESQUENAZI, 2010, p. 78). O autor atribui seu desenvolvimento ao: 

 

1) Sucesso da ficção popular enquanto fenômeno cultural: pois promoveu o acesso 

regular a seus produtos e, consequentemente, a criação de uma indústria e o 

refinamento do gosto de seu público, especializado na leitura de suas obras;  

2) Dinamismo genérico: apesar da constante especialização da produção e dos 

públicos, a ficção popular não estabeleceu uma definição fixa para seus gêneros e 

subgêneros, sempre suscetíveis a transformações e influências, o que está associado 

ao que Esquenazi (2010) define como a reutilização das convenções genéricas de 

maneira mais inventiva e inovadora17;  

                                                      
17 A esse segundo aspecto se associa a concepção de generificação de Altman (1999), quando trata da reinvenção 

de gêneros por subdivisão ou a partir de dois outros, por avaliação e decisão de produtores diante das necessidades 

de mercado. 
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3) Desenvolvimento social e político: a evolução dos gêneros sempre esteve associada 

ao desenvolvimento social e político das sociedades ocidentais, uma vez que novos 

posicionamentos, frutos de mudanças importantes, surgem para ocupar o lugar de 

práticas sociais já em desuso – estas variações são retratadas nas ficções populares.  

 

Fórmula, gênero 

  

 Como já visto no tópico anterior, a influência da ficção popular é bastante decisiva para 

Esquenazi (2010). Mas, como alega o próprio autor, não é o melodrama francês do século XIX 

que encontramos nas séries televisivas produzidas atualmente. Não é possível encontrar nos 

modos de produção da televisão contemporânea a mesma estrutura narrativa do século XIX ou 

dos anos 50 e vice versa. Esta estrutura narrativa se modificou e se especializou, observando as 

mudanças culturais, sociais e políticas de cada época, sendo adaptada para a indústria da 

televisão. 

 

Quando as séries nascem, encontram já géneros contemporâneos constituídos 

e bem estabelecidos no interior do universo da narrativa popular. Vão 

naturalmente apoiar-se nas várias convenções genéricas e adaptá-las ao 

contexto industrial e cultural televisivo. Para compreendermos como as séries 

souberam cristalizar, misturar e cinzelar essas convenções a fim de ajustarem 

os géneros populares aos condicionalismos formais, sociais e políticos da 

televisão, temos de definir de forma rigorosa o seu instrumento essencial: a 

fórmula, não o argumento, mas a máquina de fabricar argumentos, não o 

conjunto das personagens, mas a reserva de modelos de personagens, não a 

encenação, mas a definição de um quadro de encenação. (ESQUENAZI, 2010, 

p. 81) 

 

 A noção de fórmula18 é compreendida a partir de Cawelti (1972)19 e empregado por 

Esquenazi (2010) para diferenciar o conceito de uma série e o que é gênero televisivo. Para o 

primeiro autor, os produtos culturais são compostos por dois elementos diferentes: as 

                                                      
18 É importante ressaltar, conceitualmente, que Cawelti (1972) prefere usar a terminologia fórmula para evitar 

ambiguidades com o termo gênero enquanto estrutura formal: tragédia, drama e comédia. 

19 O conceito de fórmula trabalhado por Esquenazi (2010) foi extraído do livro Adventure, Mystery, and Romance 

(1977), de John G. Cawelti. O mesmo conceito já havia sido apresentado anteriormente, em artigo do mesmo autor, 

intitulado The Concept of Formula in the Study of Popular Literature (1972), ao qual faremos referência direta. 

No artigo, o autor compartilhou suas preocupações acerca do crescente interesse da academia pelos produtos da 

cultura popular. O autor defendia a necessidade de uma abordagem para o fenômeno que articulasse aspectos 

históricos, psicológicos, sociológicos e estéticos para a investigação do fenômeno.  
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convenções e as invenções. As duas possuem funções culturais diferentes: 1) as convenções, 

representam imagens familiares partilhadas, tanto pelo autor da obra como por seu público e 

reforçam a continuidade de valores; 2) as invenções, imaginadas pelo criador, conduzem a 

audiência a uma nova percepção das coisas. “Ambas funções são importantes para a cultura. 

Convenções ajudam a manter a estabilidade da cultura enquanto as invenções a ajudam a 

responder às novas circunstâncias e promovem uma nova informação sobre o mundo”20 

(CAWELTI, 1972, p. 118). É nisso que se baseia o conceito de fórmula para o autor: um sistema 

de convenções utilizado para estruturar produtos culturais. Neste caso, fórmula se diferencia de 

forma por se tratar de um sistema organizado que utiliza uma estrutura de elementos 

convencionais e, ao mesmo tempo, de uma estrutura original que pode leva à inovação, um 

novo uso dado ao que já é conhecido ou estabelecido21.  

Já para o segundo autor, fórmula é uma espécie de orientação ou normativa que paira 

sobre a equipe técnica e orienta seu trabalho. De forma mais objetiva, é o engajamento dos 

profissionais com a finalidade daquela obra audiovisual, o que se pretende dela. Já o gênero é 

expressão de uma narrativa ficcional, estando situada histórica e culturalmente. Esquenazi 

(2010) considera uma diferenciação entre gênero enquanto forma, que é a combinação narrativa 

que o caracteriza independente dos universos ficcionais onde se encarna, e gênero situado, 

manifestações específicas de um gênero no interior de uma expressão cultural. É quando a 

concepção dos dois autores converge para a compreensão da estrutura narrativa, sua expressão 

e localização histórica. “Um género literário só pode ser definido em função de circunstâncias 

económicas, culturais e sociais específicas. Um género particular está sempre situado” 

(ESQUENAZI, 2010, p. 81) 

Tomando o exemplo das séries policiais, o autor verifica que a temática quase universal 

destas histórias (um crime que precisa ser solucionado por um determinado agente, que atua 

utilizando um método investigativo, revelando a verdade e levando um criminoso à prisão) 

pode ser encarnada em qualquer cenário e em qualquer época – a exemplo dos impressos do 

século XIX e das séries televisivas contemporâneas. Mas, ao mesmo tempo, sua forma narrativa 

se adapta em qualquer cultura onde crimes precisam ser solucionados, absorvendo mudanças 

                                                      
20Both these functions are important to culture. Conventions help maintain a culture's stability while inventions 

help it respond to changing circumstances and provide new information about the world” (CAWELTI, 1972, p. 

118). Tradução nossa. 

21 Assim como considera Esquenazi (2010) e Altman (1999), sobre o potencial de inovação dos gêneros, Cawelti 

(1972) pondera a respeito da influência das corporações sobre as convenções em ordem de atingir uma audiência 

diversa e, ao mesmo tempo, sobre como as elites intelectuais investiam nas invenções em atendimento às mudanças 

culturais e às novas percepções de mundo. 



34 
 

  

que são representadas na forma que a história é contada. Desta forma, não restam dúvidas de 

que a ficção televisiva – assim como a cinematográfica – realizou empréstimos diretos da 

literatura: as séries se inspiraram na ficção popular e em seus gêneros narrativos. O que 

interessa a Esquenazi (2010) é observar como se dá a combinação entre as convenções de 

gênero – que podem ser aplicadas em qualquer universo ficcional – e a forma como elas se 

manifestam e se expressam na estrutura narrativa própria da televisão contemporânea. 

Para dar conta disso, Esquenazi (2010) se apropria do conceito de fórmula, que passa a 

operar como elemento caracterizador de uma série, uma orientação maior que paira sobre a 

produção, que norteia o trabalho de produtores, roteiristas, diretores, técnicos, atores, entre 

outros, garantindo ao espectador o mesmo universo a cada episódio. “A definição da fórmula e 

a sua inscrição particular no interior de um género constituem, portanto, fases decisivas do 

estudo de uma série e do seu lugar na história da ficção popular” (ESQUENAZI, 2010, p. 82). 

A fórmula representa, então, a negociação entre os aspectos social, político, econômico e a 

história cultural de uma ficção popular.  

Esquenazi (2010) ainda esclarece que a fórmula caracteriza uma série, mas não a define 

por completo, sendo resultado de uma relação bem ancorada no seu respectivo gênero, quando 

certos elementos estruturais são mantidos e outros permanecem variáveis. 

 

Quando analisamos, por exemplo, um romance policial relacionando-o com o 

género em que se inscreve, podemos abordá-lo como a sua encarnação 

imediata e visível: apresenta uma narrativa que endossa uma estrutura 

característica do género e um quadro que localiza esta narrativa num universo 

adaptado à situação contemporânea. No entanto, uma série não é uma 

narrativa, mas sim um grande número de narrativas situadas de forma mais ou 

menos análoga. Ao analisarmos uma série, somos confrontados com um 

conjunto de narrativas que poderiam ser comparadas com o conjunto das 

histórias de Sherlock Holmes. O especialista das séries televisivas 

[se]beneficia de uma vantagem sobre o cronista das obras de Conan Doyle: os 

responsáveis pela sua produção compreenderam rapidamente que cada 

episódio devia seguir um modelo estável. Este modelo constitui a fórmula da 

série. (ESQUENAZI, 2010, p. 82) 

 

Aproveitando o gancho desta citação, para exemplificar o conceito de fórmula para 

Esquenazi (2010), é interessante observar o caso de duas séries produzidas nos anos 2000 sobre 

as histórias detetivescas de Sherlock Holmes, Elementary e Sherlock. Criada por Robert 

Doherty, a primeira é norte-americana e ambientada na Nova York dos dias atuais, mantendo 

o que podemos chamar de fórmula original das histórias de sir Arthur Conan Doyle (um 
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disfuncional e extremamente inteligente Sherlock Holmes, que utiliza da lógica e da ciência 

para solucionar crimes que a polícia não consegue dar conta), mantendo aspectos estruturais e 

alterando alguns outros, como o fato da personagem Watson passar a ser feminina (interpretada 

por Lucy Liu) e o pai de Sherlock Holmes (interpretado por Jonny Lee Miller) constituir, pelo 

menos na primeira temporada, a ligação familiar de Holmes, função originariamente atribuída 

a seu irmão, Mycroft. 

Em Sherlock, de Mark Gatiss e Steven Moffat, produzida no Reino Unido, a história é 

ambientada em uma Londres contemporânea e inclui aspectos desta contemporaneidade nos 

crimes que o detetive (interpretado por Benedict Cumberbatch) deve solucionar – o que está 

presente desde seu piloto. Um bom exemplo disso é o último episódio da segunda temporada, 

The Reichenbach Fall, quando Jim Moriarty (interpretado por Andrew Scott) arma uma farsa 

para a que cidade de Londres fique contra Sherlock, se utilizando de tecnologias digitais, redes 

sociais e propagação de vídeos virais. Aliás, sem as tecnologias digitais Sherlock não poderia 

ser a série que é, com as pesquisas realizadas pelo detetive em tempo real (seja de notícias ou 

elementos os quais precisa dar conta) por meio de seu smartphone, entre outras coisas. 

Por fim, a escolha pelas contribuições teóricas de Esquenazi (2010) é atribuída ao 

tratamento que o autor dá à concepção de gênero televisivo, mantendo diálogo com as 

contribuições de Altman (1999). Ambos consideram, para definição de gênero, seu caráter 

instável, uma vez que sofre a influência de uma série de fatores, como aspectos políticos, 

sociais, culturais e históricos. Outro ponto de diálogo reside na importância da literatura, seja 

por meio dos empréstimos e apropriações tanto no que diz respeito à sua composição interna 

quanto à sua definição ao longo da história e na condição de gênero enquanto expressão em 

contínua transformação, renovação e invenção.  

Tendo isso em mente, o próximo tópico tem como objetivo abordar o romance policial 

desde sua criação, pontuando suas marcas de gênero, convenções e características narrativas 

estruturantes, encerrando o presente capítulo com a forma que estas convenções vêm sendo 

apropriadas pelas séries televisivas norte-americanas. 

 

1.3 NARRATIVAS POLICIAIS NA FICÇÃO POPULAR 

 

 Surgidas na Europa pós revolução industrial, as narrativas policiais (REIMÃO, 1983) 

encontraram neste contexto histórico e social as condições essenciais para sua produção e 
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disseminação. As cidades industriais abrigavam cenários destas histórias tipicamente urbanas 

e muitas vezes se constituíam personagens silenciosos da narrativa. Some-se a isto o nascimento 

da imprensa, que possibilitou a circulação destas histórias de forma regular e a formação de um 

público por conta dos jornais populares, interessados no fato diverso, nos dramas individuais 

ou em crimes raros e aparentemente inexplicáveis. Ainda podemos citar a criação da própria 

força policial, ainda diferente de como a conhecemos hoje22; o Positivismo, cuja crença basilar 

afirma que os fenômenos são regidos, por lei, pela razão; a caracterização do crime como 

infração contra o Estado e a definição do criminoso como um inimigo social, por meio da 

atuação do Poder Judiciário23.  

 

Angariando o público leitor criado pelo surgimento dos jornais populares; 

elaborando a narrativa, entre outros, com os elementos articulados nas 

narrativas dos fatos raros destes jornais (curiosidade e desafio do mistério, 

atração pela desgraça alheia, sensação de justiça que solicita reparos etc.); 

trabalhando com a nova realidade dos conglomerados urbanos industriais; 

lidando com a insegurança da população, que logo vem a não confiar na 

polícia formada por ex-infratores; partilhando com seus contemporâneos o 

fascínio pelas ideias positivistas e pela nova concepção de homens que ele 

engendra; assim compartilhando, via regra, pelo menos no início, a ideia de 

criminoso como inimigo social, surgirá a narrativa policial moderna. 

(REIMÃO, 1983, p. 17) 

 

Por narrativa policial a autora compreende que são todas as histórias que apresentam 

em sua estrutura um crime e alguém disposto a resolvê-lo. Entretanto, Reimão (1983) faz a 

ressalva de que nem todas as histórias que apresentam estas características podem ser 

classificadas como narrativa policial, porque “além da presença destes elementos é preciso uma 

                                                      
22 Na França, primeiro país onde se tem registro da criação da força policial, era bastante comum recrutar 

integrantes entre ex-condenados, inclusive para cargos de chefia. Entre os mais famosos chefes policiais está 

Eugène-François Vidocq (1775-1857), cujas memórias são importantes para os primórdios da narrativa policial, 

uma vez que são utilizadas por Edgard Alan Poe (1809-1849) para a criação do primeiro detetive, Chevalier Dupin, 

obviamente em contraposição à figura do próprio Vidocq. Ainda neste sentido, Reimão (1983) observa que, na 

construção narrativa da época, os detetives não atuavam dentro da instituição policial; eram, em sua maioria, 

investigadores ou consultores. Contextualmente, outra informação interessante da Europa do século XIX é que a 

decisão de selecionar ex-condenados para a composição da força policial nem sempre encontrava aceitação por 

parte da população, mas, sim, insegurança: o limite entre o ex-contraventor e o ainda contraventor seria muito 

tênue.  

23 Da mesma forma que se considerava o criminoso como inimigo social, também se associava a este indivíduo 

uma condição patológica: mesmo que sua razão fosse tida como normal, seus sentimentos éticos e morais estariam 

deteriorados. 
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determinada forma de articular a narrativa, de construir a relação do detetive com o crime e 

com a narração” (REIMÃO, 1983, p. 8)24.  

Já se vê, a este ponto, uma ligação bastante estreita das narrativas policiais da ficção 

popular com as definições de gênero propostas por Altman (1999) e Esquenazi (2010). De fato, 

a narrativa policial lida com uma estrutura bastante definida, com marcas historicamente 

construídas e socialmente compartilhadas, proporcionando seu reconhecimento por parte do 

espectador. A ele não resta dúvida quando diante de narrativa policial, pois acumula 

experiências anteriores para identificar estas marcas de gênero tão solidificadas. Entretanto, se 

consideramos a influência do contexto histórico na definição do gênero – cinematográfico e 

televisivo – não se deve, apenas, ater-se à forma, mas também considerar a temática das 

narrativas policiais que são retratadas na ficção seriada da televisão norte-americana, pois dela 

advém os aspectos de produção, distribuição e consumo destes produtos. Os recursos narrativos, 

cênicos, estéticos, sonoros e visuais, típicos da linguagem audiovisual, não podem ser pensados 

em separado da estrutura narrativa das histórias policiais, que envolvem a presença de um 

crime, um detetive a investigar e um método de averiguar a verdade e descobrir o culpado.  

A estudiosa e também autora de romances policiais, P.D. James (2012), corrobora a 

afirmação de Reimão (1983): “embora a história de detetive, em seu ponto mais alto, possa 

também funcionar no limiar perigoso das coisas, ela se distingue tanto do romance padrão como 

dos romances de crime em geral por sua estrutura altamente organizada e suas convenções 

estabelecidas” (JAMES, 2012, p. 15). Esta forma básica, inicialmente criada por Edgard Alan 

Poe e protagonizada por Chevalier Dupin25, traz o enigma e a busca por sua elucidação, daí a 

denominação do tipo mais difundido, o romance de enigma. 

 

A denominação romance de enigma nos parece perfeita, pois, de fato, esse 

gênero de policial parte sempre de um enigma. Sua gênese, seu ponto de 

                                                      
24 É interessante citar que as histórias de detetive derivaram dos romances de aventura (ALBUQUERQUE, 1979). 

Com o surgimento do pensamento lógico, as histórias de detetive se desenvolveram como pontuado no presente 

trabalho. Entretanto, o autor ainda propõe uma separação dos tipos a partir de sua região de produção – França e 

Inglaterra, mais tarde Estados Unidos – chegando até os romances de espionagem, a exemplo da sequência de 

histórias do agente 007, de Ian Fleming. Entretanto, não é de nosso interesse expandir tanto as tipologias do gênero 

para além do romance de enigma e de suas convenções mais marcantes. 

25 Há uma controvérsia a respeito de quem teria sido o primeiro detetive das narrativas policiais e dos romances 

de enigma. Muitos defendem que o primeiro detetive é Sherlock Holmes, personagem de sir Arthur Conan Doyle 

(1859-1930), mas, antes da publicação das aventuras do detetive da 221B Baker Street, Edgard Alan Poe (1809-

1849) publicou Os Assassinatos da Rua Morgue, em 1841, tendo Chevalier Dupin como investigador. A primeira 

aparição de Sherlock Holmes foi em 1887, em Um Estudo em Vermelho. Entretanto, não é objetivo deste trabalho 

lançar luz sobre esta discussão, apenas remeter às raízes históricas do gênero. 
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partida é sempre uma dada situação de enigma. O enigma atua, então, como 

desencadeante da narrativa, e a busca de sua solução, a elucidação, o explicar 

o enigma, o transformar o enigma em um não-enigma é o motor que 

impulsiona e mantém a narrativa, quando se esclarece o enigma, se encerra a 

narrativa. (REIMÃO, 1983, p. 11)   

 

 A autora propõe uma historiografia do gênero literário, descrevendo suas características 

ao longo do tempo na perspectiva de autores emblemáticos, como Edgard Alan Poe (1809-

1849), sir Arthur Conan Doyle (1859-1930) e Agatha Christie (1891-1976), quando se trata do 

romance de enigma ou da Era de Ouro; não se esquecendo o que classifica de romance negro26, 

com Dashiell Hammett (1894-1961) e Raymond Chandler (1888-1959). 

Como já foi dito anteriormente, a narrativa do romance de enigma é movida pelo 

mistério a ser desvendado por alguém responsável por investigar, interpretar as pistas e 

solucionar um caso, apresentando a solução – com todos estes elementos organizados de uma 

determinada forma. Assim como Reimão (1983), que aponta características prementes do 

romance de enigma – a existência de duas histórias, a do crime e a do inquérito; a imunidade 

do detetive; o uso da narração, muitas vezes remontando às memórias daquele que acompanha 

o investigador – Tzvetan Todorov (2003) descreve o que chama de tipologia do romance 

policial clássico27.  

 

1.3.1 Tipologia 

 

Diferente do que as discussões históricas acerca do gênero literário à época defendiam, 

quando se dedicava mais atenção à forma que às próprias obras, estando estas circunscritas a 

formatos, Todorov (2003) pondera que colocar a classificação de gêneros à frente da criação 

direcionava a obra a uma possível crítica negativa, caso esta não se encaixasse perfeitamente 

às regras e padrões previamente definidos. “Enquanto não se conseguir descrever a estrutura 

das obras, será preciso contentar-se em comparar elementos que sabe como medir, como o 

metro, por exemplo” (TODOROV, 2003, p. 64). O autor insiste na análise da própria obra: uma 

                                                      
26 O romance negro, romance da Série Negra ou da Série Noire ou, ainda, romance americano, é outro tipo de 

narrativa policial bastante disseminado.  

27 Importante ressaltar aqui que já houve outras tentativas em descrever o romance policial clássico (o mesmo que 

romance de enigma), como o tratado das vinte regras, de S. S. Van Dine. Em 1928, Van Dine elaborou tratado 

enunciando as regras que deveriam ser seguidas e os elementos que deveriam compor um livro do gênero. O 

documento foi publicado na revista American Magazine. 
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nova obra transgride as regras do gênero e sugere a criação de um segundo, mantendo a 

existência de dois deles – aquele precedente, transgredido pelo autor, e aquele que é criado28. 

Todorov (2003) reconhece que, desde sua origem, e da forma como surgiu, o romance 

policial dialoga com as preferências da população para consumo rápido de histórias. E, em 

atenção a isso, o gênero respeita muito determinadamente as regras das quais lança mão – as 

mesmas que seu público espera serem cumpridas em cada leitura – as convenções, socialmente 

construídas e compartilhadas das quais falam Altman (1999) e Esquenazi (2010).  

 

Geralmente, a obra-prima literária não se encaixa em nenhum gênero, a não 

ser em seu próprio; mas a obra-prima da literatura de massa é precisamente o 

livro que melhor se inscreve em seu gênero. O   romance   policial   tem   suas   

normas; fazer “melhor” do que elas exigem é ao mesmo tempo fazer pior: 

quem quiser “embelezar” o romance policial, faz “literatura” e não romance 

policial. O romance policial por excelência não é aquele que transgride as 

regras do gênero, mas aquele que a elas se conforma. (TODOROV, 2003, p. 

65) 

 

Esta tipologia proposta por Todorov (2003) contempla os tipos de narrativa policial que 

Peter Messent (2013) engloba no que chama crime fiction, histórias policiais de grande apelo 

popular, construídas com base na proteção e estabelecimento de uma ordem social existente, 

seja para a proteção de um status quo ou para a promoção de reflexões sociais e políticas. Esta 

grande categoria abriga o romance policial clássico (de origem britânica), os hard-boiled 

detective novels (de origem prioritariamente norte-americana), a novela policial (comumente 

ligadas aos policiais procedurais) e as narrativas transgressoras (normalmente associadas ao 

cinema noir). Não é interesse do presente trabalho promover uma discussão aprofundada desta 

categoria, sendo retomada, nos próximos tópicos, a tipologia proposta por Todorov (2003) e a 

qual possui adesão de Reimão (1983).   

 

Romance policial clássico 

 

A primeira tipologia que Todorov (2003) sugere é a do romance policial clássico. Este 

está construído sobre duas histórias: a do crime e a da investigação. Destas duas histórias é 

                                                      
28 Importante salientar que os estudos de Todorov (2003) foram conduzidos durante o Formalismo Russo. 
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importante saber que a primeira (a do crime) em geral termina antes que a segunda (da 

investigação) se inicie, não cabendo às personagens agirem sobre o que se passou, mas apenas 

tomar conhecimento de seus fatos.  

 

Na base do romance de enigma encontramos uma dualidade, e é ela que vai 

nos guiar para descrevê-lo. Esse romance não contém uma, mas sim duas 

histórias: a história do crime e a história da investigação. Em sua forma mais 

pura, essas duas histórias não têm nenhum ponto em comum. (TODOROV, 

2003, p. 66) 

 

A história do crime na verdade está ausente, aconteceu anteriormente, no tempo 

passado, não estando diretamente presente no momento atual; dela sabemos muito pouco, da 

mesma forma que seu narrador, que repassará o seu parco conhecimento aos leitores e aos 

demais personagens. Já a história da investigação, que se passa no tempo presente, tem função 

de exclusivamente atuar como mediadora entre o leitor e a história do crime, porque é esta 

última que verdadeiramente importa. “No romance de enigma, há, portanto, duas histórias: uma 

ausente mas real, a outra presente mas insignificante. Essa presença e essa ausência explicam a 

existência de ambas na continuidade da narrativa” (TODOROV, 2013, p. 69). 

A segunda característica do romance policial clássico é a imunidade do detetive. Este 

indivíduo, dotado de racionalidade e capacidade para decifrar códigos, pistas e sinais realiza a 

investigação sem sofrer qualquer tipo de perigo. Se podemos apontar o detetive clássico como 

figura quase indefectível, também podemos considerar que este tipo segue um método 

investigativo rigoroso, em função dos critérios científicos da investigação, abusando da lógica, 

da análise de elementos e decifração de pistas, ofício do detetive.  

Ainda é possível apontar uma terceira característica: o lugar do narrador. Em alguns 

casos, as peripécias do detetive para desvendar o crime que aconteceu anteriormente são 

relatadas ao leitor pelas palavras de um amigo, que se reconhece como quem escreve um livro. 

De toda sorte, não se pode afirmar que será assim em toda e qualquer situação – muito menos 

que todas as histórias de romance policial apresentarão este narrador: nem sempre haverá um 

John Watson para, a partir de sua perspectiva, trazer os fatos ocorridos em Um estudo em 

vermelho – como acontece com Poirot29, ao desvendar seus mistérios. 

                                                      
29 Hercule Poirot é o detetive criado por Agatha Christie (1891-1976) e protagonista da maioria de suas histórias. 
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Romance noir ou romance negro 

 

Como dito anteriormente, existem variações do romance policial clássico, como Reimão 

(1983) e Todorov (2003) pontuam. A primeira variação do gênero é o romance negro ou 

romance noir30, nascido nos Estados Unidos quando, contextualmente, o mundo vivia uma 

reviravolta pós-século XIX: eram os primórdios da Segunda Guerra Mundial e o mundo 

encontrava-se às vésperas do crack da Bolsa de 1929, além de serem difundidas correntes 

ideológicas opostas ao Positivismo (REIMÃO, 1983).  

Conhecido na França como Série Noire31, se diferencia da forma clássica, entre outras 

coisas, por suprimir a primeira história. Isso significa que o crime acontece ao mesmo tempo 

em que os fatos são narrados; o tempo da história é o presente e o narrador, o próprio 

protagonista. Dessa forma, um romance noir nunca é contado na forma de memórias e não há 

crime anterior ao qual se retoma na narrativa e não se sabe se o detetive chegará ao cabo da 

solução ao final dos fatos. 

Em contraposição ao policial clássico, o romance noir enfatiza a ação, explorando a 

violência e a brutalidade, além dos conflitos de caráter dos personagens, incluindo o próprio 

detetive/investigador. São explorados ainda os sentimentos, de maneira intensa, as situações de 

angústia do ser humano e uma linguagem mais coloquial32. Outro aspecto que diferencia o noir 

                                                      
30 Sobre o noir, James Naremore (1995) observa, a respeito de seu surgimento e terminologia, que de fato tem 

origem americana, especialmente nas produções hollywoodianas da época. O nome em francês tem relação com a 

forma pela qual se tornou popular: os cineastas no French New Wave, com suas características sendo reapropriadas 

pelos reviews da imprensa, por acadêmicos e produtores do cinema e da televisão. 

31 A Série Noire é trabalho de Boris Vian, personalidade da Paris pós Segunda Guerra Mundial. Ele escrevia 

novelas avant-gard, peças proto-absurdas e colunas satíricas para o Les Temps Modernes, além de ser crítico de 

música e compositor. No verão de 1946 se aproximou de editor que, à época, desejava fazer uma coleção com 

todas as novelas de assassinato publicadas. Pouco tempo depois, ele lança J’irai craher sur vos tombes, sob o 

pseudônimo de Vernon Sullivan (NAREMORE, 1995, p. 14). 

32 Todorov (2003) aponta inclusive as vinte regras de S. S. Vand Dine como auxílio na diferenciação entre o 

romance de enigma ou romance policial clássico e o romance noir ou negro. De maneira bastante didática, ele 

compila as vinte orientações, originando oito regras. São elas:  

1. O romance deve ter no máximo um detetive e um culpado e no mínimo uma vítima (um cadáver);  

2. O culpado não deve ser um criminoso profissional; não deve ser o detetive; deve matar por motivos pessoais;  

3. O amor não tem lugar no romance policial; 

4. O culpado deve gozar de certa importância a) na   vida:   não   ser   um   criado   ou   uma camareira; b) no livro: 

ser um dos personagens principais; 

5. Tudo deve explicar-se de modo racional; o fantástico não é admitido; 
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do romance policial clássico é a quebra da imunidade do detetive e a questionabilidade de seu 

método investigativo, uma vez que a solução apresentada para o crime passa a figurar como 

mais uma interpretação do caso como tantas outras. Um dos livros antológicos é O Falcão 

Maltês, publicado em 1930 por Dashiell Hammett (1894-1961), que tinha como protagonista 

Sam Spade, “rude, vulgar, áspero ao expressar-se e deselegante” (REIMÃO, 1983, p. 56). 

 

O romance noir é um romance policial que funde as duas histórias ou, em 

outras palavras, suprime a primeira e dá vida à segunda. Não nos relatam mais 

um crime anterior ao momento da narrativa, a narrativa coincide com a ação. 

Nenhum romance noir é apresentado sob a forma de memórias: não há um 

ponto de chegada a partir do qual o narrador abarcaria os acontecimentos 

passados, não sabemos se ele chegará vivo ao final da história. A prospectiva 

substitui a retrospectiva. (TODOROV, 2003, p. 68-69) 

 

Como enfatiza Todorov (2003), não há história a ser adivinhada, não há mistério, como 

existia no romance policial clássico. Mas, se o leitor lida com o que está posto, como assegurar 

seu pacto com a história? A resposta está no tipo de engajamento que a narrativa solicita. Se no 

romance policial clássico o ponto forte é a curiosidade, indo do efeito à causa (a solução através 

de pistas, traços e elementos da história), no romance noir o leitor se prende à história pelo 

suspense, que vai da causa ao efeito (os ladrões que se apresentam, o clima que se torna mais 

tenso e a possível de briga entre o detetive e outras personagens): é o desejo de saber o que virá 

pela frente.  

 

Romance de suspense 

 

Uma segunda variação que é possível apontar em Todorov (2003) é caracterizada por 

elementos do romance policial clássico e do noir, reunidas no que classifica como romance de 

suspense. Do primeiro, guarda o mistério e as duas histórias, sendo que a segunda, como no 

noir, é a história central. Como descreve o autor, o leitor se interessa pelo que aconteceu no 

passado e pelo que se seguirá no futuro. “Ambos os tipos [sic] de interesse encontram-se, 

                                                      
6. Não há lugar para descrições nem para análises psicológicas; 

7. E preciso conformar-se à seguinte homologia quanto às informações sobre a história: "autor: leitor = culpado:  

detetive"; 

8. É preciso evitar as situações e as soluções banais. 
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portanto, reunidos aqui: há a curiosidade de saber como os acontecimentos passados se 

explicam; e há também o suspense: o que vai acontecer com os personagens principais?” 

(TODOROV, 2003, p. 74).  

Historicamente, o romance de suspense surgiu na transição entre os dois formatos 

anteriores, coexistindo temporalmente com o romance noir. O autor localiza dois tipos de 

narrativa associadas ao romance de suspense: a “história do detetive vulnerável”, em que a 

personagem se despe da sua imunidade e é ferido, tendo sua vida exposta a perigos por inúmeras 

vezes e agindo dentro do mesmo universo que as demais personagens. Já a segunda narrativa 

associada é a “história do suspeito-detetive”. Esse tipo foge do formato convencional e coloca 

o personagem principal como suspeito do crime que acontece logo no princípio da narrativa. 

Seu objetivo de vida passa ser descobrir a verdade e provar sua inocência; para isso, atua como 

detetive: cabe a ele investigar e levar às autoridades o verdadeiro culpado, mesmo colocando 

sua vida em risco.  

 

1.4 NARRATIVAS POLICIAIS NAS SÉRIES TELEVISIVAS 

 

A noção de série – um produto episódico, com narrativa fechada que pode manter ou 

não relação de continuidade entre os episódios a cada nova exibição – se adapta perfeitamente 

às formas de difusão da televisão. Nos Estados Unidos, país cujo produção de séries é em larga 

escala, o formato surgiu nos anos 1950 e sofre influência direta dos folhetins do século XIX e 

dos seriais cinematográficos das décadas de 1910 e 1920 (ESQUENAZI, 2010), substituindo 

as antologias33 pelo formato que fundamentou o que conhecemos hoje – e que será melhor 

apresentado no próximo capítulo. 

A produção norte-americana definiu à época as linhas iniciais do que são hoje o sitcom 

e a série policial, com I Love Lucy e Dragnet, a partir de 1951. Enquanto que o primeiro trabalha 

com uma atriz já conhecida de Hollywood, Lucile Ball, se valendo de sua imagem já 

consolidada e mesclando sua vida pessoal com a de sua personagem na série, que opera com 

elementos da comédia, o segundo trabalha na reprodução da investigação policial, apresentando 

um crime a ser solucionado e como os detetives protagonistas procedem durante a investigação. 

                                                      
33 Histórias patrocinadas, com veiculação na televisão norte-americana até aproximadamente a primeira metade 

da década de 1900. 
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O destaque dos Estados Unidos no mercado da ficção televisiva cresce a cada década, com 

investimento na elaboração e distribuição do produto, além da sua inovação, a partir de 1990. 

 

[...] temos de reconhecer que a exploração americana do campo das séries 

continua a ser incomparável. Ao longo do tempo, manteve-se ambiciosa e 

plena de ensinamentos. Tanto do plano dos modelos de produção, da invenção 

narrativa e genérica, da consciência de questões culturais, políticas, 

feministas, económicas e sociais, como no da exploração de territórios 

ficcionais inéditos, as séries televisivas americanas continuam à frente das 

outras produções. (ESQUENAZI, 2010, p. 11) 

 

Pode-se concluir o quão importante é o lugar das narrativas policiais na televisão. Basta 

observar, por exemplo, que no período de 2005-2010, todos os grandes canais de televisão 

americanos possuíam pelo menos um programa do tipo em sua grade de programação 

(ELLISON, 2014).  É um dos primeiros gêneros a ser desenvolvido e tendo evoluído desde 

então, sendo revisitado e redefinido de acordo com as decisões das instâncias de produção.  

 

1.4.1. Do diário de ocorrências aos crime dramas e procedurais 

 

 Antes que avancemos em apontar das marcas de gênero que são trabalhadas nas séries 

policiais, é importante compreender a evolução do gênero, suas escolhas narrativas e estéticas 

desde 1950. Todas estas narrativas contam com a principal marca do romance policial, tendo 

um crime a ser desvendado – a cada episódio ou não, com uma organização interna da narrativa 

de forma bastante específica e típica do romance policial disseminado pelas ficções populares. 

Mas estas séries se diferenciam entre si e das demais em seus períodos correspondentes por 

lançarem bases de um modelo que veio a ser reproduzido nas décadas subsequentes. 

Lançada no início da década de 50, Dragnet é a primeira série policial de que se tem 

notícia, tendo servido de alicerce para os produtos do gênero como os conhecemos hoje. Criada, 

escrita, produzida, dirigida, narrada e protagonizada por Jack Webb, a série tem traços 

marcantes do filme noir He Walked by Night, de Alfred Werker, no qual Webb teve pequena 

participação. Dragnet foi exibida pelo canal NBC de 1949 a 1959, ganhou um telefilme em 

1967 e nova exibição de 1989 a 1990 (TURNBULL, 2007). 
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 A série teve influência do noir promovido nos idos de 1940, se utilizando de uma 

atmosfera típica do movimento, com o uso da luz e da escuridão, o que a autora chama de 

noirish lighting (TURNBULL, 2007, p. 17). A segunda influência em Dragnet está no uso da 

narração, presente nos hard-boiled detective novels de Dashiell Hammet e Raymond Chandler. 

A terceira e última influência está no uso da câmera, com características de documentário.  

Na comparação com as marcas presentes das narrativas policiais da ficção popular, 

Dragnet mantém relação de proximidade com o romance noir, uma vez que utiliza as mesmas 

estratégias para conduzir as investigações. Cada episódio traz o desenlace de um crime, desde 

sua apresentação até sua solução, como se o telespectador acompanhasse o dia a dia do 

Departamento de Polícia de Los Angeles, utilizando jargões típicos da força policial e 

conhecimentos legais. A narração dá o tom de diário de ocorrências e a câmera registra de forma 

realista o passo a passo dos investigadores. Estes, por sua vez, são caracterizados à rigor dos 

hard-boiled detectives: de personalidade marcante e implacáveis. 

Segundo Turnbull (2007), entre 1970 e 1980, as séries policiais passam a adotar 

diferentes temáticas. A construção da narrativa por meio do diário de ocorrências divide espaço 

com a abordagem de temas mais pessoais. Três séries são consideradas pela autora como 

emblemáticas para este período: Police Story, Miami Vice e Hill Street Blues. A primeira, por 

ser caracterizada como uma antologia, não costuma figurar na genealogia, mas é incluída por 

dar espaço aos policiais e seus relacionamentos (TURNBULL, 2007). A cada semana, policiais 

homens e mulheres têm tais questões abordadas. O programa foi criado por um ex-policial e 

escritor de romances policiais, Joseph Wambaugh.  

Mas é Hill Street Blues que melhor marca esta transição. Escrita e produzida por Steve 

Boccho, traz um maior número de personagens, diálogos elaborados, múltiplas tramas e câmera 

no estilo documentário, além de abordar questões raciais, com a inclusão de personagens 

étnicos em seu cast, e dar espaço à personagens femininas marcantes, bem como abordando 

problemas sociais e policiais de modo mais liberal.  

Miami Vice, produzida por Michael Mann, dá continuidade ao que Hill Street Blues 

promoveu: histórias policiais que lidam com os relacionamentos pessoais de suas personagens, 

o que será denominado aqui como crime drama. Os detetives James Crockett (interpretado por 

Don Johnson) e Ricardo Tubbs (interpretado por Phillip Michael Thomas) trabalham infiltrados 

junto à contrabandistas de drogas, usufruindo do luxo que Miami oferece: carros, roupas e 

estilo. Ao mesmo tempo, explora as relações entre os policiais e destes com suas famílias, 
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acrescentando uma camada de drama nas histórias. Do ponto de vista estético, usa da luz, cor e 

trilha sonora de forma dramática, além de novas angulações de câmera e edição.  

 Depois do crime drama, a partir dos anos 2000, a temática das séries policiais abre 

espaço para as séries procedurais, focadas nos procedimentos investigativos e administrativos 

dos departamentos de polícia, incluindo o setor de investigação forense e também o setor legal. 

As investigações passam a ser conduzidas por equipes técnicas e o método investigativo adota 

as tecnologias de investigação típicas dos departamentos forenses, como processamento de 

evidencias, digitais, simulação de trajetória de balas, necropsia, entre outros. De acordo com 

Turnbull (2007), o redirecionamento temático poderia estar ligado ao crescente interesse da 

população com a ciência forense na década de 1990, bastante motivado pelo caso O.J. Simpson 

– acusado de ter assassinado sua ex-mulher, Nicole Brown, e seu amigo, Ronald Goldman. A 

maior representante desta tendência é a franchise CSI34, com CIS: Las Vegas, CSI: Miami e 

CSI: NY, produzidas por Jerry Bruckheimer. Como aponta a autora, CSI traz como 

características o relato diário dos departamentos de ciência forense, assim como Dragnet fazia, 

além de abordar os relacionamentos dos policiais entre si, como acontecia em Hill Street Blues. 

 Esteticamente, a série faz uso das cores e da música para conceder o tom dramático aos 

episódios, não tanto como em Dragnet, mas tão expressivos quanto em Miami Vice e Police 

Story (TURNBULL, 2007, p. 29). O uso da edição para demonstrar o método investigativo 

utiliza de efeitos especiais, inundando o telespectador de informações. Por último, seus 

detetives são humanos, suscetíveis a falhas – profissionais e pessoais. Interessante notar é que 

as bases lançadas por Dragnet, em 1950, ainda possam ser visualizadas em séries televisivas 

tão contemporâneas quanto CSI.  

Saindo da representação do diário de ocorrências, as narrativas policiais na televisão 

passaram a utilizar como recurso a “polícia da polícia”, o investimento nos seriados procedurais 

e a especialização dos consultores (ELLISON, 2014), promovendo uma inovação narrativa no 

gênero, mas mantendo suas convenções fundamentais. Em Repetições e seriados de tevê: 

análise do caráter investigativo em House, Supernatural e Criminal Minds, Valle (2014) 

destaca o que chama de caráter investigativo, uma forma de ressignificação do enigma, da 

personagem que investiga e do processo de investigação, o inquérito.  

                                                      
34CSI: Crime Scene Investigation, exibida pela CBS, possui derivadas, com equipes de investigação nas cidades 

de Nova York, Miami e Los Angeles, além de CSI: Cyber, que investiga crimes cibernéticos. À época dos estudos 

de Turnbull (2007), a série CSI: Cyber ainda não havia sido lançada. 
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Seriam estes os elementos e convenções, marcas de gênero, que mais se destacam ou 

que permanecem quando as narrativas policiais vão para a tela de tevê – e que são reconhecidas 

quando se volta o olhar para a literatura. Nos seriados investigativos permanece o mesmo 

princípio das narrativas policiais, quando o mistério é o ponto de partida da história e da 

investigação. Ele continua sendo a peça que move as engrenagens certas e leva a história 

adiante. A personagem que se propõe a investigar e solucionar o enigma também está lá, 

fortemente associada ao seu método investigativo, que também é outro elemento que 

permanece. Entretanto, se na Era Dourada do romance de enigma o detetive se dedicava apenas 

a solucionar crimes, tinha o ofício como hobby e entregava o culpado à justiça, nas histórias 

contemporâneas o investigador é um homem comum ou profissional da área que ainda continua 

a solucionar crimes, porque, muitas vezes, ou é este o seu trabalho ou ele é um especialista da 

área35.  

Defende-se, então, que esta ressignificação do gênero policial nas séries televisivas, 

mesmo que a partir de regras bem definidas e elementos facilmente reconhecíveis pela 

audiência, é o esforço de produtores executivos e da própria indústria em manter as 

características essenciais do gênero – crime, investigação e detetive – alinhadas à constante 

atualização do gênero. Exatamente o que Esquenazi (2010) fala quando traz os conceitos de 

dinamismo genérico e de fórmula, apresentados no tópico anterior.  

Esta associação entre ressignificação e manutenção de características essenciais pode 

estar presente em diversos aspectos, como na variação de temáticas dos seriados investigativos, 

a exemplo do modelo procedural empregado em CSI, seja na cidade de Las Vegas, Nova York 

e Miami ou no universo do ciberespaço; nos casos delicados investigados em Law & Order36; 

a análise do perfil de um serial killer em Criminal Minds; os crimes cometidos por ou contra 

oficiais da marinha americana, com NCIS37; a revisitação de casos antigos não solucionados em 

Cold Case. O foco das séries pode estar sobre o método investigativo, essencialmente ligado 

                                                      
35 Importante salientar a este ponto que o trabalho de Valle (2014), apresentado como dissertação de mestrado, 

foca-se no método investigativo e considera este o nó que reinventa as séries investigativas, uma vez que diferentes 

séries poderiam ser classificadas neste grupo, mesmo aquelas que não tratavam unicamente da solução de crimes. 

Por conta disso, a autora estudo diferentes séries norte-americanas – House, Criminal Minds e Supernatural, 

partindo deste pressuposto. O presente trabalho reconhece as contribuições do estudo para o campo da televisão, 

mas focará sua atenção no que se pode chamar de séries investigativas clássicas. 

36 Criada por Dick Wolf, a série de 1990 também possui variações, como Special Victims Unit, Criminal Intent e 

LA, além de versão inglesa: Law & Order: UK. 

37 NCIS: Naval Criminal Investigation Service também possui derivadas – NCIS: New Orleans e NCIS: Los 

Angeles. 



48 
 

  

ao detetive, como em Sherlock, Elementary, Castle38, Lie To Me39, The Mentalist40 e Medium41. 

Outra investida dos produtores executivos na ressignificação do gênero está na construção mais 

psicológica de seus personagens, como é o caso dos detetives de Law & Order, Marcella42, 

True Detective43 e The Killing, além do uso de recursos estéticos e narrativos, como no próprio 

True Detective, bem como na construção de uma narrativa complexa, composta por inúmeras 

reviravoltas, a exemplo dos já citados True Detective, The Killing e The Fall44. 

 

  

                                                      
38Castle, o personagem-título é um escritor de romances policiais que passa a trabalhar como consultor da polícia 

de Nova York, quando um serial killer passa a reproduzir em plots de seus livros. 

39 Em Lie to me, um especialista em linguagem corporal auxilia em investigações policiais. 

40 Em The Mentalist, novamente um consultor que atua junto à bureau de investigação da Califórnia. 

41 Em Medium, uma mãe soluciona mistérios com poderes paranormais e visões enquanto dorme. 

42Marcella, também inglês, traz a personagem-título retornando ao trabalho de investigação e acompanhando casos 

que lhes são estranhamente familiares, a levando a questionar se e de que forma os fatos aconteceram. 

43True Detective, em sua primeira temporada, mergulha em um único caso, recuperando memórias de detetives 

sobre crimes cometidos por um serial killer em 1995.  

44 Série de suspense psicológico acompanha a vida de dois caçadores. O primeiro é um assassino em série que 

ataca suas vítimas em Belfast, na Irlanda do Norte. O outro é uma detetive recrutada em Londres para encontrar 

este criminoso. 
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2 DEFININDO O MEIO 

 

 

Tão importante quanto a definição de gênero, compreender o que é ficção televisiva, 

seus formatos e características, bem como aspectos históricos e da construção da serialidade no 

meio televisivo, é essencial para o presente trabalho. A discussão sobre estes tópicos oferece 

condições para ampliar o entendimento do objeto de estudo para além da questão de gênero, 

pois considera a organização interna do programa e de sua narrativa, incluindo um breve 

panorama histórico sobre o surgimento dos programas de ficção televisiva nos Estados Unidos 

– especialmente os de temática policial, que dividiu espaço com a comédia nos princípios desta 

televisão como entretenimento. 

 

2.1 UM BREVE HISTÓRICO DA TELEVISÃO NORTE-AMERICANA 

 

A televisão dos Estados Unidos começou a se desenvolver no período posterior à 

Segunda Guerra Mundial45. Do discreto sucesso em bares dos grandes centros urbanos à 

presença massiva dos dias atuais, o aparelho televisor cumpria à época a função de promover a 

integração dos frequentadores e o espetáculo das transmissões esportivas, em sua maioria. A 

programação era acompanhada por um público majoritariamente masculino, em busca de lazer 

e descontração após longa jornada de trabalho.  

Entretanto, nos primeiros anos da década de 1950, um crescimento exponencial na 

venda dos televisores inverteu a tendência do consumo televisivo. Só para se ter uma ideia, até 

1947 havia apenas 60 mil unidades em todo o território norte-americano, em sua maioria 

concentrado na região de Nova York. Entre 1950 a 1955, este número cresce quase 600 por 

cento: são 36 milhões de aparelhos em todo o país, cobrindo dois terços dos lares norte-

americanos46 (ESQUENAZI, 2010, p. 18).  

                                                      
45 Período de 1939 a 1945. 

46 Esquenazi (2010) destaca que esta nova configuração do consumo televisivo é facilmente associável às formas 

de apropriação do espaço urbano da época, fomentado pelos aglomerados habitacionais. Se antes os televisores 

faziam parte da esfera pública, estando localizados estrategicamente em pontos de interação comunitária, a partir 

de 1950 os aparelhos se redirecionam para a esfera privada, passando a estar presentes nas salas de estar. Mais um 

fato que corrobora este argumento é a criação das conhecidas cozinhas americanas, com integração parcial deste 
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O televisor chega, então, para disputar espaço com o rádio. Cientes desta nova 

configuração do mercado, as grandes empresas radiofônicas da época – ABC, NBC e CBS – 

tornam-se também distribuidoras de programas televisivos, organizando o tempo de 

programação entre produtos elaborados pelas estações locais filiadas e a transposição de soap-

operas radiofônicas de sucesso para a tela da tevê: trata-se da primeira era do ouro da televisão 

norte-americana. É impossível não concordar com Esquenazi (2010) quando o autor afirma que, 

se os hábitos de consumo televisivo anteriores a este período tivessem se mantido, certamente 

não haveria na programação da tevê o que se conhece como séries televisivas.  

 

Assim, numa primeira fase, a recepção da televisão desenrola-se no espaço 

público e não no espaço privado, em conformidade, aliás, com hábitos 

formados no início do século, que levam pequenas comunidades a 

encontrarem-se após o trabalho nesse género de locais de lazer e descontração. 

Se a recepção pública da televisão tivesse continuado a dominar, não há 

dúvida de que a série não se teria adaptado tão bem aos desejos e necessidades 

do público (ESQUENAZI, 2010, p. 17-18). 

 

 Por mais próximo que se esteja do entendimento do que seja série televisiva hoje, nos 

Estados Unidos de 1950 o conceito ainda não estava definido. Até então, a programação das 

televisões norte-americanas estava tradicionalmente associada ao teatro de vaudeville ou teatro 

de variedades, com origem que remonta ao final do século XIX, modelo predominante no país 

de 1880 a 1930. Na televisão, este espetáculo era composto por sequências curtas e variadas, 

com apresentação de malabaristas, cantores e números cômicos47. Na já relatada tendência de 

os programas radiofônicos serem transpostos para a televisão, o Texaco Star Theatre, animado 

por Milton Berle, é um clássico da programação da NBC. Além da migração das empresas 

radiofônicas para a TV, este período é marcado pelo domínio dos anunciantes, responsáveis por 

estabelecer a grade de programação e produzir os programas, sendo possuidores dos estúdios 

que existiam na época.  

Entretanto, como Esquenazi (2010) relata, os críticos passaram a demandar uma maior 

continuidade narrativa, abrindo portas para as séries televisivas. É quando se dá o ponto de 

virada da primeira era de ouro da televisão, com a produção de dramas no interior das 

                                                      
espaço com as salas de estar. O televisor encontra nas donas de casa seu principal mercado consumidor – era neste 

local que as mulheres passavam maior parte do seu tempo diário (SPIGEL, 1992 apud ESQUENAZI, 2010, p. 18). 

47 Para muitos historiadores, o teatro de variedades marca a entrada do Estados Unidos na era da cultura popular 

moderna (SNYDER, 1989 apud ESQUENAZI, 2010, p. 19) 
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antologias48 e posterior superação das mesmas, alcançando sucesso de público e de crítica, não 

havendo mais lugar para a transposição de produtos radiofônicos para a televisão. “Assim, é 

dirigindo-se para outros modelos que a produção televisiva encontra um equilíbrio satisfatório 

tanto para a indústria como para o público” (ESQUENAZI, 2010, p. 20). Este equilíbrio é 

alcançado com o empréstimo dos modos de produção do cinema.   

As séries I Love Lucy49 e Dragnet50, além de lançarem nos primeiros anos da década de 

1950 o lastro que orientariam as sitcoms e séries policialescas, respectivamente, demonstrando 

a configuração de um formato de programa “já não decalcado do teatro ou da rádio, mas que 

utiliza modos cinematográficos de produção” (ESQUENAZI, 2010, p. 20). Segundo o autor, 

este novo momento sinaliza no horizonte que o futuro dos estúdios de Hollywood perpassaria 

pelas séries televisivas. Desta forma, a produção dos programas de TV deixa de ser uma 

prerrogativa dos anunciantes, passando a ser gerida pelas redes. Aos estúdios foi atribuída a 

responsabilidade de realizar os programas, colocando seus equipamentos e estruturas à 

disposição de produtores independentes51. 

O investimento norte-americano na diversificação dos modos de produção televisa, seja 

em função de seu público ou do próprio mercado, conduziram a momentos chave de sua 

programação. Após a primeira idade de ouro, com a predominância das três empresas 

radiofônicas que migram para a tevê, a segunda idade de ouro (1980-1992) chega com a 

reestruturação das redes em função da chegada das televisões à cabo e a difusão dos 

videocassetes. Isso porque passou-se a observar o televisor não só como um dispositivo para a 

                                                      
48 Vide nota de rodapé número 33. 

49 O programa I Love Lucy, produzido pela CBS, seria uma sitcom transposta do programa radiofônico My Favorite 

Husband, não fosse o desejo da vedete hollywoodiana Lucille Ball, casada com o ator Desi Arnaz, de permanecer 

na Califórnia. O casal propõe o que viria ser a primeira sitcom filmada da história da televisão, com a participação 

de equipe técnica já conhecida nos estúdios de Hollywood, a exemplo de Karl Freund, antigo operador de Frtitz 

Lang.  

50Dragnet, produzida pena NBC, traz John Webb assinando a série, reproduzindo o tom realista dos programas 

radiofônicos por ele produzidos. A série se inspira nos diários de bordo da polícia de Los Angeles e Webb convence 

os estúdios da NBC a realizar a transposição por meio de técnicas e equipamentos dos estúdios B de cinema, 

provando, à época, que fórmulas de baixo orçamento podem obter sucesso na televisão. 

51 A lei dos direitos audiovisuais, no ano de 1971, chega para conferir maior dinamismo aos produtores 

independentes. Isso porque as redes de televisão remuneravam muito abaixo a produção de séries, muitas vezes só 

significando o pagamento das despesas. Quando esta lei passa a vigorar, fica estabelecido que as redes teriam 

direitos para um número reduzido de transmissões e que os produtores poderiam vender seus direitos a estações 

locais, em blocos, podendo as séries serem exibidas livremente. Isso assegurou receitas aos produtores e retorno 

financeiro, movimentando o mercado. Esquenazi (2010) acrescenta que a concorrência assegurou o lugar dos 

produtores independentes e estimulou também a inventividade, uma vez que a renovação se fazia necessária para 

a sobrevivência da rede, que passam a procurar novos produtos e assegurar sua audiência.  
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recepção, mas também para a exibição ao tempo do público52 e a criação de nichos de conteúdo 

especializado53. 

 

A nova política das séries tem uma consequência muito importante: reduz-se 

a vigilância muito apertada que até então era exercida sobre o conteúdo da 

produção. Os estereótipos e as convenções vão sendo abandonados [...] São 

os sucessores dos géneros e dos hábitos que se instalaram desde Dragnet e I 

Love Lucy. Irão também conceber novas formas de tratar as personagens e os 

géneros usuais destinados a públicos fartos de narrativas demasiado 

convencionais e mais exigentes. É também neste período que se afirma o 

poder do escritor sobre a produção. (ESQUENAZI, 2010, p. 53) 

 

O terceiro ponto de virada da televisão norte-americana se deu em meados da década de 

1990, com entrada do canal FOX na televisão à cabo, com a formação do conglomerado ABC, 

NBC e CBS e a evolução dos canais HBO e Showtime. Este momento é particularmente 

especial para o canal HBO, por conta do seu agressivo investimento na produção de séries 

televisivas originais, acolhendo vencedores do Oscar54 e uma grande fatia de publicidade. 

Como afirma Esquenazi (2010), a HBO inverte a ordem de mercado, derrubando o monopólio 

das grandes redes e provando que outros modelos de produção são possíveis. “Ao mostrar que 

outros modelos de produção eram possíveis, o canal abriu um caminho que seria seguido por 

outros, como o Showtime ou o FX. Séries brilhantes e audaciosas, como O Protetor (The 

Shield) ou Dexter, tornaram-se possíveis graças à decisão do HBO” (ESQUENAZI, 2010, p. 

54)55.  

 

                                                      
52 A prática irá fomentar a criação de distribuidoras de conteúdo. 

53 Com uma crescente presença nos lares norte-americanos – 40% das residências possuem o serviço em 1983 

ampliando o percentual para 90% em 1990, concomitantemente ao declínio de rendimento das redes de 94% em 

1975 para 67% em 1990 – as televisões à cabo passaram a acumular maior fração do investimento de anunciantes. 

Isso mudou a maneira de produzir as séries televisivas, que deveriam apresentar melhor qualidade e com 

organização na grade de programação na intenção de atrair um público abastado, de acordo com anunciantes 

potenciais.   

54 A exemplo Alan Ball, responsável pelo argumento de American Beauty, ganhador de cinco Oscar – melhor 

filme, melhor ator para Kevin Space, melhor diretor para Sam Mendes, melhor cinematografia para Conrad Hall 

e melhor roteiro original. O filme ganhou mais de cem premiações e indicações para outras 96. Disponível em: 

<http://www.imdb.com/title/tt0169547>. Acesso em: 30 dez. 2016. 

55 Não só os canais à cabo se reconfiguram diante do pioneirismo da HBO, mas também as redes de televisão 

aberta. A fim de correr atrás de novos públicos, passam a investir em séries cada vez mais inventivas. Os produtores 

também são beneficiados por tabela, por encontrarem um mercado cada vez mais aberto para a criação de produtos 

seriados.  
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2.2 CONCEITUANDO SÉRIE TELEVISIVA 

 

 Um programa de ficção televisiva pode ser definido como uma produção audiovisual que 

conta uma história fracionada, longa ou não, cuja autoria é atribuída a uma pessoa ou a um 

grupo de profissionais. Sua narrativa é representada por atores, por meio de uma linguagem 

própria de televisão, que se utiliza da experiência e dos recursos porventura empregados pelo 

cinema, pelo rádio e pelo teatro (PALLOTTINI, 2012). A depender de sua extensão, os 

programas de ficção televisiva – ou formatos de ficção televisiva, já que a definição apresentada 

trata dos elementos que dizem respeito à sua estrutura e à sua forma de apresentação aos 

espectadores – são agrupados por Pallottini (2012) como unitários e não unitários. Esta 

classificação, como a própria autora observa, considera as “características de extensão, 

tratamento do material, unidade, tipos de trama e subtrama, maneiras de criar, apresentar e 

desenvolver as personagens, modos de organização e estruturação do conjunto” 

(PALLOTTINI, 2012, p. 25).   

Os unitários são programas exibidos apenas uma vez, com duração de aproximadamente 

uma hora e cuja unidade basta em si mesma. Em outras palavras, são programas de ficção 

televisiva cuja narrativa tem começo, meio e fim, exibidos e compreendidos em apenas uma 

apresentação. Exemplos deste formato, pelo menos no Brasil, são o teleteatro (experiência da 

transposição de textos da literatura escritos para o teatro para a exibição na tevê) e o caso 

especial (formato bastante semelhante que foi nomeado, desenvolvido e patenteado pela Rede 

Globo de Televisão como estratégia de marketing). Fora do país podemos apontar a existência 

do telefilme, quando desenvolvido com o mesmo objetivo dos exemplos anteriores.  

Já os programas de ficção televisão não-unitários são assim definidos por considerarem 

produção e exibição fragmentadas em diversos capítulos ou episódios, sendo eles as 

minisséries, os seriados e as telenovelas. As minisséries são uma obra audiovisual 

completamente fechada, ou seja, totalmente produzida antes de sua gravação e, por conta disso, 

não influenciada pela audiência durante a exibição. Sua unidade se dá na totalidade dos 

capítulos, cuja continuidade é responsável por apresentar, pelo menos, uma grande trama. Sua 

duração é variável, tendo de cinco a vinte e cinco capítulos – se tomarmos, novamente, a 

experiência brasileira como referência.  

Os seriados se diferenciam das minisséries por conta de seus episódios serem 

independentes: sua unidade é relativa, ou seja, as histórias narradas a cada exibição têm começo, 
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meio e fim, mas integram um produto ficcional estruturado em episódios podendo ser ou não 

observados cronologicamente. Como explica Pallottini (2002), a unidade nos seriados se dá por 

meio da protagonista, pois os episódios são construídos ao redor desta personagem principal e 

os acontecimentos narrados tratam de momentos críticos da sua trajetória. Por último, a 

telenovela, sobretudo a brasileira, é uma história longa narrada com diálogos e ação, com um 

número extenso de conflitos, sendo que os principais são solucionados apenas ao seu término. 

Este formato conta ainda com diversos grupos de personagens e de lugares de ação, cujas 

histórias são narradas ao longo de uma grande quantidade de capítulos (mais de cem e menos 

de duzentos, em média), escritos ainda durante sua exibição, o que a classifica como uma obra 

aberta. 

Se considerarmos os elementos que compõem a classificação de Pallottini (2002), 

podemos definir série como um tipo de ficção televisiva dotada de tramas e subtramas, que são 

narradas em episódios produzidos antes de sua exibição. Estes episódios normalmente possuem 

uma unidade relativa, podendo esta ser orientada por meio da narrativa, de seus personagens, 

da temática, do tratamento ou da abordagem adotada. Os episódios das séries podem ter ou não 

relação cronológica, estando agrupados em temporadas, cuja duração, em média, é entre 10 e 

24 episódios. Sua continuidade, ou seja, a produção das temporadas subsequentes, é definida 

ao longo de sua exibição, de acordo com o sucesso do programa entre seu público e com as 

decisões da equipe de produção e da indústria: canais de televisão e produtoras de conteúdo. 

Considerando as definições de seriado e série apresentadas, pode-se verificar uma 

proximidade entre os dois formatos, no que o entendimento de Esquenazi (2010) chega para 

agregar outras variáveis para seu melhor entendimento: a serialidade e a gestão narrativa.  

 

Definimos a série como o formato ficcional melhor adaptado à programação 

televisiva: é concebida para ser difundida regularmente e para instituir uma 

temporalidade do encontro com os públicos. O tempo ou, mais exatamente, a 

construção de um tempo ficcional adaptado a esta obrigação pragmática é, 

portanto, uma condição determinante para qualquer série. Mais precisamente, a 

forma narrativa com que uma série cumpre a sua promessa pragmática de 

regressar todas as semanas ao mesmo lugar da grelha horária caracteriza-a 

enquanto série, um produto ficcional episódico e, por isso, único. 

(ESQUENAZI, 2010, pg. 92) 

 

2.2.1 Serialidade e repetição 
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Para Esquenazi (2010), o conceito de serialidade é compreendido de forma associada ao 

que chama de temporalidade: a construção de um tempo ficcional que proporciona momentos 

de encontros entre um programa de ficção televisiva e seu público. Esta frequência é 

estabelecida pela temática da série, pelas personagens que apresenta, pela abordagem adotada 

ou por proporcionar aos espectadores acompanhar a evolução das tramas narradas. Estes 

elementos constroem no espectador o hábito de retornar àquela série e a todo o ritual que é 

acompanhar periodicamente a vida de uma personagem e o que se conta sobre ela. Este aspecto 

corrobora a ideia do autor de que a recepção, e a relação dos espectadores com os programas 

de ficção televisiva, é construída pelo hábito e que estes espectadores guardam referências 

acerca da narrativa e do gênero a partir de programas semelhantes que havia acompanhado 

anteriormente. 

O hábito de acompanhar as séries televisivas foi construído ao longo do tempo. O 

consumo destes produtos culturais passou a estar inserido no ritual familiar, criando momentos 

de encontro com sua programação, seja individual ou coletivamente, trazendo um nível de 

conforto para dentro do espaço privado da comunidade. Instalar-se “frente ao televisor é, 

portanto, objeto de hábitos solidamente enraizados nos espíritos familiares” (ESQUENAZI, 

2010, p. 22). O propósito deste tópico é observar como seu deu – e como ainda acontece – a 

construção deste ritual diário. 

 Assim como o cinema, que sofreu transformações para adaptar seus modos de exibição 

aos hábitos de seus públicos – a exemplo da transformação das salas de projeção, antes 

barulhentas, descontraídas e familiares, em um ambiente silencioso dedicado ao que se 

chamava “grande filme”, suprimindo a veiculação de desenhos animados ou de uma série de 

pequenos filmes com intervalos – a televisão também precisou prestar atenção à forma como 

seus produtos eram consumidos e desenvolver políticas empresariais que contemplassem esta 

especificidade. 

Historicamente, a relação do público com produtos culturais sempre esteve associada a 

um ritmo sincopado, ritmado. Isso aconteceu com os folhetins do século XIX, que eram 

publicados com uma periodicidade definida, sempre no mesmo dia e ocupando o mesmo local 

nos jornais impressos, fossem páginas ou colunas. Isso também acontece quando alternamos de 

programa em programa, de canal em canal, promovendo uma recepção descontínua – o zapping. 

A ideia essencial da periodicidade é resgatada pela televisão da segunda metade do século XX 

para atender às necessidades da recepção, propondo a elaboração de produtos diversos que 

possibilitassem encontros diferentes, mais regulares e formais. É onde entra a grade de 
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programação, construída de acordo com tais parâmetros e divulgada pela imprensa, crítica e 

pela própria emissora, seja por guias impressos ou dentro da própria programação, com 

comerciais e anúncios.  

 

A “grelha de programas”, anunciada e publicitada, não só pela imprensa, mas 

também representada no interior da difusão, é o quadro de apresentação da 

produção televisiva suscetível de satisfazer a condição ritual da recepção. 

Implica um sistema de períodos horários memorizáveis que orientam a 

telespetaleitura [telespectaleitura]. Permite construir hábitos receptivos, 

conjugar de forma satisfatória os ritmos dos programas e a vida familiar dos 

telespectadores [telespectadores]. (ESQUENAZI, 2010, p. 25) 

 

Em meio a tudo isso, os espectadores têm assegurado sua relação com os programas 

televisivos na disponibilidade de seu tempo, trazendo o entretenimento ao seio familiar, 

conciliando rotinas, ritos familiares e afazeres domésticos com a oferta de “encontros pontuais 

e precisos aos telespetadores [telespectadores]” (ESQUENAZI, 2010, pg. 23). Da mesma 

forma, a publicidade encontra espaço entre as interrupções programadas e a continuidade dos 

encontros regulares passa a ser necessária ao prolongamento de um determinado programa. 

 

O funcionamento geral da grelha de programas assegura, portanto, uma 

comunicação fácil entre difusores e públicos: graças aos anúncios, os 

primeiros podem manter as suas promessas e os segundos podem acomodá-

las aos seus gostos e aos seus modos de vida. Entre elas, a mais importante é 

a promessa de um prazer incessantemente renovado e quase garantido: é neste 

ponto que encontramos as séries e a sua definição televisiva. (ESQUENAZI, 

2010, p. 25) 

 

 Para Esquenazi (2010), a assiduidade dos públicos é mantida graças à grade de 

programação e à sua publicação pela imprensa, além de estratégias internas que fomentam o 

retorno do espectador àquele horário e àquele programa. O autor, então, defende, no que diz 

respeito à criação de vínculos entre programa e público, que a série televisiva seria o “único 

género ficcional capaz de manter a regularidade telespetatorial [telespectatorial]56” 

(ESQUENAZI, 2010, p. 26), sendo construída propositadamente para manter o retorno do 

espectador. 

                                                      
56 O termo é derivação de telespetaleitura, palavra traduzida para português do original teléspectature, que trada 

do sentido de uma leitura pelo telespectador. 
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 Se a série se encaixa na grade de programação e no ritual diário de seu público, isso se dá 

pela adoção de “regularidades reconhecíveis” (ESQUENAZI, 2010, p. 26). Estão na exibição 

do programa, toda a semana, no mesmo canal e rigorosamente no mesmo horário, informações 

facilmente registradas pelos espectadores. As mesmas imputam no público a expectativa de seu 

cumprimento, alicerçando o conceito de serialidade televisiva.  

Calabrese (1999) compartilha de ideia semelhante quando traz as ideias de ritmo e de 

repetição para compreender a dinâmica das narrativas das ficções televisivas. De acordo com o 

que chama de mentalidade neobarroca, as estratégias de serialidade dos programas de ficção 

televisiva são desenvolvidas a partir de uma demanda originada pela recepção ou, em outras 

palavras, a manutenção de um público mais informado e em busca de experiências narrativas a 

todo o instante, seja pelo zapping ou pelo aceso a diferentes plataformas de conteúdo; o 

interesse é perpetuar os encontros do público com seus programas de ficção televisiva. Quando 

trata da construção destas estruturas, Calabrese (1999) observa os elementos que aparecem de 

forma mais reincidente, aquilo que se repete. Para o autor, três acepções são associadas ao 

termo repetição: 1) a produção em série a partir de uma matriz única; 2) o mecanismo estrutural 

para a geração de textos; e 3) a condição de consumo dos produtos comunicativos por parte do 

público.  

A primeira acepção é utilizada como sinônimo de estandartização e remonta aos anos 

30, com os valores associados à industrialização sendo refletidos diretamente na produção de 

produtos culturais e mercadorias intelectuais, a exemplo da produção em série, não guardando 

variação do original. Pode-se exemplificar com os formatos estáticos de séries, que não se 

alteram na narrativa ao longo do tempo de exibição, cujo público se estabelece por demanda. 

A segunda acepção diz respeito à estrutura do produto, observando seus elementos 

estruturantes: iconografia, temática e narrativa. Esta é medida na relação do produto com os 

demais textos; na relação de continuidade entre o tempo da narração, o tempo da narrativa e o 

tempo de exibição do programa de ficção televisiva; e, por último, identificando a que nível se 

dão as repetições e as diferenciações entre os programas. Em outras, observa-se, no nível 

estrutural, uma certa configuração dos elementos que se repetem, sendo importante verificar o 

que se repete e de que forma se repete. Esta estrutura encontra esquemas prontos para a 

construção textual de sua narrativa e seu consumo é estabelecido a partir do desejo do público 

em encontrar elementos com os quais já esteja familiarizado. 
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Por último, a terceira acepção observa o consumo dos produtos culturais como um 

comportamento construído a partir de uma rotina e que atende à demanda ou à oferta por uma 

satisfação sempre igual, já conhecida e garantida. “O hábito, o culto, a cadência são, portanto, 

três comportamentos repetitivos, mas cada um deles possui implicações diversas”57 

(CALABRESE, 1999, p. 51). Este tipo é marcado por um texto variável, cujo consumo é 

orientado pelas preferências de uma audiência. O autor identifica a existência de quatro tipos, 

quando observada os modelos de repetição dos programas de ficção televisiva:  

 

1) A variação do idêntico, quando se mantém uma mesma estrutura narrativa, o mesmo 

uso das personagens e dos ícones. Quanto ao tempo, a série pode se programar 

indefinidamente, compreendendo uma unidade relativa proporcional e uma 

regularidade de temáticas; 

2) A adaptação da literatura, que dá muita importância ao lugar da personagem, com 

passado e futuro. A construção do episódio é semelhante ao tópico anterior, mas o 

tempo narrativo é proporciona à narração; 

3) A variação das personagens, com uma grande variedade e cuja personificação de 

quem é bom ou mal, por exemplo, se redefine constantemente; 

4) A história marco, que promove uma estrutura narrativa pouco variável, mas cujo 

modo icônico é bastante flexível, por demonstrar as mais diferentes situações 

narrativas para aquela personagem com a uma relação de continuidade entre tempo 

da narração e o tempo do episódio; 

5) A narrativa complexa, quando se possui um grande número de personagens e de 

trama, convivendo em circularidade. A temporalidade também é complexa, mais 

longa, e os elementos podem vir a variar a cada episódio. 

 

Neste mesmo sentido, Vilches (1984) também traz ponderações a respeito dos modelos 

narrativos, diferenciando os termos série e decalque. O decalque lança mão de operações 

estéticas consagradas e utilizadas por um longo período de tempo – os mesmos usos da câmera, 

os mesmos tipos de cenários e objetos e veículos. Em contrapartida, a série lança mão de 

                                                      
57 “El habito, el culto, la cadencia son, por tanto, tres comportamientos repetitivos pero cada un de ellos posue 

implicaciones diversas”. Tradução nossa. 
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estratégias mais complexas, incluindo em sua elaboração as instâncias de produção58, as 

estruturas narrativas59 e a expectativa dos destinatários60. Quanto às estruturas narrativas, 

Vilches (1984) aponta a existência de cinco tipos diferentes: 

 

1. As de esquema fixo, quando temas, personagens e psicologia são invariáveis ao 

longo dos episódios e os elementos de repetição compõe uma estrutura 

simplificada e sem dilatação temporal;  

2. As de esquema fixo, com variação de personagens, quando há variação em quem 

assume as funções de cada personagem dentro da série;  

3. As de esquema fixo com variação psicológica, que apresentam dilemas pessoais 

que são solucionados ao longo dos episódios;  

4. As que esquema fixo com variação do tema, quando os personagens e sua 

psicologia é a mesma, mas os temas dos episódios sofrem variação sempre;  

5. As de personagens fixos, quando as características do ator se mesclam às 

características de um determinado tipo de personagem, associando sua imagem 

a algo icônico. 

 

 Ao considerar a importância de valores estéticos para a discussão do tema, Calabrese 

(1999) considera a relação entre os tipos, a narrativa que constroem e o seu consumo, 

problematizando um esquema de repetição contemporânea, orientado pelo que chama de 

mentalidade neobarroca. Esta é marcada por um tipo de narrativa que valoriza um texto variável 

e estabelecido a partir de uma demanda por criatividade. Em outras palavras, a mentalidade 

neobarroca considera textos construídos orientados pela influência de uma recepção que – como 

Esquenazi (2010) também defende – prima por estruturas narrativas associadas a uma 

inventividade na serialidade. Ou seja, se está atento à demanda de público que busca programas 

de ficção televisiva inventivos, com estratégias que lhes instiguem a retornar às séries. Por 

                                                      
58 As instancias de produção, realizadores e indústria, por exemplo, observam como as rotinas influenciam os 

produtos de ficção televisiva, observando a diferença entre produtos de autores e de realizadores. O primeiro prima 

pela decisão do autor com relação à obra, enquanto que o segundo observa que os produtos atendem a uma 

demanda mercadológica e da empresa, sendo elaborado por uma equipe.   

59 As estruturas narrativas observam os elementos constantes e os elementos variáveis de uma produção (como 

temas, personagens e sua psicologia) apontando o que Vilches (1984) chama de regularidade esquemática. A lista 

de tipos foi descrita na presente dissertação no tópico correspondente a esta nota de rodapé.  

60 Este aspecto considera a relação entre a série e seu público, compreendendo o aspecto sociológico e das 

expectativas de quem assiste aos programas de ficção televisiva. 
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exemplo, nas séries televisivas policiais, havia um modelo padrão que foi seguindo por um bom 

tempo, tendo evoluído para outras estruturas, como os procedurais e os crime drama, que 

associaram à narrativa outros elementos – como as técnicas de investigação forense ou a 

inserção de dramas pessoais como diferencial para atender às demandas de um público. 

 Tão importante como reconhecer os esquemas que se repetem é atentar para como esta 

repetição se apresenta. Esta preocupação está presente em Calabrese (1999), no que chama de 

dialética identidade e diferença: observar dentro dos produtos contemporâneos de que modo 

estão organizados e como esta repetição se apresenta. Para o autor, a estética da repetição, 

embasada na utilização de estruturas já conhecidas pelo público, com uma variação ordenada 

da narrativa, dos temas e do ritmo dos produtos ficcionais, atendem a um gosto específico deste 

tempo, de um público que carrega uma bagagem cultural extensa.   

Considerações semelhantes são feitas por Eco (1989). No artigo A inovação no seriado, 

o autor pondera a respeito de como a inventividade pode andar lado a lado com a serialidade 

televisiva. Para Eco (1989), a repetição não seria encarada como no conceito denotativo de 

“fazer de novo a mesma coisa”, mas, sim, de algo a exibir as mesmas propriedades; a 

repetitividade e a serialidade que interessam ao autor tratam de um produto que “à primeira 

vista não parece igual a qualquer outra coisa” (ECO, 1989, p. 122). Em outras palavras, é 

decisivo observar de que modo está internamente organizado o produto em questão e como o 

uso de determinados elementos indicados na repetição promovem o “retorno ao idêntico” 

(ECO, 1989, p. 123), assegurando ao público o encontro de convenções partilhadas, cumprindo 

sua expectativa ao assistir determinado programa.  

 

A série consola o leitor porque premia a sua capacidade de prever; ele fica 

feliz porque se descobre capaz de adivinhar o que acontecerá, e porque 

saboreia o retomo do esperado. Satisfazemo-nos porque encontramos o que 

esperávamos, mas não atribuímos este “encontro” à estrutura da narrativa, e 

sim à nossa astúcia divinatória. Não pensamos “o autor do romance policial 

escreveu de modo a me deixar adivinhar”, mas sim “eu li, adivinhei o que o 

autor do romance policial procurava esconder de mim”. (ECO, 1989, p. 124) 

 

Se consideramos o conceito de repetição como importante para a inovação nas séries 

televisivas, é importante considerar que a serialidade televisiva é um tanto mais rigorosa que 

em outros meios, pois é ela que assegura a inserção dos programas nos rituais domésticos e 

trabalha com elementos que irão garantir ou não o sucesso da série: sua renovação a cada 

temporada. A argumentação de Balogh (2002) sobre as diferentes obras de ficção produzidas 



61 
 

  

pela literatura, pelo cinema e pela televisão reforça esta hipótese. Isso porque as marcas de 

gêneros nas ficções televisivas se alteram de forma muito mais rápida que nos demais meios. 

Em outras palavras, estas marcas, que consideram aspectos narrativos e da produção, oscilam 

de acordo com as formas de consumo dos produtos audiovisuais televisivos. 

 

2.2.2 Gestão narrativa 

 

Citado no tópico 2.2 deste capítulo, o segundo aspecto que Esquenazi (2010) traz para 

a discussão acerca do entendimento de série televisiva é a gestão da narrativa. É a partir dele 

que o autor elabora uma tipologia, que também se relaciona ao modo como se utiliza o tempo 

e a serialidade na narrativa. Para Esquenazi (2010), existem três formas possíveis de se 

“inventariar” as séries televisivas. A primeira cuida de analisar a herança dos gêneros da ficção 

popular no universo serial, como é o caso dos programas policiais, dramáticos, sentimentais. 

Como considera Altman (1999), é o “tomar de empréstimo” as características e elementos da 

literatura para a ficção televisiva. A segunda forma de se inventariar as séries está na 

diferenciação do que Esquenazi (2010) chama de modos genéricos, observando quais gêneros 

ou formatos foram mais proeminentes em um determinado período da história da televisão, a 

exemplo das séries de aventuras e as soap-operas61. A terceira forma advém do que o autor 

considera função primordial da série televisiva dentro da grade de programação, que é de 

promover um encontro entre a atração e seus públicos. Dessa forma, ele é pensado para 

construir uma temporalidade, uma necessidade de retorno àquele mesmo horário e canal. Cabe 

a escolha por uma estratégia narrativa que utilize elementos de reiteração, como as mesmas 

personagens que não evoluem e vivem a cada episódio no mesmo universo ficcional, como é o 

caso da família Simpson ou do detetive de Dragnet, que a cada programa se dedica a solucionar 

o caso em questão. A outra estratégia narrativa abraça a evolução cronológica de suas 

personagens e no universo ficcional onde estão inseridas, como observamos o filho de Sarah 

Linden, Jack (interpretado por Liam James), se mudar de Seattle para Chicago, se tornar mais 

velho e ir para a faculdade, enquanto ela lida com as escolhas na vida profissional e pessoal. 

                                                      
61 O autor ainda considera a diferenciação entre os programas predominantemente masculinos e aqueles 

predominantemente femininos, também como influência da cultura popular. Não é o objetivo deste trabalho lançar 

luz à esta discussão. 
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 Estes dois diferentes tipos de estruturas são denominados pelo autor como séries 

imóveis e séries evolutivas: a primeira traz uma espécie de programação que se mantém 

essencialmente a mesma ao longo do tempo da série e do tempo de exibição; a segunda propõe 

uma organização interna que contemple uma mudança temporal e de seus personagens com o 

decorrer das temporadas. É possível compreender que a temporalidade é aspecto essencial para 

compreensão desta tipologia, tanto quanto o universo ficcional, ou seja, o lugar onde a história 

transcorre.  

 

As séries imóveis 

 

De acordo com a categorização de Esquenazi (2010), as séries imóveis assim o são por 

serem dotadas, em sua maioria, de imobilidade no que diz respeito às suas personagens, à 

apresentação dos fatos ou ao seu universo ficcional, como é o caso das séries nodais, das soap-

operas e dos sitcoms.  

As nodais são marcadas por uma estrutura episódica praticamente imutável: a sequência 

dos acontecimentos não se altera, observando-se a apresentação do episódio, abertura da série, 

os atos em cada um dos blocos e desfecho da narrativa. As personagens também são as mesmas. 

Em Dragnet, que segue a fórmula clássica das séries de detetive, especialmente aquela 

desenvolvida entre os anos 50 e 80, o crime é apresentado e o desenrolar dos fatos culmina na 

investigação das pistas, descoberta do suspeito e solução do crime. O protagonista, detetive 

Columbo, aparece em todos os episódios sempre com a mesma função. A repetição marca a 

organização interna dos episódios. “O sucesso narrativo da série está constitutivamente ligado 

a esta ritualidade serial: é absolutamente necessária à exploração dos enredos de cada episódio” 

(ESQUENAZI, 2010, p. 95).  

Em CSI, a estrutura narrativa também é bastante estável: a abertura do episódio traz a 

vítima e o crime, seguida da abertura da série e da investigação do caso pela equipe forense – 

que conversa com testemunhas, recolhe e processa evidências, levando a um resultado e 

consequente prisão do culpado. É importante observar que a imobilidade das séries se dá em 

sua estrutura narrativa e, como veremos adiante, é possível a convivência, em um mesmo 

programa de ficção televisiva, de núcleos móveis e imóveis. Como afirma Esquenazi (2010), o 

sucesso da série se dá nas estratégias empregadas para construir a ritualidade, a repetição que 

o público espera. 
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São classificadas por Esquenazi (2010) como séries imóveis as soap-operas e as sitcons 

– as quais têm a imobilidade mais difícil de identificar. As primeiras narram uma história que 

continua indefinidamente, para a qual nunca haverá um desenlace, valendo o mesmo para seus 

personagens. The Simpsons tem sua imobilidade reiterada, por exemplo, com o mesmo estado 

da família, em todos os episódios: é a mesma casa, na mesma rua e no mesmo bairro; Bart e 

Lisa frequentam a mesma escola, com os mesmos amigos e professores; Maggie continua um 

bebê em praticamente todos os episódios (salvo aquele que mostra a família no futuro e a 

personagem como uma famosa cantora que, por uma crise nervosa, perde a voz e só encontra 

consolo na sua chupeta); Homer continua sendo Homer e operário da empresa e Marge, apesar 

das várias tentativas de viver uma vida fora do lar (sempre frustradas), mantém sua posição na 

família e seu cabelo azul impecável.  

Já as sitcoms encontram sua imobilidade na repetição das piadas (gags), as quais acabam 

por propor uma cumplicidade com o público; um tipo de humor já esperado ou uma sequência 

de piadas autorreferenciadas. É o caso de Seinfield, que sempre retoma situações esdrúxulas 

com seus personagens; em Friends, com a falta de noção de Phoebe e Joey, a mania de limpeza 

e organização de Mônica, o sarcasmo de Chandler, as trapalhadas de Ross e os ataques de 

Rachel – mesmo que as personagens se casem, por exemplo, as características pessoais 

permanecem. 

 

As sitcoms constroem então a sua imobilidade repetindo em cada episódio um 

jogo de graças rituais, ligeiramente variadas de um episódio para outro, mas 

que utilizam esquemas idênticos. Enquanto o comentário permite que a soap-

opera conserve a narração, a sitcom recusa levar as suas narrações a sério e 

anulá-las, ou anular os seus efeitos, através de engraçados atos rituais 

conhecidos e reconhecidos pelos públicos. Assim, a sitcom pode também 

perdurar e constituir uma série imóvel (ESQUENAZI, 2010, p. 101) 

 

Ainda é características das séries nodais, das sitcoms e das soap-operas a manutenção 

do tempo narrativo frente a um possível desfecho. Nestas séries, o tempo não passa ou, se 

ocorre, se passa muito lentamente, ao mesmo tempo que as personagens muito pouco se alteram 

nesta trajetória. Não cabe outro fim que Columbo, em Dragnet, ou a equipe forense de CSI, 

descobrir o criminoso; ou que Homer cometa erros no trabalho ou ainda que a narração 

extremamente características de um dia na vida de Jerry Seinfield e da das personagens em 

Friends, sem que isso evolua eternamente na mesma perspectiva: o detetive de Dragnet 

continuará investigando crimes dia após dia, Homer continuará casado com Marge e 
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trabalhando para Montgomery Burns, Jerry Seinfeld morará no mesmo prédio e fará stand-up 

comedy em clubes de comédia da cidade e os cinco amigos se encontrarão no Central Perk. Em 

função disso, não é essencial a linearidade para acompanhar a história ou saber de todos os 

detalhes do episódio anterior para assistir aquele que está diante de si na tela da tevê. 

 

Séries nodais, soap-operas e sitcoms conseguem, por meios diferentes, 

bloquear o desenrolar narrativo com o auxílio de processos diversos, 

mas que requerem [todos]grande cumplicidade com os públicos. Estes 

são normalmente seduzidos pela grande vantagem de que beneficiam 

as séries imóveis: o visionamento dos episódios anteriores não é 

absolutamente necessário e a sua falta não dificulta (ou dificulta muito 

pouco) a compreensão dos episódios seguintes. (ESQUENAZI, 2010, 

p. 101-102) 

 

As séries evolutivas 

 

A segunda grande categoria proposta por Esquenazi (2010) considera as séries 

evolutivas, que propõem uma evolução no tempo da narrativa e na vida de seus personagens. 

Historicamente, as séries evolutivas conquistaram espaço considerável no comparativo com as 

séries imóveis, entretanto, as duas modalidades coexistem, não cabendo estipular o juízo de 

qualidade no que diz respeito às escolhas narrativas de uma série. O que as séries evolutivas 

trazem é a existência de um novo tipo de produto, com uma estrutura narrativa mais 

enriquecida, com novas possibilidades de organização do tempo (ESQUENAZI, 2010, p. 103). 

Em outras palavras, trata-se da possibilidade de se explorar novas experimentações narrativas, 

com a evolução das personagens e das tramas, no tempo da história e da exibição. 

 Enquanto que as séries imóveis lançam mão da repetição para construir os pontos de 

identificação com o público, para que este retorne em busca das mesmas estruturas – piadas, 

personagens, universo ficcional, entre outros – as séries evolutivas propõem ao seu público 

específico uma narrativa que possa ser acompanhada do princípio ao fim. Em Dallas, o 

espetador pode acompanhar duas famílias texanas, sua ascensão e queda no império do 

petróleo; em ER, além do dia a dia do hospital, são retratadas as vidas das personagens, que se 

casam, têm filhos e chegam a falecer ou ainda em Lost, que uma série de acontecimentos 

concatenados abrem novas possibilidades de desfechos na ilha, a cada temporada. 
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Dentro desta categoria, o autor destaca o que chama de séries corais e séries 

folhetinescas. As séries corais se ocupam da narrativa de uma comunidade, como o próprio 

nome sugere. Cada episódio depende de um conhecimento anterior, mas sem uma relação direta 

de causa e efeito. A história se enriquece a partir de acontecimentos, menores ou decisivos, 

promovendo uma crônica diária daqueles personagens: por exemplo, o dia a dia de um escritório 

de advocacia, como em Ally McBeal; do departamento de bombeiros, como em Chigaco Fire 

ou ainda em hospitais, como é o caso de ER e de House MD. A temporalidade das séries corais 

está na construção das relações dos personagens em comunidade e sua evolução narrativa 

ocorre concomitantemente à evolução de seus protagonistas: as personagens não se mantêm as 

mesmas, evoluem, partem, se casam, falecem e isso faz a roda da narrativa girar e evoluir. 

Já as séries folhetinescas, como o próprio nome sugere, dependem do desenrolar da 

trama a partir de um encadeamento de fatos. Da mesma forma que a série coral, depende de um 

conhecimento acumulado de episódios anteriores, mas cultiva de forma mais intensa o uso do 

gancho ou cliffhanger62, construindo a expectativa do porvir e a promessa de retorno à ação no 

ponto em que foi anteriormente suspensa. Com base nisso, Esquenazi (2010) difere três tipos 

de séries folhetinescas: o folhetim puro, onde a ação que se passa depende de uma anterior e o 

suspense deixado ao final do episódio é o que constitui a razão pela qual os telespectadores 

retornam à série, tendo como bom exemplo 24; a série com enigma, quando um mistério inicial 

é apresentado e se torna o centro da história, sendo solucionado com o avanço da narrativa, 

como é o caso das séries policiais; e as séries marcadas por fatalidades, quando um 

acontecimento determinante marca toda a evolução da série, como é o caso de Lost. 

Apesar de propor uma categorização das séries, orientada pela mobilidade ou 

imobilidade de sua narrativa, Esquenazi (2010) pondera a existência de uma justaposição de 

categorias dentro de uma mesma série: considera, então, que os programas seriam constituídos 

de um núcleo móvel e um outro evolutivo; as séries imóveis teriam um núcleo evolutivo mais 

simples e as séries evolutivas, um eixo reprodutível, mas não tão forte.  

 

“Esta conclusão não é de espantar: o conceito de série pressupõe uma 

identificação fácil de qualquer episódio e, portanto, a presença repetida de 

estruturas narrativas, ritmos e personagens. Por conseguinte, há mais um 

espaço complexo das séries televisivas, desde as mais imóveis até às mais 

                                                      
62 O folhetim e o cliffhanger podem conviver tanto em séries corais como as folhetinescas, não havendo definição 

clara de território, como pondera Esquenazi (2010). 
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evolutivas, do que uma oposição firme entre duas categorias”. (ESQUENAZI, 

2010, p. 117) 

 

Segundo o autor, a temporalidade episódica mais regular é que determina o tempo 

ficcional característico da série. Trazendo para nosso objetivo de estudo, as séries policiais 

possuem uma estrutura, uma fórmula muito dura no sentido de ser pouco mutável. Tal 

característica é herança da ficção popular e das convenções de gênero, herdadas da literatura e 

tomadas de empréstimo com a construção da narrativa audiovisual, seja para o cinema ou para 

a televisão. Os produtores executivos, diretores e roteiristas se valem deste conhecimento 

acumulado para construção da narrativa policial. A série Dragnet, como primeiro exemplar das 

séries policiais tipo diário de ocorrências é preciso quanto à existência de um núcleo imóvel, 

pois as personagens não mudam ao longo das temporadas, mas a ritualidade é construída por 

conta do telespectador aguardar encontrar aquela estrutura narrativa, na qual um crime é 

investigado e solucionado e a ordem naquele universo ser restabelecida.  

Já Hill Streel Blues ou Miami Vice, como exemplares de crime dramas, mantêm o 

convívio de um núcleo mais fixo, com a resolução de casos, e gerencia narrativas nas quais suas 

personagens evoluem ao longo do tempo, além, também, de prover uma imersão naquela 

comunidade policial específica, guardando estrutura nodal e coral, paralelamente. Já as séries 

procedurais, como CIS, novamente trazem este diálogo entre características imóveis e 

evolutivas, com um núcleo imóvel mais destacado por focar a gestão de sua narrativa nos casos 

que investiga e muito pouco nos dramas pessoas das suas personagens e evolução ao longo das 

temporadas.  

Findo este capítulo, o desafio agora é aplicar a miríade de conteúdos reunidos nestes 

dois primeiros capítulos para a compreensão do objeto de estudo da presente dissertação, o que 

se fará no próximo capítulo. 

 

 

 

3 COMPREENDENDO THE KILLING 
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Há seis anos, em 3 de abril de 2011, estreava no canal norte-americano AMC, a série 

The Killing, adaptada do original dinamarquês Forbrydelsen63. Produzida em parceria com a 

FOX Television Studios, The Killing tem como roteirista e produtora executiva Veena Sud, que 

já assinara outras produções do mesmo gênero: séries policiais cujos protagonistas são 

personagens femininas. Com aproximadamente uma hora de duração, as três primeiras 

temporadas da série foram exibidas nas noites de domingo até 4 de agosto de 201364. Em sua 

quarta e última temporada, o programa deixou a AMC e passou a ser produzida pela Neflix, 

com exibição, apenas um ano depois, em 1º agosto de 2014, dos seis episódios de conteúdo 

original disponibilizados integralmente na plataforma – que já demonstrava interesse na série 

desde a temporada anterior, quando firmou parceria com a FOX Television Studios. Fora dos 

Estados Unidos, a série foi exibida na Suécia, Espanha, Finlândia, Japão, Bélgica, Holanda, 

Alemanha e Hungria, de acordo com o site Internet Movie Database (IMDb)65. No Brasil, The 

Killing teve sua primeira temporada exibida pela Rede Globo de Televisão de fevereiro a março 

de 2015, após o Jornal da Globo66.  

A escolha pela série como corpus de análise se justifica por três motivos. O primeiro 

trata, obviamente, do programa apresentar as marcas de gênero levantadas pelo presente 

trabalho e, por conta disso, ser considerado um exemplar satisfatório para observar como estas 

marcas de gênero estão organizadas no interior da narrativa e de forma os recursos narrativos, 

visuais, sonoros e cênicos são solicitados para agendar o programa de efeitos que a série solicita. 

A segunda razão é que The Killing, quando do desenvolvimento deste projeto de pesquisa, 

encontrava-se completamente encerrada e integralmente disponível em plataforma, acessível 

para consultas em todas as etapas do trabalho. A disponibilidade de material é essencial para o 

exercício de análise e definitiva para a escolha da série. Terceiro, à época de seu lançamento a 

série original, Forbrydelsen, alcançou grande sucesso de mídia e público dentro e fora da 

                                                      
63 Fonte: <http://www.amc.com/shows/the-killing/talk/2011/01/amc-announces-the-killing-premiere-date> e 

<http://www.amc.com/shows/the-killing/talk/2010/08/amc-picks-up-the-killing>. Acesso em: 02 mai. 2017, às 

00h. 

64 O programa não retornou após um segundo cancelamento, ao final de terceira temporada, não sendo renovado 

pelo canal AMC. A primeira ameaça de cancelamento se deu ao final da segunda temporada. Fonte: 

<http://www.amc.com/shows/the-killing/talk/2013/09/amc-will-not-be-renewing-the-killing-for-a-fourth-

season>. Acesso em: 02 mai. 2017, às 00h. 

65 Fonte: <http://www.imdb.com/title/tt1637727/releaseinfo?ref_=tt_dt_dt#akas>. Acesso em: 02 mai. 2017, às 

00h. 

66 Fonte: <http://redeglobo.globo.com/series/the-killing/noticia/2015/02/killing-alem-de-um-crime-serie-

americana-estreia-na-globo-no-dia-23.html>. Acesso em: 02 mai. 2017, às 00h. 

http://www.amc.com/shows/the-killing/talk/2013/09/amc-will-not-be-renewing-the-killing-for-a-fourth-season
http://www.amc.com/shows/the-killing/talk/2013/09/amc-will-not-be-renewing-the-killing-for-a-fourth-season
http://www.imdb.com/title/tt1637727/releaseinfo?ref_=tt_dt_dt#akas
http://redeglobo.globo.com/series/the-killing/noticia/2015/02/killing-alem-de-um-crime-serie-americana-estreia-na-globo-no-dia-23.html
http://redeglobo.globo.com/series/the-killing/noticia/2015/02/killing-alem-de-um-crime-serie-americana-estreia-na-globo-no-dia-23.html
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Dinamarca, sendo apontado como exemplo do se chama, atualmente, noir escandinavo. A 

terminologia, estabelecida pela imprensa especializada da região, abarca programas de clima 

soturno, dotadas de tramas envolventes e mescladas com o contexto político e social dos países 

envolvidos, o que The Killing tentou reproduzir com a transposição da narrativa para os Estados 

Unidos e produzindo uma história americana, como pondera a própria Veena Sud. Nota-se este 

esforço com pesquisa geográfica e histórica, referências a crimes verdadeiros e abordagem de 

temas que são recorrentes no contexto social do país, como lares adotivos, pessoas em situação 

de rua, uso e abuso de drogas e dramas familiares. 

Apesar de apresentar uma seção que aponta as principais proximidades e 

distanciamentos entre as duas séries, The Killing e Forbrydelsen, não é objetivo deste trabalho 

emitir juízo de valor na comparação dos dois programas. Dessa forma, se faz necessário 

ressaltar que as contribuições teóricas apresentadas nesta dissertação são o arcabouço para a 

análise presente neste capítulo, que se esforçará em apresentar The Killing como série 

televisiva, qual a sua gestão narrativa e como dialoga com outras séries policiais, bem como as 

marcas de gênero que apresenta, as considerando como operadores de análise a fim de verificar 

como estão organizadas estas marcas e também a poética da série no interior da narrativa. 

 

Quanto ao formato 

 

O programa é uma ficção televisiva seriada por contar histórias de forma fracionada, em 

episódios, utilizando linguagem televisiva. A cada temporada, acompanha-se a investigação de 

um crime cujo desfecho se dá apenas na season finale ou o último episódio de cada temporada. 

Além desta trama principal, que é a força motriz da série, ainda são apresentadas tramas e 

subtramas relacionadas à vida pessoal das personagens, como aquelas que tratam o impacto das 

investigações na vida dos envolvidos, estejam ligados diretamente ou indiretamente aos casos 

investigados, tais como a vida dos detetives e o dia a dia da força policial, da família e de 

amigos, bem como os bastidores políticos, ou seja, a comunidade da cidade de Seattle. O 

material promocional da série, especialmente no que diz respeito às três primeiras temporadas, 

demarca este aspecto muito bem, trazendo as personagens que mais são marcadas pela morte 

da jovem Rosie Larsen e dos assassinatos atribuídos ao serial killer Pied Piper. 

 

Figura 75 - Material promocional – s01 
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Figura 76 - Material promocional – s02 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 -  Material promocional – s03            Figura 78 -  Material promocional – s03 
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Entretanto, quando são observadas as quatro temporadas, a unidade construída entre os 

episódios é cronológica, uma vez que seguem a narrativa e dependem de uma sucessão de 

acontecimentos para sua compreensão na totalidade. Em outras palavras, um episódio pode ser 

assistido isoladamente e, por consequência, ser entendido, pois sua narrativa tem início, meio 

e fim; mas, quando se observa a organização macro da narrativa, esta unidade mínima colabora 

para a construção de todas as tramas apresentadas, criando pontos de conexão entre si e entre 

as temporadas.  

Por conta desta diversidade de tramas, e da forma como estas se entrelaçam para 

conduzir a narrativa, considera-se The Killing como uma série evolutiva (ESQUENAZI, 2010), 

folhetinesca, mas com uma estrutura de apresentação estável. Isso porque a estrutura episódica 

não se altera, desde a apresentação do episódio, seguido da vinheta, dois blocos do 

desenvolvimento das tramas e um último, com a conclusão ou desfecho. Ao mesmo tempo em 

que esta gestão da narrativa aponta para o núcleo fixo da série, também é possível destacar seu 

núcleo evolutivo, pois The Killing acompanha a vida das personagens, com o desenrolar das 

tramas e subtramas, considerando que o desenvolvimento da narrativa promove uma evolução 

dos envolvidos, que iniciam a primeira temporada em um estágio inicial e se transformam ao 

longo dos episódios e das temporadas. Esta transformação acontece na caracterização física e 

na construção psicológica (sequências 17 a 36). 

 

Quanto à organização interna 

 

Os episódios da série observam o tempo de um dia de investigação, o que é seguido em 

todas as temporadas – mesmo aquela produzida pela Netflix. Divididos entre três atos 

(apresentação, desenvolvimento e conclusão ou desfecho), os episódios têm suas partes 
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conectadas por meio da construção da expectativa e da reviravolta entre o desenvolvimento e a 

conclusão. Esta última parte normalmente se conecta com o episódio seguinte por meio de 

gancho, já sugerindo o que será abordado no início da próxima exibição. As temporadas 

também se conectam e isso acontece por meio de plot twist, promovido entre o season finale da 

temporada atual e o primeiro episódio da temporada seguinte, reforçando ainda mais o caráter 

cronológico da série.  

Por exemplo, a primeira temporada encerra sem que o verdadeiro assassino de Rosie 

Larsen seja descoberto, mas institui uma virada na narrativa com o atentado contra Darren 

Richmond, direcionando muito da atenção da série na segunda temporada para o núcleo 

narrativo desta personagem e para os passos certeiros da investigação – já que o político está 

indiretamente envolvido em função de um integrante de sua equipe, que lhe é muito próximo, 

ser o responsável pela morte da jovem, que sucumbe por estar no lugar errado e na hora errada. 

 

Figura 79 - Season finale s01ep13 
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Figura 80 - Sequência de abertura - s02ep01 
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A segunda e a terceira temporadas são conectadas por conta de caso anterior citado por 

Sarah ainda no piloto da série, cuja cena do crime é bastante similar ao que Stephen está 

investigando no presente – o que fará com que os ex-parceiros voltem a trabalhar juntos. O 

afastamento da detetive acontece na season finale da segunda temporada, quando Sarah deixa 

pela primeira vez na série o Departamento de Polícia de Seattle, para trabalhar na segurança do 

sistema de transporte pluvial de Seattle.  

 

Figura 81 - Season finale s02ep13 
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Figura 82 - Sequência de abertura - s03ep01 
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Figura 83 - Sequência de conexão - s01ep01 - s03ep01 
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A terceira e quarta temporadas se conectam com a solução deste antigo crime 

investigado por Sarah – cometido por seu parceiro da época, James Skinner, que se vale de seu 

lugar privilegiado no Departamento de Polícia de Seattle para esconder a verdade e culpar um 

inocente. Como Sarah o mata, na presença de Holder, a quarta temporada inicia na madrugada 

da mesma noite e parte daí para tratar do abalo psicológico que as personagens sofrem por irem 

de encontro aos ideais do seu trabalho – com reflexo na ética profissional e pessoal e na relação 

entre os dois.  

 

Figura 84 - Season finale s03ep12 
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Figura 85 - Sequência de abertura - s04ep01 
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É possível concluir que as tramas em The Killing transcorrem paralelamente, com 

avanços proporcionais a cada episódio. As personagens partilham locais de narrativa, como a 

escola, no piloto da série, quando Sarah e Stephen fazem o primeiro contato com Darren 

Richmond; objetos descobertos em uma cena de investigação sendo citados episódios adiante, 
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como é o caso da chave encontrada com o corpo de Rosie, que se descobre estar conectada ao 

Cassino Wapi Eagle, citado apenas na segunda temporada; fatos registrados na televisão e que 

revelam informações para a investigação, como a ossada indígena descoberta na área dedicada 

ao projeto da orla de Seattle, plataforma de campanha do candidato opositor a Darren; 

subtramas que transcorrem paralelamente e que colaboram para o desfecho, como o caso 

extraconjugal de Terry Marek (interpretada por Jamie Anne Allman), tia de Rosie, e Michael 

Ames (interpretado por Barclay Hope), empresário envolvido em esquema de corrupção e que 

é cúmplice ocular da morte de Rosie. O casal estava junto, acompanhando o desespero de Jamie 

Wright (interpretado por Eric Ladin) quando ele descobre a jovem e a trancafia no porta-malas 

do carro que dirigia – veículo da campanha eleitoral de Darren – e que Terry atira no fundo do 

lado, por estar mais preocupada com seu relacionamento com Ames: caso o acordo firmado 

entre os políticos, Ames e a comunidade indígena desse errado, ele não poderia se separar da 

esposa, que é acionista majoritária dos negócios encabeçados pela família. 

Ainda sobre os lugares de narrativa, é interessante observar que, sempre que se toca em 

uma das tramas principais, são realizadas transposições marcadas para os locais padrão onde 

suas histórias se passam ou estão associadas. Quando se deixa a delegacia de polícia, lugar que 

guarda a discussão sobre a investigação em curso para trazer a trama da família Larsen, por 

exemplo, a câmera nos leva para os subúrbios de Seattle com o uso de imagens aéreas. Quando 

o local de narrativa traz o universo político, são os prédios empresariais que são utilizados na 

transposição.  

 

Figura 86 - Lugar de narração - Trama política 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 87 - Local de narração - Trama Larsen 
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Narrativa policial 

 

Do gênero policial, The Killing guarda as características observadas por Reimão (1983): 

uma narrativa que traz em sua estrutura um crime e alguém disposto a solucioná-lo, articulando 

estes elementos de tal forma que constroem uma relação entre detetives, crime e narração. 

Ainda sobre as marcas de gênero, à luz de Todorov (2003), a série lida com a presença de duas 

histórias: a de investigação, que ocorreu no passado e é desconhecida por seus personagens, e 

a do presente, que traz sua investigação. A presença do detetive e do método investigativo 

também são fortes na série. Logo no início do programa, é apresentado um possível crime – 

confirmado ao longo do desenvolvimento do piloto, que ocorre em tempo anterior ao da 

narrativa, considerando que as razões pelas quais o assassinato ocorreu somente são 

reconstruídas perfeitamente na season finale da segunda temporada, quando são encaixadas 

todas as peças da investigação. 

Se do ponto de vista da estrutura narrativa é possível observar estas marcas oriundas do 

gênero literário, considerando as colaborações de Altman (1999), quando pondera a respeito do 

gênero enquanto processo; de Esquenazi (2010), sobre a influência das instâncias de produção; 

e de Turnbull (2007), no que diz respeito aos modos como a narrativa policial vêm sendo 

apropriadas pelas séries televisivas norte-americanas, The Killing lida com características do 

crime drama, uma vez que não se trata puramente da investigação de um crime e a prisão de 

seu culpado, muito menos do uso de procedimentos policiais para o desvendamento da verdade.  

Não se pode desconsiderar que o programa contenha tais elementos (a saída à rua para 

interrogar suspeitos e informantes ou a análise de evidências por técnicas forenses e o 

cumprimento de procedimentos policiais, como o preenchimento de relatórios) e estes são 

essenciais para o desenrolar da investigação, justificando sua importância na narrativa. 

Entretanto, estes elementos dividem espaço com a exposição do drama pessoal dos detetives e 
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demais personagens ao lidar com questões éticas, profissionais e pessoais, especialmente se 

estas questões promovem uma reflexão ou transformação das personagens ao término de 

episódios e temporadas.  

 

Figura 88 - Análise de evidência: suéter e cartão de Stan Larsen 

       

       

 
 

Figura 89 - Análise de evidência: Família Larsen e uma filha sumida 
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Figura 90 - Análise de evidência: suéter Rosa de Rosie 
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Tomando a personagem de Darren Richmond, esta inicia a primeira temporada 

admirando seus ideais políticos, mas também descobrimos um lado sombrio até então 

escondido: sua esposa fora assassinada e isso o afetou profundamente, sendo um assunto que 

evita comentar. A morte, ocasionada por um acidente de carro, o abalou de tal forma que 

procura incessantemente a figura da esposa morta em companhias femininas e com as quais 

conversa sobre suicídio ou morte na água, revelando uma fragilidade que nos desperta pena e 

compaixão – sentimentos que se esvaem quando descobrimos que ele não é tão incorruptível 

ao final da segunda temporada. Darren não apoia Jamie em suas decisões para solucionar o caso 

Ames, mas revela acordos políticos para assegurar sua vitória nas eleições municipais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 91 - Darren Richmond – Político e viúvo 
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Figura 92 - Darren Richmond – Passado e atentado 

       
 

Figura 93 - Darren Richmond - Recuperação     

   
 

Figura 94 - Darren Richmond – Escuso 

]        
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A própria Sarah Linden, como protagonista, não foge à regra. Ela inicia a série pronta a 

abandonar a vida como a conhece e recomeçar ao lado do noivo Rick Felder (interpretado por 

Callum Keith Rennie), na Califórnia, extremo oposto da chuvosa Seattle, mas não parece 

conseguir se desconectar de sua vida atual. Com um histórico familiar difícil – Sarah foi 

abandonada pela mãe ainda criança, tendo passado por diversos lares temporários e, por isso, 

não se sente pertencente a lugar algum. Soma-se ao fato da personagem ser reconhecidamente 

uma ótima profissional, inclusive gozando desta fama dentro da força policial e de suas fontes 

e conexões, mas péssima em ser agradável.  

Paralelamente aos crimes que investiga, acompanha-se revelações de sua vida, como as 

dificuldades de relacionamento com o filho, pois a mesma não se considera boa o bastante em 

ser mãe; a disputa pela guarda do garoto com o pai, por negligenciar ao rapaz um lar 

propriamente dito, ao viver de hotel em hotel por conta da investigação da morte de Rosie; a 

recusa em criar laços afetivos com o noivo, por não conseguir evitar o envolvimento intenso 

com o trabalho; e a dificuldade inicial para demonstrar confiança em Stephen, personagem que 

acaba se revelando ser seu maior companheiro em todas as quatro temporadas, somente para 

citar os casos mais emblemáticos. O relacionamento das personagens de Sarah e Stephen é 

particularmente intenso, ensaiando uma tensão romântica e encontros e desencontros ao longo 

dos episódios, o que somente terá desenlace na season finale da quarta temporada: Sarah, após 

solucionar o caso em curso na temporada, ser incorretamente e a contragosto inocentada pela 

morte de se ex-parceiro, e de se recuperar do abalo psicológico ao se reconhecer no lugar do 

criminoso que deveria levar à justiça, finalmente se encontra e consegue seguir adiante. 

 

Figura 95 - Sarah Linden – Dividida 
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Figura 96 - Sarah Linden –Relacionamento com o filho 

       
 

Figura 97 - Sarah Linden - Internada 

       
 

Figura 98 - Sarah Linden – Usada e revoltada 

       
 

Figura 99 - Sarah Linden - Abalada 
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Figura 100 - Sarah Linden – Solucionando relacionamento com o filho 

       

       

 
 

Figura 101 - Sarah Linden - Delirando 
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Figura 102 - Sarah Linden –Absolvida a contragosto 
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Figura 103 - Sarah Linden - Recomeço 
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Já Stephen Holder evolui de um policial de moral questionável, ambicioso por crescer 

na carreira, para uma personagem mais humilde e inteligente, disposta a aprender e fazer jus às 

conquistas que obtiver por conta própria. Por esta mudança de caráter e de postura, inicia a 

terceira temporada com uma outra construção, mas atento aos detalhes e às pessoas, interessado 

em progredir pelas razões e métodos corretos, como a prova para sargento para a qual está 

estudando. Mais próximo da família, está noivo e longe de seu passado com drogas, fruto de 

sua antiga vida no Departamento de Narcóticos.  

Entretanto, tudo o que conquistou corre risco com o transcorrer dos episódios da terceira 

temporada, quando descobre o corpo de sua pequena informante, Bullet (interpretada por Bex 

Taylor-Klaus) e quando decide ajudar Sarah a encobrir a morte de Skinner. As duas situações 
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afetam o detetive, que começa a questionar a utilidade de sua carreira, se afasta da família e 

recai no uso das drogas, encontrando redenção quando descobre que será pai. 

 

Figura 104 - Stephen Holder – Não confiável 

       

 
 

Figura 105 - Stephen Holder - Fraco 

       
 

Figura 106 - Stephen Holder - Renovado 
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Figura 107 - Stephen Holder - Desolado 

       

       

       

 
 

Figura 108 - Stephen Holder –Sucumbindo à dúvida 
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Figura 109 - Stephen Holder – À procura de rendenção 
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Figura 110 - Stephen Holder – Pai 

       
 

The Killing e outras séries policiais 

 

Recuperando os tipos apresentados por Turnbull (2007), é possível tecer comparações 

entre The Killing e outras séries policiais clássicas. Enquanto Dragnet traz uma narração do 

diário de ocorrências logo no início do episódio, com a investigação sendo iniciada ainda na 

central de polícia, por telefone, acompanhando praticamente todos os passos dos detetives na 

solução do caso apresentado naquele episódio, The Killing lança mão de uma estratégia 

diferente. O caso é apresentado ao espectador, não ao detetive, logo nas primeiras cenas. Só 

depois disso que sua notificação chega ao departamento de polícia. Acompanhamos a análise 

de evidências junto com os detetives, que nos apresentam o raciocínio, intuições e decisões na 

construção dos diálogos.  

Junto à narração, por diálogos e sequências de cenas, a câmera também tem função 

importante na apresentação do método investigativo, uma vez que apresenta a expressão 

corporal e a interação da dupla de detetives, indicando para qual direção as personagens e o 

espectador devem voltar a atenção. Quanto ao uso de recursos da polícia de Seattle, as 

personagens lidam com a liberação de diligências para suas investigações, como escolta 

armada, viaturas de proteção a vítimas ou acompanhamento de suspeitos, cães farejadores, 

análises forenses, mandados para câmeras de segurança, entre outros – e tudo isso transcorre 

ao que se pode chamar de tempo regulamentar: as evidências levam tempo para serem 

processadas e os recursos da polícia podem vir a serem negados, influenciando o curso da 

investigação.  
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Figura 111–Sarah Linden - Método investigativo 
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Tendo aqui reunidos as principais reflexões sobre The Killing, sua definição de série 

como television crime drama e o apontamento das principais marcas que fazem com o programa 

seja reconhecido como tal, os próximos tópicos serão dedicados a uma análise que observa a 

organização da narrativa a partir das marcas de gênero e aspectos estéticos, essenciais para a 

construção de mundo e a programação de efeitos poéticos, com o destaque de operadores de 

análise. 

 

3.1 OPERADORES DE ANÁLISE 
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Os operadores de análise serão listados a partir da identificação das marcas de gênero 

das narrativas policiais, alicerçados na literatura e que ainda são requisitados por produtos de 

ficção popular: a presença de duas histórias, a ausente e a presente; a existência do detetive e 

do método investigativo. Da linguagem audiovisual, na intenção de construir a narrativa e o 

universo ficcional em The Killing por meio de sua Poética – a organização sistemática dos 

recursos visuais, sonoros, cênico e narrativos –será observada na costura das tramas e subtramas 

da série; na construção do método investigativo e em como este está interligado com o detetive 

que o aplica; bem como na caracterização da ambientação, da atmosfera e das personagens. 

 

Esta base fundamental do procedimento metodológico supõe uma 

compreensão da peça fílmica como algo se compõe (devendo ser 

metodicamente decompostos na análise) de três dimensões: efeitos, 

estratégias e meios ou recursos. Meios são recursos ou materiais que são 

ordenados e dispostos com vistas à produção de efeitos na apreciação. 

Estratégias são tais meios enquanto estruturados, compostos e agenciados 

como dispositivos de forma a programar efeitos próprios da obra. Os efeitos 

são a efetivação de meios e estratégias sobre a apreciação, são a peça 

cinematográfica enquanto resultado, enquanto obra. (GOMES, 2003, p. 8) 

 

 Este esforço tem como objetivo verificar como funciona o “sistema dos efeitos 

operados” (GOMES, 2003, p.7) no corpus de análise e como estão convocadas as sensações e 

sentimentos, provocados e agendados pelo trabalho da equipe técnica, sob orientação da 

fórmula e convenções de gênero associadas às narrativas policiais e compartilhadas com a 

audiência.   

 

[...] identificar o “lugar da apreciação”, enquanto instância onde o filme opera, 

onde produz os seus efeitos, onde se apresenta pela primeira vez como filme. 

O “lugar da apreciação” nada mais é do que o sistema dos efeitos operados. 

Identificá-lo equivale a isolar as sensações, os sentimentos e os sentidos que 

se realizam no apreciador durante a sua experiência do filme e por causa dela. 

(GOMES, 2003, p. 7) 

  

Nesta perspectiva, será analisado, especialmente, o uso da câmera para auxiliar os 

modos de contar a história e a investigação dos assassinatos de Rosie Larsen e das vítimas do 

serial killer Pied Piper e também a morte brutal da família Stansbury. A lente da câmera e os 

enquadramentos apresentam a cidade de Seattle e as cenas dos crimes, revelando detalhes que 

só o olho dos detetives pode enxergar ou o raciocínio que somente eles podem ter (sequência 



99 
 

  

37). Já o uso da paleta de cores frias constrói uma atmosfera pesada e tensa, reforçada pelo 

clima específico da cidade, onde chove durante quase todo o tempo; a trilha sonora amplifica 

os momentos de tensão e de embate, além de demarcar a transição da narrativa para a conclusão 

dos episódios e a construção da expectativa para a próxima exibição ou ainda as reviravoltas da 

trama (sequências de 5 a 11). Por sua vez, a construção cênica dos lugares onde a narrativa 

transcorre, como a delegacia, sempre impessoal e fria (sequência 38); a ausência de casa para 

Sarah Linden, que se acomoda nas docas, em quartos de hotel e até mesmo em seu próprio carro 

(sequência 39); a prefeitura municipal, destacando o lado urbano da trama em contraposição à 

casa dos Larsen, um ambiente familiar mas um tanto quanto caótico, assim como a vida da 

família se revela quando da morte da filha mais velha (sequência 40); a casa branca dos 

Stansbury em franca oposição à austeridade do colégio interno St. George (sequências 42 e 43); 

e as ruas de Seattle, guardando perigos às jovens que se abrigam em suas marquises e prédios 

abandonados (sequência 41). Por último, e não menos importante, os aspectos narrativos 

funcionam para a construção dos ganchos, reviravoltas e expectativas, presentes em todos os 

episódios da série. 

 

Figura 112 - Delegacia de polícia 

       
 

Figura 113 - Casas de Sarah e Jack 
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Figura 114 - Casa dos Larsen 

       
 

Figura 115 - Ruas e prédios 

        
 

Figura 116 – Casa dos Stansbury 
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Figura 117 - St. George 

       

       

 

3.1.1 A história presente e a história ausente: tramas e subtramas 

 

 É imperativo saber que, em The Killing, o passado não pode ser esquecido e impacta 

diretamente na vida presente de suas personagens. É por conta disso que estão entre os 

operadores de análise a marca de gênero das narrativas policiais que trata da história ausente e 

da história presente; o que aconteceu no passado e é desconhecido pelas personagens e a 

investigação que acontece o presente. 

Nas quatro temporadas essa verdade é uma tônica, pois deixam claro ao espectador que 

estão em curso duas histórias: uma primeira, aos olhos vistos – a investigação do assassinato 

de Rosie Larsen, dos crimes seriais do Pied Piper e da morte misteriosa dos Stansbury – e uma 

outra, ainda não revelada, construída somando informações, referências e citações ofertadas 

como que em um quebra-cabeças: de que forma a morte de uma garota de 17 anos revela 

segredos familiares e joga luz por sobre esquemas de corrupção política, prostituição e jogos 
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de interesse inescrupulosos; como estão conectados as mortes de jovens prostitutas das ruas de 

Seattle e a espera de um condenado pelo cumprimento de sua pena de morte, a imagem do 

departamento de polícia e a carreira de seus integrantes; e, por fim, de que forma a morte brutal 

de uma família abastada divide atenção com o rigoroso código militar e com a dupla narrativa 

que acoberta e investiga a morte do tenente James Skinner, o que ele fez no passado e como 

esta verdade afeta os protagonistas. 

 

Primeira e segunda temporadas 

 

Na primeira temporada, o piloto se inicia apresentando uma possível vítima logo na 

primeira cena. Usando as referências compartilhadas– uma jovem em fuga, sozinha, à noite, 

perseguida em uma mata escura – já podemos antecipar que o desfecho da primeira sequência 

corre o risco de não ser o melhor para a fugitiva, mesmo que não ele não nos seja apresentado 

visualmente. O suposto crime contra a jovem, ainda sem nome, chega à polícia no dia seguinte, 

na segunda sequência após abertura e créditos. O ponto de partida é apresentado no primeiro 

episódio da série, Pilot, que tem por função apresentar os arcos narrativos da temporada, seu 

núcleo de personagens e os locais onde a narrativa transcorre – considerando que a resolução 

deste crime somente é apresentada no season finale da segunda temporada, dividido entre dois 

episódios: Donnie or Marie (Donnie ou Marie) e What I Know (O que eu sei)67.  

 

Figura 118 - Sequência de apresentação - s01ep01 

       

                                                      
67 Com informações da página oficia da série no site da AMC, parcialmente disponíveis na seção Talk: 

<http://www.amc.com/shows/the-killing/talk/>. Acesso em: 28 fev. 2017. 
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É possível apontar três grandes arcos narrativos conduzidos durante toda a primeira 

temporada: 1) o desaparecimento de Rosie Larsen e a investigação de seu assassinato; 2) a 

corrida eleitoral ao cargo de prefeito da cidade de Seattle; e 3) a desconstrução/reorganização 

da família Larsen a partir do incidente. Os três arcos são abordados em cada um dos 13 

episódios da temporada, em maior ou menor medida, quando um arco alterna com os demais o 

ritmo da narrativa, sem deixar de considerar que todos os fatos levam a história adiante.  

Se o passado não pode ser esquecido em The Killing, é a partir dele que se constroem 

as subtramas no interior dos três principais arcos narrativos. O primeiro arco guarda o 

relacionamento de Sarah, seu noivo e filho; da detetive com seu novo parceiro, seu trabalho e 

carreira no Departamento de Polícia de Seattle e as diferenças entre seus métodos 

investigativos. Pode-se apreender que Linden possui uma carreira sólida do Departamento de 

Homicídios, com um instinto investigativo próprio que assegura uma boa reputação dentro da 

força policial, do departamento forense e junto ao seu chefe, o tenente Michael Oakes 

(interpretado por Garry Chalk). Sua fama ainda ajuda a manter relacionamentos externos, 

dentro de setores jurídicos, como todo bom policial que cultiva suas fontes.  

Já Holder chega transferido da Narcóticos, vindo de outro distrito policial, sem 

referências muito claras sobre sua mudança – o que já constrói um certo nível de desconfiança 

sobre a personagem e sua capacidade de investigação. O novato deseja ascender na carreira, 

tentando a todo tempo demonstrar sua capacidade e sair da sombra de Linden, mesmo não tendo 

experiência na Homicídios – ele abusa dos seus conhecimentos e carisma das ruas e das fontes 
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de quando trabalhava infiltrado no submundo de Seattle para avançar na investigação e se 

assegurar enquanto profissional. Se Sarah precisa se dividir entre o trabalho e sua vida pessoal, 

como mãe e noiva, Stephen tem de lidar com o relacionamento (ou a ausência dele) com a irmã 

e sobrinhos e seu passado como viciado em metanfetamina, se esforçando para evitar recaídas. 

Ainda dentro da investigação podemos apontar as relações políticas dentro da força 

policial: como se dão os jogos de influência, a pressão de forças externas para a resolução do 

crime, a corrupção de seus integrantes e as idas e vindas da própria investigação. Aqui se 

destaca a figura de Gil Sloane (interpretado por Brian Markinson), figurão da Narcóticos que é 

orientador de Holder nas reuniões do NA68 e que intervém em sua transferência, além de utilizar 

sua influência sobre o detetive para fazer pousar em Darren Richmond, vereador e candidato à 

prefeitura de Seattle, a culpa pela morte de Rosie. É ele quem apresenta a Holder uma foto em 

uma ponte produzida por uma de suas câmeras de segurança que coloca Richmond no dia e 

local do crime. Posteriormente a foto se revela falsa, pontapé inicial para o plot twist da 

temporada.  

Dentro do arco narrativo que concerne às eleições municipais de Seattle, destacam-se o 

relacionamento profissional e pessoal de Richmond com Gwen Eaton (interpretada por Kristin 

Lehman), filha de um influente político de Washington, com que mantém um relacionamento 

amoroso, e Jamie Wright, jovem de Pigeon Point que atua na equipe de relações públicas da 

campanha juntamente com Gwen. Estas subtramas também são apresentadas logo no primeiro 

episódio, sendo melhor desenvolvidas a partir do segundo, citando peças do quebra-cabeças 

que serão recuperadas na segunda temporada, com o avô de Jamie; a viagem romântica e 

sigilosa de Gwen e Richmond a Tacoma, quando este tenta o suicídio por conta do sentimento 

de culpa e perda pela morte de sua esposa, Lilly. 

Concorre com Richmond na corrida eleitoral Lesley Adams (interpretado por Tom 

Butler), atual prefeito, construído como extremamente experiente e oportunista – o que, até 

então, promove alternância de ações opostas entre as duas personagens: se Adams aceita 

acordos para construir sua campanha, Richmond se recusa tacitamente a dever favores políticos 

a alguém, se esforçando para ser o mais idôneo possível. Ainda podemos citar como subtramas 

deste arco os projetos de campanha de cada um dos candidatos: a orla de Seattle, de Adams, 

com construção de empresas, shoppings e outros empreendimentos no local, e o All Stars, 

projeto social de recuperação social e educacional para jovens de Richmond. 

                                                      
68 NA: Narcóticos Anônimos. 
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Ao redor do terceiro arco, a família Larsen, gravitam as subtramas que envolvem seu 

relacionamento com Terry Marek (interpretada por Jamie Anne Allman), irmã de Mitch 

(interpretada por Michelle Forbes) e cunhada de Stan (interpretado por Brent Sexton), pais de 

Rosie. Terry é a caçula da família, mas também um desgosto para os pais, por não conseguir 

trabalho ou relacionamento estáveis, como Mitch. Suspeita-se que ela tenha um relacionamento 

com um homem casado, Michael Ames, sugerido no episódio que traz o velório de Rosie 

(s01ep06).  Também se destaca o relacionamento de Stan e sua família com Belko Royce 

(interpretado por Brendan Sexton III), amigo de sua época de trabalhos para a máfia polonesa. 

O próprio trabalho de Stan para a máfia e o crime que cometeu à época – ele foi responsável 

pela morte encomendada de Janek Koverski, pai de Alexi Giffords (interpretado por Tyler 

Johnson) – também são subtramas desta temporada. Não podemos esquecer ainda as subtramas 

que se passam no interior da escola de Rosie, envolvendo sua melhor amiga, Sterling Fitch 

(interpretada por Kacey Rohl), seu ex-namorado, Jasper Ames (interpretado por Richard 

Harmon) e Kriss Echols (interpretado por Gharrett Patrick Paon), ex-vizinho dos Larsen, e 

também do professor dos adolescentes, Bennet Ahmed (interpretado por Brandon Jay 

McLaren). 

O que mais pode ser destacado em The Killing, no que diz respeito às narrativas, em sua 

primeira temporada, é a forma como tramas e subtramas se entrelaçam ao longo dos 13 

episódios, derivando novas subtramas, com repercussões na condução da investigação e 

fazendo remissão a informações fornecidas dentro dos episódios no qual se desenvolvem ou de 

episódios anteriores. Muitas destas novas subtramas conduzem a becos sem saída na 

investigação, revelando que o crime em The Killing é investigado a partir da interpretação das 

pistas que estão disponíveis em um determinado momento da história; essa combinação de 

peças leva a reviravoltas na história, seja por que desviam a atenção dos investigadores ou dos 

espectadores, seja por que redirecionam a série por um caminho completamente novo. Em 

outras palavras, estas reviravoltas desviam Linden e Holder da solução final do assassinato de 

Rosie – mas levantam, avaliam e afastam possíveis suspeitos. 

 

 

 

 

 

Figura 119 - Primeira pista falsa da série antes de se encontrar o corpo de Rosie 
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Figura 120 - Stan Larsen conclui que Rosie está no Discovery Park 
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Figura 121 - Stan Larsen descobre a verdade 

       

       

       

       



109 
 

  

       

       

       

 

 

Até o final da primeira temporada, existem com pelo menos três pistas falsas apontando 

os seguintes possíveis culpados, depois que o corpo de Rosie é encontrado: Jasper Ames e Kriss 

Echols, apontados como suspeitos por conta de um vídeo caseiro feito com Sterling; Bennet 

Ahmed, posto na mira dos detetives em função de cartas escritas a Rosie, uma visita no meio 

da noite, na data em que a estudante foi morta e uma investigação do FBI; e Darren Richmond, 

ligado a um site de encontros, Beau Soleil, onde o político teria conhecido a jovem. O grande 

plot twist da temporada se dá no último episódio da temporada, Orpheus Descending (A queda 

de Orfeu), uma clara alusão ao personagem da mitologia grega, que tem sua história explicada 

no próprio episódio. Certa de que Richmond é o mais forte suspeito pela morte de Rosie, em 

função de uma foto que o coloca no local e hora do crime, Sarah recebe uma ligação que 
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desacredita esta prova, plantando suspeita sobre a idoneidade de Holder. Por último, algemado 

pelo crime e já a caminho da delegacia, Richmond é baleado por Belko.  

A primeira pista falsa está na escola e na festa de Halloween. O vídeo de uma jovem de 

peruca rosa – a mesma que Rosie usava no evento – era abusada por Jasper Ames e Kriss 

Echols. Trata-se de Sterling Fitch, amiga de Rosie. A indicação vem a partir do zelador da 

escola – que acompanhou escondido o que passou com Sterling. O zelador acaba no hospital 

ao fugir da dupla de detetives, sussurrando ainda internado a expressão el diablo, se referindo 

à máscara de James usava no baile. Ao final, a verdade se revela: não se tratava de Rosie o 

sangue encontrado no local era da própria Sterling, que sofre de sangramentos nasais 

(informação dada no piloto) e que aceitou fazer o vídeo para se sentir importante como Rosie. 

Ainda está associada a pista falsa a subtrama de Bennet Ahmed. Professor de Rosie, é 

quem acha o vídeo com Sterling, Jasper e Kriss. Ele passa a figurar como suspeito quando 

Linden encontra, no quarto de Rosie, cartas de Ahmed a ela, sugerindo que ela se aventure a 

descobrir o mundo. A história se complica quando é revelado aos detetives caso semelhante na 

antiga escola do professor, com a diferença da estudante envolvida ter levado à sério a atenção 

dada por Ahmed. Outro agravante é o fato de sua esposa, Amber (interpretada por Ashley 

Johnson), grávida, ter sido sua ex-aluna e afirmar a Linden e Holder que este lhe escrevia cartas 

também. Ahmed passa a ser investigado e entra na mira de Stan Larsen. Cansado de ver a 

investigação do assassinato levar a becos sem saída e pressionado por Mitch, ele dá lugar ao 

seu antigo eu, surrando o professor e se entregando à polícia logo depois.  

A subtrama de Ahmed leva à maior pista falsa da temporada, tendo Ahmed como 

integrante de um esquema para auxiliar a adolescente Aisha Ramallah (interpretada por Odessa 

Rojen) a fugir para o Canadá, evitando o casamento arranjado por sua família. A jovem foi tida 

como sequestrada e Sarah e Holder se vêem em meio a uma investigação do FBI, que restringem 

suas ações – e causam desgosto a Oakes. A subtrama de Ahmed tem como resultado duas 

outras: sua ligação com o All Stars, em Kairier Beach, e, por conseguinte, à campanha de 

Richmond, e o início do desgaste do relacionamento entre Mitch e Stan. Richmond já vinha 

sofrendo baques em sua campanha, com a revelação de que pagava apartamento de uma ex-

estagiária e ex-amante. Ter o nome de Ahmed associado ao All Stars deu mais munição a 

Adams para o desacreditar enquanto gestor público. 

Já no caso dos Larsen, com Stan preso, Mitch termina por assumir toda a 

responsabilidade pela família, não lidando muito bem com o caso – especialmente quando 
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descobre que a empresa está com problemas financeiros: muitas encomendas foram suspensas 

em função do televisionado homicídio de Rosie e que a família está sem fundos, que ela atribui 

ao anterior vício em apostas do marido. Ela termina por não pagar a fiança de Stan, o que é 

feito por sua irmã, Terry. A título de comparação, ao observar a primeira temporada da série 

com seu original dinamarquês, podemos afirmar que a correlação entre as narrativas se encerra 

neste ponto: as investigações sobre o assassinato de Rosie se restringem, em Forbrydelsen, ao 

universo político de Copenhague e à família da jovem, não extrapolando tais limites. Em The 

Killing, são incluídas a ampliação da subtrama de Bennet Ahmed, abordando a investigação do 

FBI e questões relacionadas ao islamismo (talvez uma possível referência à segunda temporada 

de Forbrydelsen), os livros que Rosie deve entregar a Ahmed e que revelam o navio Adela, que 

cria a conexão de Richmond ao assassinato (no original, o político tem conexão em função de 

Nanna Birk Larsen tem sido golpeada em seu apartamento). Apesar da AMC e de Veena Sud 

atribuírem a The Killing característica de versão norte-americana de Forbrydelsen, é certa a 

necessidade de a produção realizar novas escolhas narrativas a fim de produzir uma história 

com desfecho diferente – as motivações e a forma como acontece o assassinato são 

completamente diversas.  

 A segunda temporada da série continua a partir do cliffhanger plantado pelo episódio 

Orpheus Descending – o que vale para todos os três arcos narrativos, os mesmos que são 

desenvolvidos nos treze episódios seguintes. No arco narrativo da família Larsen, após a 

resolução do caso de Bennet Ahmed, o casamento de Mitch e Stan entra em crise: ela deixa a 

família em busca de si mesma, as expectativas que tinha quando possuía a mesma idade que 

Rosie, chegando à conclusão de que eram extremamente parecidas: no episódio, Sayonara, 

Hiawatha, visita seu ex-namorado, David. Ele também havia sido contatado por Rosie, que 

desconfiava ser ele seu pai e a quem segredou o desejo de sair pelo mundo, como Mitch um dia 

quis. Ainda gravitam neste arco as subtramas que envolvem Terry e o Beau Soleil, revelando o 

passado obscuro da irmã de Mitch; Janek Koverski e Alexi Giffords, uma referência ao passado 

de Stan já sugerida na primeira temporada, quando este trabalhou para máfia e foi responsável 

pela morte de Janek. Também é demonstrado como a família rui com a ausência de Mitch e o 

luto pela morte de Rosie. 

No arco referente à corrida eleitoral, o cliffhanger da temporada anterior apresenta um 

Darren Richmond desmotivado por sua nova condição de saúde – por conta do atentado 

praticado por Belko, o político fica paralítico. Ele é abandonado por Gwen, que havia revelado 

à Sarah que não tinha conhecimento do paradeiro de Darren no dia da morte de Rosie. O político 
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precisa recuperar sua vontade de vencer e encontra em Jamie a história certa. Já no arco da 

investigação, Sarah e Holder se desdobram para investigar o Cassino Wapi Eagle e sua 

proprietária, Nicole Jackson (interpretada por Claudia Ferri), chefe da reserva indígena. É um 

novo território a investigar, com regras próprias e segredos jamais revelados.  

Assim como na primeira temporada, as subtramas se entrelaçam e dão conta de fornecer 

as verdadeiras pistas para a morte da adolescente. A narrativa ganha um ritmo mais cadenciado, 

reduzindo o uso de pistas falsas e conectado o quebra-cabeças do crime. Vale ressaltar que as 

tramas e subtramas construídas nesta temporada não aparecem no original dinamarquês. Isso 

pode ser compreendido como uma escolha da produção, especialmente dos roteiristas, que não 

teriam interesse em contar uma história da qual já se sabe o final. Outro dado interessante a se 

incluir é a preocupação em manter uma veracidade do método investigativo. Em entrevista 

publicada na página de The Killing, no site da AMC, Veena Sud revela que ela e sua equipe de 

roteiristas mantiveram um detetive consultor para construírem a investigação de acordo com as 

leis e regras vigentes69.  

Narrativamente, ainda gravitam o relacionamento de Sarah e Holder, abalado pela foto 

falsa de Richmond, mas reconfigurado quando ele descobre que foi enganado e desafio Gil 

Sloane, levando para Sarah às evidências do caso de Rosie que foram desviadas. Ficam também 

mais flagrantes a influência política dentro da polícia de Seattle, com Oakes realizando acordo 

para assegurar uma aposentadoria tranquila, a chegada de um novo tenente, Erik Carlson 

(interpretado por Mark Moses), mais rigoroso e pouco confiante nas investigações da dupla, 

que chega a precisar trabalhar contra as regras para conseguir avançar na investigação. 

Se a primeira temporada tinha como função apresentar o crime, os arcos narrativos e 

seus personagens, além dos locais de narrativa, os treze capítulos da segunda temporada se 

dedicam a encerrar os arcos das subtramas e colaborar para a evolução das personagens, 

revelando seus segredos e seu lugar na história do crime. Nesta temporada, as diferenças 

narrativas ficam muito mais evidentes. Entretanto, é reduzido o número de pistas falsas, já que 

a presença do Cassino Wapi Eagle e as eleições municipais estão interligadas. Quando 

Richmond deixa de ser o principal suspeito, Sarah e Holder investigam quais as razões que 

levariam Rosie ao cassino. Com isso, descobrem que a jovem trabalhava no local e que sua 

morte, por fim, se deu por estar no local errado e na hora errada. Os interesses empresariais de 

                                                      
69 Disponível em <http://www.amc.com/shows/the-killing/talk/2011/06/veena-sud-interview>. Entrevista anexa 

ao Apêndice C desta dissertação. Acesso em: 28 fev. 2017. 
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Nicole Jackson, chefe da reserva indígena onde o cassino está instalado, se cruzam com a 

corrida eleitoral, revelando haver um acordo entre a campanha de Richmond e outros 

envolvidos: o novo prefeito concederia privilégios à Nicole e a construção de uma nova unidade 

do cassino, fora da ilha e próximo à orla, beneficiaria Michael Ames. 

Jamie Wright, Michael Ames e Nicole Jackson estavam juntos na noite em que Rosie 

foi morta, firmando o acordo. Jamie usou o carro da campanha, que havia sido registrado do 

comitê como roubado – informação inserida na narrativa nos dois primeiros capítulos da 

primeira temporada. É ele quem flagra Rosie, denunciada por seu celular ao ligar para Alexi, 

peça da subtrama da família Larsen, e é ele quem persegue Rosie pela floresta, para depois 

colocá-la no porta-malas do carro. Já Michael Ames, que teria interesse em abrir uma 

construtora desassociado de sua esposa, e com quem Terry mantinha um relacionamento 

extraconjugal, aparece para fechar a trinca dos envolvidos. Sem ter conhecimento que sua 

sobrinha estava no porta-malas, e ferida por ouvir Ames declarar que o acordo estava desfeito 

e que por isso ele não poderia deixar sua esposa, ela toma a decisão que ninguém desejava 

assumir: puxa o freio de mão do carro, de descamba na represa, matando afogada a garota 

(sequência 50). 

 

Terceira temporada 

 

 A terceira temporada se passa um ano depois que Sarah e Holder solucionam o 

assassinato de Rosie. Os parceiros se afastam e ficam durante este período sem se verem ou se 

encontrarem, com vidas completamente diferentes. Enquanto Holder agora tem um novo 

parceiro, Carl Reddick, uma namorada, Caroline Swift (interpretada por Jewel Staite), e pensa 

em dar o próximo passo em sua carreira, com a prova para sargento, Sarah vive uma vida 

reclusa. Ela se desligou da polícia e vive sozinha – Jack havia sido enviado pela mãe para morar 

com o pai em Chicago, permanecendo lá até então. Ela trabalha no setor de transportes das 

balsas e mantém um relacionamento com um colega de trabalho, mais novo.  

Como na temporada anterior, um novo crime se apresenta, agora em um cenário urbano 

e tendo como vítima uma adolescente moradora de rua de Seattle. A cena do crime se apresenta 

à Holder e seu novo parceiro no dia seguinte, muito mais brutal que a de Rosie. Essa é umas 

diferenças entre as duas primeiras e a terceira temporadas: se percebe um retrato mais realista 

dos crimes e da vida das pessoas. As novas configurações da produção têm reflexo, então, na 
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construção das narrativas: Veena Sud, em resposta a questionamentos de fãs da série, explica 

que se inspirou na história do serial killer Gary Ridgway, o assassino de Green River70, 

condenado a 48 assassinatos confessos a mulheres no estado de Washington, entre as décadas 

de 1980 e 1990 – em sua maioria, prostitutas. Assim como nesta temporada, Ridgway ocultava 

os corpos de suas vítimas no Green River e se escondia por trás de um homem de personalidade 

pacata e vida simples, mas meticuloso e cruel, encontrando formas de evitar que a polícia 

chegasse até ele: usava luvas e retirava objetos das vítimas, cobrindo seus rastros71. De acordo 

com pesquisa na base de dados do IMDb, seis filmes, documentários e séries foram produzidos 

contado a história ou inspirado no caso do serial killer72.  

 Esta é a história presente da temporada, especialmente quando uma segunda garota, 

Kallie Leeds (interpretada por Cate Sproule) some misteriosamente. Sua amiga, Bullet, é quem 

insiste com a polícia sobre o seu sumiço, fazendo com que Holder a inclua na investigação. A 

esta altura, Holder – mais experiente – encontrava conexão do primeiro assassinado a outro 

caso investigado por Sarah pelo menos três anos antes – sabemos disso por conta de uma citação 

ao caso no piloto da série: as duas vítimas foram mortas da mesma forma (sequência 09). Carl 

quer a todo custo repassar caso para outro investigador; Holder fica intrigado e começa a 

levantar evidências que conectem os casos, o que coloca os dois ex-colegas novamente em 

contato. Sarah está reticente em ajudar; Holder planta a curiosidade na detetive ao deixar o 

arquivo do caso em sua casa. A todo custo Sarah evita voltar à sua antiga vida, mas quando o 

gatilho é acionado, ela vai até a delegacia e orienta o ex-parceiro, até que é reintegrada à força 

policial por seu antigo parceiro, James Skinner, agora tenente do Departamento de Homicídios. 

Além desta trama, a terceira temporada também aborda os últimos dias de Ray Seward 

(interpretado por Peter Sarsgaard), condenado pela morte de sua esposa – a mesma mulher 

assassinada do caso investigado por Sarah e seu ex-parceiro. Estão associadas a esta trama as 

histórias dos policiais que trabalham no presídio até o cumprimento da pena de Ray, que nos 

últimos dias de vida se revela inocente do seu crime e busca ajuda de Sarah para provar a 

                                                      
70 Dividida em duas partes, está disponível aqui <http://www.amc.com/shows/the-killing/talk/2013/01/the-killing-

season-3-announced> e aqui <http://www.amc.com/shows/the-killing/talk/2013/08/the-killing-executive-

producer-veena-sud-answers-fan-questions-part-ii>. Entrevistas anexas ao Apêndice C desta dissertação. 

71 Disponível em: <http://pasdemasque.blogspot.com.br/2008/11/gary-ridgway-green-river-killer.html>. Acesso 

em: 28 fev. 2017. 

72 São eles: os filmes Green River e Green River Killer, a série The Capture of The Green River Killer, os curtas 

Green River: Part One e Green River: Parte Two e dois documentários The Green River Killer, exibido nos 

Estados Unidos e Green River Killer, exibido na Inglaterra. Ainda há um terceiro filme, até o momento em pós 

produção. Disponível em: <http://www.imdb.com/find?ref_=nv_sr_fn&q=green+river&s=all>. Acesso em: 28 

fev. 2017. 
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verdade, sem sucesso. A terceira grande trama da temporada está em contar a vida dos jovens 

sem teto de Seattle, em meio ao submundo das drogas e da prostituição. Neste arco são contadas 

as histórias de Bullet, que é lésbica e termina por auxiliar Holder como informante; Lyric 

(interpretada por Julia Sarah Stone) e seu namorado Twitch (interpretado por Max Fowler); o 

lar Deacon House conduzido pelo pastor Mike (interpretador por Bem Cotton). O retrato da 

vida nas ruas é fruto de outra referência externa à série. Veena Sud se inspirou na matéria da 

Life Magazine, publicada em 1983, Streets of the Lost: Runaway kids eke out a mean life73 in 

Seattle para construir a narrativa, buscando referências claras nas fotos de Mary Ellen Mark 

para construção de seus personagens. 

Assim como na temporada anterior, os doze episódios da terceira temporada concorrem 

para acrescentar informações às duas investigações. Não existem becos sem saída e até os dois 

suspeitos – o pastor Mike e Joe Mills (interpretado por Ryan Robbins) – têm funções específicas 

dentro da história. O primeiro, para devolver a credibilidade de Sarah enquanto policial e 

estreitar os laços entre ela e Holder – na segunda temporada, ela conduz a operação que o 

encontra no Cassino Wapi Eagle e, agora, é ele quem percebe que o rádio da detetive está 

ligado, quando esta é sequestrada pelo pastor Mike. Já Joe Mills, culpado por gravar filmes 

pornôs caseiros com as jovens moradoras de rua de Seattle, funciona como bode expiatório da 

polícia de Seattle na quarta temporada, quando o departamento toma conhecimento do 

verdadeiro culpado pelos crimes seriais. Outra peça de investigação que só é revelada com os 

filmes de Mills é a identificação das vítimas – presentes nos filmes – e no local de desova do 

serial killer. 

 Apesar de sofrer com problemas na renovação de suas temporadas, The Killing foi 

escrita de forma a interconectar suas temporadas, plantando provas e evidências de questões 

que seriam somente abordadas e solucionadas episódios mais à frente. É o caso da foto da foto 

de Trish Ann Seward que aparece no primeiro episódio e o desenho de seu filho Adrian 

(interpretado por Rowan Longworth), que se descobre na terceira temporada testemunha ocular 

do assassinato da mãe. Ainda na primeira temporada, no episódio 72 hours, Sarah revela não 

concordar com seu antigo parceiro sobre a resolução do crime e de não acreditar que o homem 

condenado era o verdadeiro culpado (sequência 10). Na terceira temporada descobre-se que se 

trata de Ray. Conectando estas duas peças – Adrian como testemunha ocular e Ray como 

                                                      
73 Disponível em: <http://www.maryellenmark.com/text/magazines/life/905W-000-021.html>. Matéria anexa ao 

Apêndice D desta dissertação. Acesso em: 28 fev. 2017. 
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inocente do assassinato de sua esposa, Holder e Sarah concluem que o assassino está à solta e 

voltou a matar.  

O desenho feito por Adrian e apresentado no piloto da série, agora mais elaborado, 

indicando que o garoto – com então cinco anos de idade – está começando a lembrar, 

informação que é compartilhada com Skinner. É a partir deste desenho mais elaborado que 

Sarah encontra o local da desova, um rio represado, que revela restos mortais de 16 jovens, com 

gargantas cortadas e dedos anelares quebrados. Os anéis das jovens, troféus para o assassino, 

são associados a Joe Mills – com quem também está o colar de Bullet: ela havia conseguido o 

nome do assassino, razão de sua morte (sequência 33). As informações fornecidas por Ray no 

dia de sua morte, de que havia construído uma casa na árvore para seu filho, coloca a criança 

como testemunha ocular do assassino serial, que não tem outra escapatória a não seu matá-lo – 

mas termina por assassinar sua mãe. Este assassino serial, que utiliza de conhecimentos próprios 

de como age a força policial e de informações privilegiadas é James Skinner: este é o grande 

plot twist da temporada, que redireciona toda a narrativa no último episódio.  

Com esta revelação, encontra-se a conexão entre os crimes investigados, frutos de um 

serial killer que utiliza da inteligência da polícia para não ser encontrado e de sua posição para 

interferir nas investigações e na conduta de seus subordinados, ficando claro que ele 

reincorporou Sarah à polícia para manter-se inteirado das evoluções da investigadora, 

deixando-a longe do trabalho de campo, além de usá-la como álibi para seu último ato, um carro 

carbonizado com o corpo de uma jovem. O próprio clama ser um remediador da vida incerta de 

garotas às quais ninguém se preocupa ou presta atenção e apela para o lado emocional de Sarah 

– uma garota abandonada pela mãe, extremamente tocada pelos crimes que ele cometeu e 

sentindo usada por ele, afirmando que os dois são iguais e pede que o liberte: com dois tiros no 

peito (sequência 10). 

 

Quarta temporada 

 

Inicia a partir da madrugada seguinte à morte de Skinner. Gravitam em torno da primeira 

trama, o evidente abalo no relacionamento entre os colegas: Holder decide ajudar Sarah a 

esconder o corpo e se compromete com as evidências (sequência 11). Individualmente, os 

detetives começam a questionar o valor da sua profissão, a confiança depositada no outro e o 

quanto este fato pode comprometer suas vidas pessoas e sanidade: Sarah se torna mais obsessiva 
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e sonha em estar sendo morta da mesma forma que matou Skinner, de joelhos (sequência 27) e 

Holder fraqueja e usa drogas mais uma vez, terminando por falar demais na reunião do NA 

(sequência 34) – a mesma frequentada por um informante de Reddick, que começa a se 

interessar demais pelo sumiço do chefe, iniciando uma investigação por conta própria. Ainda 

são desenvolvidas outras subtramas dos detetives: Holder descobre que será pai e sofre em não 

conseguir ser um bom exemplo para o bebê a caminho (sequência 36); Sarah finalmente 

enfrenta a mãe que a abandonou, com um pouco de intervenção de Jack, que tem medo da mãe 

terminar seus dias sozinha e sem nenhum tipo de relacionamento afetivo (sequência 26). As 

duas descobrem que guardam mais semelhanças que os cabelos ruivos: nenhuma é boa no em 

estar disponível. 

O segundo grande arco da temporada é o relacionamento entre os dois detetives. 

Cultivado desde a primeira temporada, esse arco aborda a confiança entre as duas personagens, 

abalada por um acordo que põe a vida e a carreira de ambos em jogo. Isso também se reflete 

como divergência de pensamento e comportamento no que diz respeito ao crime investigado 

no terceiro arco da temporada, a morte dos Stansbury, que tem como principal suspeito o filho, 

Kyle, com amnésia pós-traumática. Esta investigação faz com que Sarah enfrente suas dúvidas 

sobre quem é o verdadeiro vilão – se as pessoas ou a própria vida. Este arco retoma a tônica da 

primeira e segunda temporadas: todo têm segredos. O mesmo vale para uma família abastada, 

aparentemente normal.  

Conectado a Kyle está a escola militar St. George, os seus garotos e desajustados e a 

sargento Margaret Rayner (interpretada por Joan Allen), dispensada do exército por conta de 

um incidente em campo de guerra. Ela comanda a instituição dentro do mais rigoroso código 

militar, defendendo que todos são família e deveriam cuidar uns dos outros como tal, mas sem 

interferências de leis externas. Ela é um visível contraponto a Sarah: duas mulheres em 

ambientes extremamente masculinos e que sofrem com a maternidade: enquanto Sarah nunca 

se sentiu pertencente a um lar por ter sido abandonada pela mãe, fugindo continuadamente de 

lares temporários e certa de que não pode ser uma mãe melhor para Jack, Margaret sente a dor 

de não poder ter estado com o filho, do qual teve de abrir mão por conta da carreira: seu único 

desejo é que ele não a odiasse e compreendesse que tudo foi feito para seu bem. Só que seu 

filho está vivo e bem: trata-se de Kyle, com que Sarah desenvolve um relacionamento maternal: 

ela acredita piamente que o jovem é inocente – mas na season finale, de posse total das suas 

memórias, Kyle confessa sua culpa, deixando Sarah diante de uma difícil decisão. Ela termina 

por entregar o jovem à polícia.  
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  A temporada se encerra com o reequilíbrio de Holder, a entrega de Kyle à justiça e da 

própria Sarah, que confessa ter matado Skinner e que Holder não teria culpa de nada. Reddick 

a esta altura já havia descoberto toda a verdade e feito queixa à Corregedoria – mas o caso não 

vai adiante: o então prefeito Darren Richmond utiliza de sua influência política para encerrar o 

caso: o serial killer é Joe Mills e a morte de Skinner engavetada, como um esforço de manter a 

integridade da imagem da polícia de Seattle. Mesmo com Sarah alegando que revelaria toda a 

verdade, Richmond alega que ela nunca seria levada a sério, por conta de seu histórico de saúde. 

Esta é a última vez que vemos Sarah empunhar seu distintivo (sequência 28). 

Anos depois, encontramos um Holder longe da polícia e atuando como orientador de 

jovens em uma igreja. Ele não é católico nem protestante; abraça o hinduísmo, como se vê pelo 

nome de sua filha, Kayla. Ele está separado de Caroline. A última sequência de cenas traz uma 

Sarah viajada e totalmente diferente, que reencontrar o amigo e se despedir de Seattle, uma 

“cidade dos mortos” para ela. Holder, então pede que ela fique e olhe para além das mortes – 

olhe para ele, que sempre esteve do seu lado. A detetive mais uma vez foge; olha de longe para 

Seattle mais uma vez, mas pensa em voltar e encontrar Holder, que sorri junto com ela 

(sequência 29). 

Com um tempo mais objetivo que as demais, os seis episódios guardam reviravoltas 

com função apenas de apresentar conclusões de suas subtramas, como é o caso de Margaret, 

Kyle e Richmond. Não há plot twist ou becos sem saída na investigação; a evolução da narrativa 

se dá com encadeamento dos acontecimentos, estando a história muito mais focada na 

construção psicológica de seus personagens. 

 

3.1.2 O método investigativo 

 

 A segunda marca de gênero associada às narrativas policiais, com reincidência entre 

programas de ficção televisiva seriada, é o método investigativo. Como explicado 

anteriormente, o método investigativo segue características associadas ao detetive que o aplica 

– a lógica, para Sherlock Holmes, o excêntrico para Adrian Monk74, a sobrenatural para 

                                                      
74 Monk. 
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Melinda Gordon75, os segredos revelados pela autopsia para a doutora Jordan Cavanaugh76, 

entre outros exemplos. Em The Killing, o método investigativo de Sarah conta muito com sua 

intuição, da mesma forma que sua contraparte, na versão dinamarquesa (sequências 14 e 96). 

A personagem consegue aliar essa condição natural, de ter um olhar mais refinado para as pistas 

e para as evidências no entorno da cena do crime, à investigação forense, como testes químicos, 

análise de digitais, ampliação de fotografias, pesquisa de placas veiculares, escutas telefônicas, 

câmeras de segurança, mandados e autorizações jurídicas, e outros conhecimentos, como leitura 

de mapas, computadores, cálculo, entre outros. Essa característica é mantida ao longo das 

quatro temporadas (sequências 14 a 17). 

É desta forma que, logo no primeiro episódio da primeira temporada ela amplia o raio 

de varredura da equipe de policiais para o lado aposto ao Discovery Park, encontrando o lago 

onde o corpo de Rosie se encontrava. Àquela altura, o paradeiro de Rosie estava, 

aparentemente, confirmado com o depoimento de Sterling, que levantou a possibilidade de a 

amiga estar na casa de Jasper; toda a equipe policial já encerrava suas atividades no parque, 

mas algo ainda incomodava Sarah, que refletia sem partilhar seus pensamentos: uma intuição, 

uma sensação permanente de que uma peça ainda faltava para tudo fazer sentido. Neste 

momento, os recursos plásticos são essenciais para a construção do método investigativo de 

Sarah, convocando o espectador a partilhar da mesma sensação de estranheza, já antecipando 

suas emoções para a revelação quem virá em seguida, fechando o ciclo iniciado com a primeira 

sequência da série: Rosie não estava desaparecida; fora assassinada e seu corpo jazia no porta-

malas de um Crown Victoria, no fundo de um lago situado no Discovery Park (sequência 50).  

Outra sequência de cenas que exemplificam a intuição de Sarah está no episório Off The 

Reservation (Fora da Reserva), após a agressão sofrida por Holder no território indígena onde 

funciona o Cassino Wapi Eagle, descobruindo-se ser local de trabalho de Rosie e lugar no qual 

teria estado no dia em que foi morta – a pista é um anotação, encontrada em um livro entregue 

a Bennet Ahmed, com o nome de um barco e horário de embarque: Adela, 22 PM77.  

Sarah e Holder haviam invadido o cassino em busca de pistas, separados, mas foram 

encontrados pelos seguranças da propriedade. Sarah, que havia adentrado na mata e foi 

                                                      
75Ghost Whisperer. 

76Crossing Jordan. 

77 Uma trívia sobre a cena: quando Sarah descobre ocasionalmente, em sua corrida matinal, uma placa com nomes 

de embarcações e seus horários de partidas em direção à ilha, além de Adela estava listado o nome Veena, que é 

o mesmo nome da criadora da série, Veena Sud. 
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encontrada pela chefe Nicole Jackson, foi escoltada para fora da ilha, mas Holder foi pego ao 

sair do elevador – o décimo andar do local estava passando por reformas, como o detetive havia 

conseguido apurar com o seu estilo de investigação (falaremos dele mais à frente). O destino 

não foi tão feliz para o parceiro de Sarah, que foi surrado e largado para morrer no meio da 

mata indígena. Depois de uma ligação, pela qual conseguiu ouvir o acontecido, Sarah discute 

com o novo tenente, Carlson, a fim de exegir uma equipe de busca para Holder. Sai da delegacia 

sozinha, a fim de enfrentar os capangas de Nicole, mas é amparada por Carlson no último 

minuto, que consegue um mandado federal para entrada nas terras indígenas. A busca por 

Holder ultrapassa a madrugada e, novamente, com um olhar mais atento ao redor de onde se 

encontrava, Sarah se depara com uma garotinha índia, apontando para uma direação entre as 

árvores: pouco depois, Holder é encontrado, desacordado e em estado crítico (sequência 49) 

 

Figura 122 - Sarah encontra Stephen 
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O mesmo pode ser citado quando Sarah encontra as cartas escondidas de Benney Ahmed para 

Rosie; a conexão de Darren Richmond ao Beau Soleil; as fotos da família Larsen escondidas no teto do 

quarto de Belko Royce e o farol traseiro do carro de Terry quebrado, como o carro que aparece na 

câmera de segurança do táxi que leva Rosie de volta para casa, após deixar o baile de Halloween e 

entregar livros na casa de Bennet Ahmed. Esta última pista liga a tia da garota ao seu assassinato, tendo 

sido a inconsciente responsável por afundar o Crown Victoria no fundo do lago. 

 

Figura 123 - Revelação - s02ep13 
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Figura 124 - Flashback da verdade 
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Figura 125 - Terry é a culpada 

       
 

 

 

Quando comparado à Sarah, o método investigativo de Holder, pelo menos na primeira 

temporada, difere em alguns aspectos. Sua experiência do Dpartamento de Narcóticos lhe provê 

experiências e táticas diferentes para levantamento de informações, específicas do trato com 

informantes de rua, usuários de drogras e prostitutas, ou seja, pessoas completamente diferentes 

das quais está lidando no momento. Outra característica do estilo da investigação de Holder é 

que ele não costuma ter a mesma postura na abordagem das testemunhas, já as encarando como 

suspeitas: ele realiza comentários sarcásticos, pressionando as pessoas que interroga e sempre 

antevendo algum segredo muito sujo que escondem. 

 

Figura 126 - Método de entrevista - Stephen Holder 
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Com o transcorrer das temporadas, a forma de se portar diantes dos crimes, das pessoas 

e da investigação evoluem juntamente com Holder. Se na primeira temporada temos uma 

personagem do qual pouco se sabe, construído para não inspirar confiança e com aspiração a 

um crescimento rápido na carreira, a partir da segunda temporada – mais especificamente, após 

o incidente da foto falsa – encontramos um Holder mais observador e lógico, encaixando peças 
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do quebra-cabeça e buscando legitimar suas ações, tanto quanto Sarah, um dos ganhos da 

personagem. Um ótimo exemplo aparece no início da terceira temporada, quando Holder 

planeja fazer a prova para sargento e diante da cena do primeiro crime retratado, se recorda de 

outra cena investigada por Sarah e, a contragosto do seu parceiro, que havia repassado o caso a 

outro detetive, começa a levantar informações e procura a ex-parceira, pontapé inicial para que 

ela volte à força policial. Os primeiros indícios de que a parceria funciona são o interregatório 

de Belko Royce, antes deste cometer  atentado contra Darren Richmond e a investigação de 

Gwen ou Jamie como possivelmente implicados na morte de Rosie. 

  

3.1.3 A ambientação 

 

 Assim como os romances policiais clássicos tinham como cenário paisagens urbanas, o 

mesmo acontece em The Killing, revelando, a cada temporada, diferentes versões de uma 

mesma Seattle: os subúrbios e bairros nobres, o centro econômico e político, as ruas de Seattle, 

suas áreas verdes e ilhas. Apesar de completamente filmada em Vancouver, Canadá, o universo 

ficcional da série compreende a cidade, situada no condado de King, estado de Washington. É 

densamente povoada, sendo considerada a vigésima terceira cidade mais populosa dos Estados 

Unidos e a décima quinta maior região metropolitana daquele país, somando, 

aproximadamente, quatro milhões de pessoas. É considerada uma cidade global, abrigando um 

grande centro financeiro, comercial, industrial e turístico.  

Detentora do oitavo maior porto dos Estados Unidos e o nono em toda a América do 

Norte, Seattle está estrategicamente localizada entre o estuário de Puget e o lago Washignton, 

a 183 quilômetros da fronteira com o Canadá. Predominantemente industrial desde a sua 

fundação, Seattle já foi destaques nos setores de logística, comércio e construção naval, se 

tornando a vigésima quinta maior cidade dos Estados Unidos no início dos anos 1900. Sofreu 

com a Grande Depressão, retomando sua pujança com a Segunda Guerra Mundial e a 

construção de aeronaves. Desenvolveu parque tecnológico, retomando seu crescimento focado 

em tecnologia até os anos 2000. Atualmente é referência em desenvolvimento sustentável e 

indústria verde78. Seu nome, é preciso dizer, homenageia o chefe Seattle, líder do assentamento 

                                                      
78 Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Seattle>. Acesso em: 04 mar. 2017. 
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de nativos americanos que habitavam a região. O assentamento foi movido do que hoje é a 

cidade, em 1853. 

A Seattle de The Killing abriga construções típicas do setor naval e de transportes, como 

galpões, docas, pontes, pontos de embarque e desembarque, além de ser visualmente construída 

como um canteiro de obras permanente. A plataforma de campanha de Lesley Adams, na 

primeira temporada, é a construção da nova orla da cidade, cuja obra traria investimentos e 

negócios, além de promover a geração de emprego em larga escala. Por conta disso, 

predominam as cores frias, muito asfalto e concreto. Vale atentar que os espaços já citados - os 

subúrbios e bairros nobres, o centro econômico e político, as ruas de Seattle, suas áreas verdes 

e ilhas – são largamente utilizados para realizar transições narrativas, indicando o arco narrativo 

ao qual pertence as próximas cenas apresentadas (sequências 12 e 13). Dessa forma, quando 

eram abordadas as tramas relacionadas à família Larsen, tomadas dos subúrbios eram exibidas; 

quando o arco abrangia a corrida eleitoral, as tomadas mostravam o centro financeiro e 

industrial, a orla da cidade e prédios empresariais; quando as subtramas das garotas 

assassinadas era abordado, especialmente se se tratava de sua condição de vida, as ruas eram o 

cenário; por último, quando se tratavam das narrativas da quarta temporada, os tomadas traziam 

bairros de famílias abastadas, com suntuosas casas situadas à beira de lagos (sequências 40 a 

42).  

As características climáticas e geográficas também são retratadas na série. A cidade 

permanece nublada durante 226 dias do ano, no período de outubro a abril, por conta de sua 

localização geográfica. Também em função disso, Seattle é extremamente chuvosa: estatísticas 

climáticas dão conta que se amplia seu volume de precipitação a cada ano: a média anual, que 

é de 952 milímetros, tem recebido acréscimo de 11 milímetros por igual período. Sem comentar 

que todo novembro ela figura na lista das cinco cidades mais chuvosas dos Estados Unidos em 

número de precipitações, recebendo a menor quantidade de luz solar de todas as grandes cidades 

dos estados continentais do país79.  

 

 

 

 

                                                      
79 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Seattle>. Acesso em: 16. out. 2014 
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Figura 127 - Paletas frias e cenário isolado 

       

       
 

Figura 128 - Penumbra e contraluz 

       

 
 

Figura 129 - Chuva torrencial 
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Não se pode esperar algo diferente em The Killing: o clima é chuvoso, trazendo um 

clima de tensão e peso na maior parte do tempo. As primeiras duas temporadas, foram filmadas 

precipitações em praticamente todos os episódios, o que exigia esforço extra da equipe de 

produção, especialmente da de figurino, a fim de manter os atores aquecidos e longe do risco 

de hipotermia80. A penumbra também é constante na caracterização da série, sendo, inclusive, 

utilizado como recurso estético e narrativo a filmagem em dias ensolarados (sequência 54). Um 

bom exemplo é o último episódio da quarta temporada, quando Sarah é politicamente 

inocentada da morte de Skinner. Ao deixar a casa vazia, partindo pela estrada a um destino 

ainda não conhecido, uma tomada aérea nos mostra o imóvel, seu quintal e vegetação ao redor, 

aparentemente molhados por uma chuva anterior, iluminados por um sol que aparece por detrás 

das nuvens, revelando um belo céu azul, visto pouquíssimas vezes durante a série (sequência 

29).  

A terceira e quarta temporadas ainda mantém as mesmas características, exceto a chuva 

excessiva: tomadas de decisão da produção em função das parcerias firmadas para a 

manutenção do programa e redução de custos (vide o número reduzido de episódios, por 

exemplo) podem justificar o caso. Na quarta temporada, em especial, temos cores mais lavadas 

se comparadas com o clima mais soturno das três primeiras temporadas. O volume de chuva 

(como se explica em entrevistas no Apêndice C) era obtido com a ajuda de equipamentos, que 

podem ter seu uso suprimido quando a série passou a ser uma produção original da Netflix.  

 

Figura 130 - El Taco Loco e Ross Magazine 

       
 

 

 

 

 

Figura 131 - Ponte levadiça e Rosselinni Bridge 

                                                      
80 De acordoo com Kate Healey, figurinista da série, além da pesquisa específica para compor os figurinos das 

personagens, era necessário impermeabilizar os trajes utilizados nas gravações e, muitas vezes, vestir os atores 

com trajes de mergulho, além de manter várias peças iguais do mesmo figurino.  Disponível em: 

<http://www.amc.com/shows/the-killing/talk/2011/12/kate-healey-interview>. Acesso em: 28 fev. 2017. 
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Figura 132 - Space Needle 

       
 

Figura 133 - Seattle Waterfront 

       
 

Figura 134 - Discovery Park 

     
 

 

Uma outra característica que reforça a construção de uma versão de Seattle em The 

Killing é a referência a nomes de ruas, bairros, lojas, cidades e pontos geográficos. Isso é 

extremamente forte na primeira temporada da série, referenciando os locais de ação na fala de 

suas personagens, entretanto, sem nunca mostrar visualmente o local citado. A todo tempo 

temos Holder e Sarah localizado os passos de sua investigação, citando nomes de ruas e bairros 

da verdadeira Seattle, como Highland Park, Pigeon Point, Fort Washington, Rainier Beach, 
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Green Lake e Lowel Street; de locais públicos conhecidos, a exemplo das lojas El Taco Loco, 

Ross e Circle K; os parques Discovery Park e Fairview Park; as pontes levadiças Fremont 

Bridge e as cidades de Tacoma e Washington (sequência 56 a 60).  

Sabemos que se trata dos Estados Unidos por conta da primeira conversa entre Sarah e 

Holder, quando falam da mudança da detetive para a Califórnia; sabemos que se trata de Seattle 

por que o nome da cidade aparece na lateral do carro de polícia logo no piloto da série,  primeira 

cena após a abertura, que também traz imagens de locais conhecidos de Seattle, como sua orla 

e o Obelisco Espacial (Space Needle, que também é citado na série) e por conta da paisagem 

retratada por imagens panorâmicas (que podem muito bem ser imagens de arquivo, em função 

do tipo de granulação diversa da do restante das cenas internas e externas). Por isso mesmo, 

apesar de manter uma correspondência muito estreita com a Seattle da nossa realidade, The 

Killing reforça no diálogo dos personagens e na localização de seus acontecimentos que se trata 

de uma versão desta cidade real e de suas várias facetas sociais, onde os crimes e histórias 

aconteceram.  

A Seattle de The Killing é situada cronologicamente nos primeiros anos da década de 

2000, como afirmado por personagens na quarta temporada da série. A própria tecnologia 

utilizada revela isso: não encontramos smartphones – apesar da cidade, como citado 

anteriormente, investir no setor a partir deste período. Estes telefones são os mesmos utilizados 

por Holder e Sarah. Não se vê muitos adolescentes com telefones celulares, a não ser os jovens 

da terceira temporada. A justificativa apontada por Veena Sud é de que se tratam de celulares 

pré-pagos, extremamente baratos, com os quais os jovens mantém contato entre si e seus 

familiares. Essa informação é apresentada também por Kallie, no primeiro episódio da terceira 

temporada, quando é questionada por sua mãe, Danette (interpretada por Amy Seimetz), sobre 

o aparelho. 

Além dos ambientes citados para reafirmar a Seattle em The Killing, os locais onde a 

narrativa acontece também mantém nível de relação com a construção de mundo da série. São 

eles: a delegacia, as residências, as ruas de Seattle, os prédios públicos e as instituições. A 

delegacia, como pode se presumir, é onde, basicamente, o crime em questão a ser solucionado 

é discutido entre Sarah e Holder e apresentado ao tenente em atividade. O lugar ainda cede 

espaço para discussão dos métodos de investigação de Sarah e Holder e ainda de Reedick (que 

se torna um curioso a respeito do desaparecimento de Skinner na quarta temporada), para 

interrogatórios e averiguação de provas – mesmo que o laboratório forense não se apresente em 

primeiro plano, como acontece nas séries procedurais, por exemplo. O foco aqui está na sala 
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dos detetives, nos corredores e na sala de conferências da força policial; nestes lugares que a 

narrativa transcorre e costura seus detalhes para a compreensão do todo. 

As residências têm um local interessante para tratar das classes sociais. Na primeira 

temporada, os Larsen moram em cima da empresa de mudanças; é um lar aconchegante, mas 

ligeiramente caótico, especialmente na cozinha, costumeiramente o lugar de encontro das 

famílias (sequência 40). Localizado no que aparenta ser um subúrbio, ou pelo menos um bairro 

reservado ao proletariado, se circunscreve a este universo, o mesmo partilhado por Bennet 

Ahmed, professor. Em oposição, temos as casas de Michael Ames, que traz a riqueza dos 

empresários da cidade, com amplas salas, cores sóbrias, coleções de arte e decoração elegante 

e moderna; e os apartamentos de Darren Richmond e Gwen Eaton, que representam uma elite 

intelectual e politicamente ativa, trazem sobriedade com elegância.  

Na terceira temporada, temos as ruas como lar de muitas das personagens, traduzindo o 

status de sua vida no momento: insegura, fria, desoladora, indiferente. Sem um lugar para 

efetivamente chamar de lá, os jovens se abrigam em lugares improvisados, como pontes, praças 

e edifícios abandonados, ou no Beacon Home, abrigados pelo pastor Mike por uma noite 

(sequência 41). Seu mundo cabe em uma mochila, que os acompanha em todos os lugares. 

Muito dessa ambientação é referenciada à obra da fotógrafa Mary Ellen Mark, divulgada em 

198381, com matéria na Life Magazine, e posteriormente em seu livro Streewise82. Ainda nesta 

temporada, temos a construção das casas de Sarah, Holder (com e sem sua namorada), Reggie 

e esposa. Se na primeira temporada Sarah gravitava entre o barco de Reggie, hotéis, a casa de 

Holder e seu próprio carro, nesta temporada e na próxima ela possui uma casa, completamente 

funcional para uma pessoa que pretender levar uma vida simples. Entretanto, ela continua a 

manter seus segredos no sótão da mesma: arquivos de casos antigos e sua arma.  

A casa de Holder era tipicamente de solteiro na primeira e segunda temporadas, mas 

trazendo um lado do detetive que era desconhecido dos espectadores e demais personagens. Ele 

mantinha em sua estante livros sobre culinária e arte, os quais usa com frequência. Na terceira 

e quarta temporadas, o pouco que aparece mostra Holder morando com sua namorada, em uma 

casa de família, com uma grande sala de jantar, por exemplo. O que se pode dizer a respeito de 

                                                      
81 Conteúdo na íntegra disponível no Apêndice D desta dissertação. 

82 Disponível em: <http://www.maryellenmark.com/books/titles/streetwise/index001_stwise.html>. Acesso em: 

28 fev. 2017. 
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Reggie é que evoluiu de um barco, que poderia içar no lugar de desejasse, para uma casa a partir 

da terceira temporada, constituída com sua companheira.  

 A quarta temporada traz as suntuosas casas de uma classe mais abastada de Seattle, que 

paga colégios internos para seus filhos e frequentam clubes privados. A casa dos Stansbury, 

perfeitamente branca e organizada contrasta com o crime brutal que dizimou praticamente toda 

a família, destacando a brutalidade de Kyle em seu ódio cego. As grandes janelas de vidro 

proporcionam a melhor vista para o lago, mas também expõe a família a perigos, como seu 

vizinho stalker, que costumava tirar fotos da filha mais velha – aparentemente com seu 

consentimento. Paralelamente temos o colégio interno St. George, austero como toda instituição 

militar, com paredes de madeira e quartos de dormir estoicos (sequência 44). 

 

3.1.4 A atmosfera 

 

Em The Killing, a atmosfera, construída a partir do enquadramento da câmera, paleta de 

cores, a trilha incidental e o jogo de claro e escuro, tem como principal função proporcionar a 

imersão dos espectadores naquele universo: tenso, escuro, solitário e ameaçador. A sensação 

que se tem é de que um perigo espreita a cada esquina, escondido em um galpão abandonado; 

na orla de areia cinzenta e de águas escuras e sem ondas; nos parques solitários, nos quais não 

se escuta o cantar dos pássaros, somente os sinos das balsas, ao longe. Não há transeuntes nas 

ruas, não há conversas nas praças, pessoas passeando ou vivendo suas vidas: Seattle é um 

grande centro urbano, povoado de pessoas dos diferentes tipos, guardando todos os perigos que 

as grandes cidades oferecem: roubo, crime, morte. 

A câmera em muitos momentos traduz essa sensação de solidão, com enquadramentos 

que dão destaque ao cenário, especialmente quando são tomadas do horizonte, promovendo o 

encontro do céu nublado e do oceano. As personagens, neste caso, estão localizadas em um 

canto da tela, proporcionalmente menores à grandeza da locação (sequência 61). O close é 

utilizado quando se deseja retratar o detalhe: o olhar de um personagem, uma pista para os 

detetives ou para os espectadores, construindo uma relação de intimidade com quem assiste ao 

programa (sequência 62). 

 

Figura 135 - Enquadramento amplo 
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Figura 136 - Close nos detalhes 

       

       

 

Um segundo uso do enquadramento no que diz respeito às personagens e à atmosfera 

da série pode ser detectado em outro tipo de construção, com a função de conferir uma sensação 

de aprisionamento ou de impotência diante dos acontecimentos ou de sua própria vida. Alguns 

exemplos que podemos apontar são o enquadramento do corredor do necrotério, logo no 

segundo episódio da primeira temporada, quando, de dentro de uma sala, a câmera coloca na 

tela o casal Larsen no canto esquerdo e a dupla de detetives no canto direito, milimetricamente 

encaixados nas linhas de grade desenhadas pelo vitrô da janela. Como um recorte dentro da 

cena, é quase uma moldura negra ao redor da cena, intensificando a dramaticidade do momento 

(sequência 61). 

 

  

 

 

 

 

Figura 137 - Aprisionamento 
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Outro exemplo está no episódio 72 hours (72 horas), quando Sarah está internada após 

ser pega ao invadir o Cassino Wapi Eagle, por conta do seu histórico mental no caso anterior. 

A câmera a retrata do pescoço para cima, como se com a intenção de reproduzir o nível de 

tensão e sufocamento da detetive ao guardar todos os problemas mal resolvidos deste caso 

anterior e o aprofundamento de sua sanidade mental.  

 

Figura 138 - Confinamento e isolamento 

       

 

Não se pode deixar de considerar o uso de reflexos – em espelhos, janelas, retrovisores 

– como recurso narrativo e para construção da atmosfera. Esta estratégia coloca a personagem 

em questão ou diante de uma realidade a qual gostaria de evitar ou de sentimentos 

contraditórios. No mesmo episódio em que o casal Larsen reconhece a filha Rosie, a caminho 

do local, a personagem de Mitch olha desolada pela janela do táxi durante todo o caminho. 

Quando o carro estaciona diante do necrotério, a fachada do prédio reflete de forma inversa na 

janela, aproximando a personagem de uma certeza que não desejava ser confirmada: sua filha 

estava morta e ela estava ali para reconhecer o corpo (sequência 65). O pranto, antes contido, 

se inicia e perdura depois que Sarah levanta o lençol da maca onde Rosie se encontrava.  

A quarta temporada da série lança mão deste recurso com mais intensidade que as 

demais. Imagens espelhadas, reflexos de espelhos de carros ou espelhos de banheiros rachados, 

imagens distorcidas em vitrais e portas de vidro são amplamente requisitadas durante estes seis 

episódios. O assassinato da família Stansbury é tão brutal quanto os demais, mas as suas 
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circunstâncias têm origens em condições psicológicas. Kyle, que a princípio não guardava 

recordação da noite em que o crime aconteceu, passa a sofrer momentos de loucura, duvidando 

de si mesmo, das suas ações e da postura das pessoas à sua volta. O desequilíbrio psicológico 

também acomete Sarah e Holder por estarem juntos acobertando a morte de Skinner. Encaram-

se no espelho como se desconhecessem a pessoa que está no reflexo, o encarando de volta 

(sequência 66). 

 

Figura 139 - Encarando a realidade pelo reflexo 

       
 

Figura 140 - Distorção de personalidade 

      

 

 

A iluminação em The Killing também concorre à construção da atmosfera da série. 

Buscando referências no noir, com jogos de claro e escuro para construir a sensação de perigo 

à espreita ou o aprofundamento em seus pensamentos e sentimentos. Quando Sarah descobre 

que o nome de tela Orfeu, no site Beau Soleil, pertence a Darren Richmond, ela se encontrava 

em sua residência e conversava tranquilamente com o vereador e assumiu ter ser equivocado 

com seu caráter. Entretanto, da delegacia, um policial enviava contínuos e-mails para o 



139 
 

  

endereço associado ao perfil Orfeu; ao mesmo tempo, os sinais de notificação ecoavam na casa 

de Richmond, o que foi verificado por Sarah. A luz azul do monitor se refletia na face tensa da 

detetive enquanto que a silhueta do vereador se desenhava à porte, confirmando que ele havia 

descoberto que ela sabia. O jogo de claro e escuro está também presente na caracterização da 

cidade, em todas as temporadas, retratando os locais de perigo: ruas, florestas, construções 

abandonadas, sendo apenas iluminadas por faróis de carro, celulares, lanternas. Do lado 

psicológico, na segunda temporada, quanto mais Sarah se tornava obsessiva com o caso de 

Rosie Larsen, mais ela se isolava emocionalmente; uma das cenas mostra a detetive na 

delegacia, sozinha e no escuro, tendo apenas seu rosto iluminado em destaque, com todo o 

cenário restante no escuro. 

 Soma-se a estas sensações de isolamento e insegurança a paleta de cores frias, 

amplamente explorada por todas as quatro temporadas. Temos a predominância do cinza, preto 

e azul, com poucas variações das tonalidades. Estas cores estão nos cenários externos urbanos, 

como ruas e construções, e na natureza, como o céu, oceano e praias, bem como no figurino 

das personagens (sequência 53). Poucas são as vezes em que as cores aparecem, o que 

acreditamos ser por uma razão narrativa: o sangue vermelho na cada dos Stansbury, 

contrastando com o tom predominantemente branco da residência; o suéter rosa de Rosie, uma 

adolescente cheia de sonhos e muito diferente de sua versão obscura, como funcionária do 

Cassino Wapi Eagle; tons pasteis na casa de Reggie, logo no início da terceira temporada, 

quando ela se casa e inicia uma vida romântica com sua namorada; tons mais sóbrios para 

caracterizar a prefeitura e o interior do cassino. Ainda no quesito residências, a casa de Holder 

– seja seu próprio apartamento ou o que divide com Caroline – tem tons pasteis, como que com 

a intenção de apresentar um lado diferente da personagem, onde ela pode se despir do peso das 

ruas e se revelar de verdade. Já a detetive, em praticamente toda a primeira temporada, não 

possui casa: está de mudança para a Califórnia e os quartos de hotel onde fica nem ao menos 

possuem janelas. A partir da terceira temporada ela passa a ter um endereço, mas distante do 

centro urbano de Seattle, isolada e sozinha. 

 O terceiro aspecto que influencia na atmosfera e na narrativa da série é sua trilha sonora. 

Além da parceria com Søren Sveistrup, criador de Forbydelsen, bem como Piv Bernth e Ingolf 

Gabold, todos integrantes da equipe dinamarquesa, na produção executiva de The Killing, a 

série americana contou com Frans Bak na composição de trilhas e com Michael Brake e Keld 

Haaning Ibsen no departamento de música. O cuidado de Veena Sud em trazer membros da 

equipe técnica original, especialmente neste setor, justifica a imersão dos telespectadores por 
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meio da trilha sonora: trata-se da mesma versão utilizada para momentos dramáticos 

semelhantes, como a aproximação do início da abertura e do final do episódio, a evolução da 

narrativa naquele episódio, a aproximação de momentos de tensão psicológica ou cenas de ação.  

 Entretanto, a trilha da série inclui poucas canções, a não ser quando integram a narrativa, 

com o que as personagens escutam (a exemplo If I Should Lose You, de Nina Simone, pois 

recorda a esposa de Darren Richmond) ou quando fazem sentido ou complementam a narrativa 

(como Peace of Mind, de The Jezabels, quando Sarah, no season finale da quarta temporada, 

encontra a paz necessária para seguir em frente). 

 

3.1.5 As personagens 

 

Juntamente com a ambientação e atmosfera, a construção das personagens em The 

Killing está entre os elementos que auxiliam na construção do universo ficcional da série. Isso 

porque as personagens evoluem e são influenciadas por este universo. As tramas nas quais estão 

envolvidas revelam não somente seus atos, mas seus valores e sentimentos, encerrando a 

história diferentes de quando começaram. O desenrolar da trama, além de promover a evolução 

das personagens, permitindo que elas não permaneçam no mesmo estágio em que se encontram 

– mesmo que seus próximos passos não sejam os mais felizes, permitem lidar com aspectos de 

sua vida, avançando para um novo nível. 

Pegando como exemplo os protagonistas da série, Sarah e Holder, é notável seu 

desenvolvimento ao longo das quatro temporadas. Sarah, que inicia a primeira temporada 

anunciando sua transferência da polícia de Seattle para a Califórnia, termina por permanecer na 

cidade e investigar mais um caso. Ela é obrigada a trabalhar com um parceiro – aparentemente, 

ela já havia feito isso, mas há muito tempo atrás – e, a partir desta convivência e da investigação 

que cada vez a envolve, realiza escolhas pessoais e de trabalho que marcarão a vida que viverá 

no futuro. Ela perde a casa, o filho, o trabalho e quase a sanidade para solucionar o assassinato 

de Rosie, sem deixar solucionado em seu íntimo quem é o verdadeiro bandido. Entretanto, abre 

espaço para um relacionamento que não esperava construir: Holder, seu novo parceiro pouco 

confiável passa a ser seu braço direito e cúmplice, como se vê na quarta temporada.  

De sua parte, Holder chega como um detetive transferido de outro departamento, 

experiente no trato das ruas e do submundo de Seattle, mas ainda um novato no Departamento 

de Homicídios. A ele cabe provar seu valor no trabalho e assegurar o reconhecimento dos seus 

superiores e da própria Sarah, que incialmente reprova sua forma de investigar e muitas vezes 
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não esconde sua insatisfação e pouca paciência com o novo parceiro. Entretanto, conforme a 

intimidade dos dois é construída, seja por meio do relacionamento de Holder com Jack, sejam 

pelos incidentes da reserva (quando Sarah resgata Holder das terras indígenas, seja quando 

Holder resgata Sarah do seu repouso forçado), este novo Holder ganha espaço, mais tranquilo 

e racional. É isso que deixa aberto as portas para sua personalidade na terceira temporada.  

Como se pode concluir, a questão da humanidade é a tônica na construção das 

personagens na série. Os indivíduos são falhos, comentem erros e convivem com as 

consequências de seus erros, como Terry (sequências 49 a 51), que vai presa e perde a família 

por estar envolvida na morte da sobrinha, mesmo que inconscientemente; ou a major Margaret 

Rayner, que até o último momento sofre com o fato de ter abandonado seu filho, não se 

recuperando nunca e fazendo tudo a seu alcance para que ele fique bem, mesmo que seja matar 

ou acobertar assassinatos (sequência 72); Skinner, tenente de polícia que possui uma moral 

deturpada, já que o distintivo não consegue o impedir de matar (sequência 76). Ou seja, a moral 

melodramática, onde as pessoas lidam com os acontecimentos da vida a partir de uma ótica 

humana – somos falhos e reconhecemos isso – está bastante presente na série.  

 

3.2 PROXIMIDADES E DISTANCIAMENTOS: THE KILLING E FORBRYDELSEN 

 

Como analisa Cristiane Leme, do blog Brasileiras pelo Mundo83, que traz blogueiras do 

país assinando artigos em diferentes partes do globo, a Dinamarca é um país feminista, se 

considerarmos o conceito como proposta de igualdade de responsabilidades e oportunidades 

para homens e mulheres. Como a blogueira pondera, os primeiros passos do feminismo na 

Dinamarca foram dados no ano de 1851, com a publicação do livro Clara Raphael: Tolv breve 

(Clara Raphael: doze cartas), de Mathilde Fibiger. Vinte anos mais tarde, foi fundada a 

primeira associação em defesa dos direitos das mulheres no país, a Dansk Kvindesamfund, que 

existe até hoje – tendo entre seus membros Fibiger. 

Os passos seguintes são história: a conquista do direito ao voto, total e irrestrito até o 

ano de 1915; ocupação de postos de trabalho; lei do livre aborto, em 1971; equiparação salarial 

de homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo, em 1976; melhorias na licença-

                                                      
83 Disponível em: <http://www.brasileiraspelomundo.com/dinamarca-feminismo-041525329>. Acesso em: 05 

mar. 2017. 
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maternidade, em 1980; e a criação de uma secretaria, alçada à categoria de ministério em 2000, 

responsável por promover a equidade entre os gêneros.  

O contexto social e histórico, como bem falam Altman (1999) e Esquenazi (2010), 

reverberam nos produtos da ficção popular e a televisão não está alheia a isso. A mesma 

blogueira traz uma breve lista de séries televisivas dinamarquesas cujos personagens 

protagonistas são mulheres: Anna Pihl, Rita, Dicte, Lulu & Leon, Borgen e Forbrydelsen84. A 

Sarah de The Killing é tão global quanto Sarah Lund. Mas tão protagonista quanto as demais 

personagens de Anna Pihl, Rita, Dicte, Lulu & Leon e Borgen ou mesmo de demais séries norte-

americanas que despontam as colocando em lugar de destaque, não mais como a lady in distress 

ou a femme fatalle, ou a mãe, filha, esposa, amiga, partner ou happy sidekick. E não poderia 

ser diferente, vide os trabalhos anteriores da produtora executiva da série, Veena Sud85. 

Mais preocupada em compreender a si mesma e a natureza do seu trabalho que salvar o 

mundo de um atentado nuclear, Sarah Linden passar a abordar éticas e profissionais 

anteriormente personificadas em personagens masculinos em séries norte-americanas, como 

James Crockett e Ricardo Tubbs, de Miami Vice; Frank Furillo e sua equipe, em Hill Streel 

Blues; Tony Soprano, de The Sopranos; Walter White, de Breaking Bad.  Seja com o 

desenvolvimento das séries policias no adensamento de suas narrativas, seja pela própria 

exigência da indústria e a busca pelo quality TV, a representatividade e o protagonismo 

feminino importam e The Killing e Forbrydelsen são sintomas dessa nova demanda.  

No que diz respeito à narrativa, as proximidades se encerram nas duas primeiras 

temporadas, com adaptações promovidas pela equipe norte-americana. Enquanto que Holder 

termina The Killing como um possível par romântico para Sarah, em Forbrydelsen sua 

contraparte, Jan Meyer, morre nos últimos capítulos da primeira temporada. Dessa forma, a 

contraparte de Sarah, Sarah Lund, sempre trabalha com parceiros diferentes. Outro ponto de 

distanciamento entre as duas séries são os crimes investigados. Depois de solucionado o 

assassinato de Rosie Larsen/Nanna Birk Larsen, as tramas de Forbrydelsen alcançam a 

corrupção dentro do exército e do governo, envolvendo missões antiterroristas e atentados a 

                                                      
84 Disponível em: <http://www.brasileiraspelomundo.com/dinamarca-series-dinamarquesas-protagonizadas-por-

mulheres-251840349>. Acesso em: 05 mar. 2017.  

85 Abordados na introdução do presente trabalho. 
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bomba; é como se a personagem, de policial de homicídios fosse alçada a categoria de um Jack 

Ryan86, o que não é menos interessante para a caracterização de uma personagem feminina. 

 

Figura 141 - Pôsteres - The Killing 

       
 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 142 - Pôsteres – Forbrydelsen 

                                                      
86John Patrick "Jack" Ryan é um personagem fictício criado pelo escritor Tom Clancy. Em uma série de livros, 

Ryan começou como agente da CIA e eventualmente se tornou presidente dos Estados Unidos. Suas histórias 

renderam filmes homônimos: The Hunt for Red October, com Alec Baldwin encarnando o papel; Patriot Games 

e Clear and Present Danger, com Harrison Ford; The Sum of All Fears, com Bem Affleck como o agente; e o 

mais recente, Jack Ryan: Shadow Recruit, com Chris Pine. 
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3.3 BONUS ROUND: AS MULHERES EM THE KILLING E HOME WAS US 

 

As mulheres têm um lugar especial em The Killing. É mulher uma de suas protagonistas, 

Sarah Linden; elas têm participação em praticamente todos os principais arcos das quatro 

temporadas. Há espaço para todas elas na série: mães, irmãs, amigas, namorada – mas não 

possuem papeis óbvios. Na primeira e segunda temporada, dividem lugar com Sarah a mãe e a 

tia de Rosie, Mitch e Terry, que encerram o arco narrativo com um relacionamento dividido 

entre amor e dor. Mitch, destruída com a morte da filha, se perde no luto e precisa se reencontrar 

(sequência 70). Escolhe a si mesma em primeiro lugar e parte em uma viagem para reequilíbrio 

e autoconhecimento, deixando o marido, Stan, a cargo dos filhos. Retorna mais forte e decidida, 

tranquila e equilibrada para tomar as rédeas da própria vida (sequência 71). 

 

Figura 143 - Mitch Larsen - Lar feliz 

       



145 
 

  

 
 

Figura 144 - Mitch Larsen - Derrotada pela perda 

       
 

Figura 145 - Mitch Larsen - Recuperada 

       

       

 

Terry, jovem adulta com uma vida mal resolvida, sobrevive da maneira como pode em 

Seattle. Mais sensual que a irmã, usa disso não como arma para conquistar homens, mas para 

se sentir bem consigo mesma e estar ao lado do único que ama, Michael Ames. É em nome 

deste amor que ela desengata o freio de mão do Crown Victoria e o afunda no fundo do lago – 

sem saber que sua sobrinha se encontrava em seu porta-malas. Fechando o universo da família 

Larsen, temos Rosie, uma típica adolescente americana, boa filha e boa irmã, mas que guardava 

em segredo seu desejo de conhecer o mundo. Complexa como sua mãe e tia, trabalha em 
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segredo em um local muito diferente dela a fim de viver seus desejos, mas termina morta, por 

estar no lugar errado e na hora errada (sequência de 50 a 52). 

Ainda há lugar na primeira e segunda temporada para mulheres que usam sua persuasão, 

como Ruth Yitanes (interpretada por Lee Garligton); que desejam vencer na carreira, como 

Gwen Eaton; e mulheres com ambições, a exemplo de Nicole Jackson e Sally Ames 

(interpretada por Allison Hossack). Também há lugar para homossexualidade, com o caso 

amoroso de Nicole e Roberta Drays (interpretada por Patti Kim), que protege a chefe indígena 

a todo custo, e Reggie Darnell (interpretada por Annie Corley), cuja opção sexual é apresentada, 

encontrando sua companheira na terceira temporada. Em Forbrydelsen, pelo menos na primeira 

temporada, a mãe de Nanna, Pernille, tem papel fundamental na trama: ela insiste com o marido, 

Theis, que a presença de Vagn na família é estranha e insiste para o marido se afastar, sem 

sucesso. Ela e Sarah que encontram, juntas, Vagn – que acabara de sequestrar Theis e assumiu 

a morte de sua filha. 

Na terceira temporada de The Killing, temos as adolescentes, moradoras de rua e 

prostitutas. Dentre elas, as figuras de Bullet, Lyric e Kallie são importantes. A primeira, mais 

uma vez trazendo uma personagem lésbica para a série, possui um senso moral muito forte, 

defende suas amigas e briga para que Holder investigue o sumiço de Kallie, segunda vítima na 

trama que é pega pelo serial killer da temporada. Ela também auxilia Holder com dicas e 

contatos das ruas de Seattle e é o gatilho emocional do detetive: ela a encontra morta no porta-

malas do táxi dirigido por Joe Mills, na tentativa de incriminação por Skinner, o verdadeiro 

assassino. Ainda no que concerne às vítimas, Danette, mãe de Kallie, representa todas as mães 

de garotas desaparecidas, que entram em um ciclo de dor e esperança, renovado a cada nova 

ossada encontrada. Ela sofre e envelhece ao longo da temporada, encontrando em Lyric a 

oportunidade de ser a mãe de alguém. Esta última mulher, Lyric, simboliza a oportunidade de 

deixar a vida nas ruas: sonhadora a todo tempo, não desiste do amor que sente por Twitch e é 

quem o traz de volta do vício em drogas e da prostituição para a vida real. Juntos, conseguem 

o apartamento financiado pelo governo e uma oportunidade de recomeçar87. 

Já na quarta temporada temos quatro figuras femininas, ao lado de Sarah: Bethany 

(interpretada por Katherin Evans) e Jennifer Skinner (interpretada por Jenn MacLean-Angus), 

                                                      
87 O desfecho de Lyric pode ser associado à história de Tiny, ou Erin Blackwell, adolescente prostituta moradora 

de rua de Seattle, que foi retratada na matéria da Life Magazine e acompanhada por toda sua vida pela fotógrafa 

Mary Ellen Mark. Sua vida em fotografias se tornou exposição, livro (Tiny: Streetwise Revisited) e filme: The Life 

of Erin Blackwell. Disponível em: <http://www.tinythefilm.com/>. Acesso: 28 fev. 2017. 
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esposa e filha de James Skinner, envolvidas na narrativa para serem gatilhos de momentos 

importantes no arco narrativo: quando Bethany aparece de surpresa na casa de Sarah, 

assustando-a, perguntando sobre o pai; na delegacia, atiçando a curiosidade de Reddick sobre 

o sumiço do tenente e, posteriormente, trazendo a informação que recebera uma mensagem do 

pai por celular – o mesmo que Sarah joga no lago da casa da família Skinner, sendo observada 

ao longe por Jennifer. As personagens têm como função exercer uma pressão sobre Sarah, 

abalada com o crime acobertado, e estimular a investigação de Reddick. A terceira é Caroline, 

namorada de Holder, mais uma figura que auxilia na construção da humanidade do personagem; 

namorada e futura mãe, é profissional e eficiente e, como fica subtendido no final da quarta 

temporada, separe-se de Holder e se divide entre família e trabalho, cuidando da filha do ex-

casal, Kayla. 

A quarta personagem feminina da quarta temporada é a major Margaret Rayner, que 

gere o colégio privado St, George. Assim como Sarah, é uma mulher em ambiente 

predominantemente masculino e se traja de austeridade e rigor para controlar os garotos. Ela é 

a única personagem que consegue bater de frente com Sarah e, ao mesmo tempo, guarda 

segredos do passado com os quais convive: ela é a verdadeira mãe de Kyle. Assim como Sarah, 

ela só gostaria que seu filho soubesse que sempre fez seu melhor – incluindo acobertar um 

assassinato brutal.  

 

Figura 146 - Margaret Rayner – Austera 

       
 

Figura 147 - Margaret Rayner - Tudo por um filho 
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Por fim, Sarah. Introspectiva e perspicaz no início da série, a personagem evolui 

psicológica e fisicamente de acordo com o transcorrer na narrativa. Abandonada pela mãe aos 

cinco anos de idade, razão pela qual casos com crianças a abalem tanto, possui uma relação 

difícil com o filho. Ela deseja ter o controle de seu futuro, para que seja uma pessoa melhor que 
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ela, mas, ao mesmo tempo, o mantém atado a ela, sem perceber suas reais necessidades. A 

situação muda quando ela decide mandar o filho para morar com o pai em Chicago, 

mergulhando em definitivo na investigação da morte de Rosie: ela já havia perdido sua casa, 

sua família, seu namorado e seu filho, não havia mais a que se apegar, a não ser a busca pela 

verdade.  

Na terceiriza temporada, Sarah está afastada de sua vida como investigadora, mas 

escolheu viver uma vida que não é sua: as aparências não tardam a se desfazer e a antiga Sarah 

retorna, abrindo mão, inclusive do relacionamento amoroso que vivia, mais uma vez reforçando 

que ela não é boa em estar disponível. Um pouco desacredita por conta de acontecimentos 

anteriores – seu internamento e o incidente com Holder no Cassino Wapi Eagle – ela prova a 

cada ação que ainda detém seu lugar. Mas está prestes a colocar tudo a colocar tudo a perder ao 

matar Skinner. Os dois haviam tido um caso amoroso e, em nome desta conexão, ele escolhe 

Sarah para revelar toda a verdade e pedir que lhe tire a vida. Em consequência, temos uma 

Sarah atormentada na quarta temporada, dividida entre o medo de ser descoberta e de estar na 

pele do bandido. Seus sentimentos transbordam para a investigação, chegando a acreditar na 

inocência de Kyle e o abrigando em sua casa. Mas termina por o entregar à polícia e a fazer o 

mesmo com relação à sua culpa – o que acaba sendo o plot twist da season finale: o então 

prefeito Richmond retorna e a libera, construindo uma solução diferente para a denúncia de 

Skinner à Corregedoria.  

A última sequência de cenas da quarta temporada de The Killing se passa anos após a 

condenação de Mills, a morte de Skinner e a partida de Sarah (sequência 29). Holder saiu da 

polícia e trabalha com jovens (muito possivelmente inspirado pelo destino de Bullet). É neste 

momento que se confirma uma construção sutil ao longo das quatro temporadas: o enlace 

amoroso entre Sarah e Holder. Ela reaparece e vai encontrar o amigo, claramente uma outra 

pessoa: se percebe na expressão, mas leve, e em suas roupas. Além da tentativa de beijo por 

parte de Holder na terceira temporada, este é o único momento em que se cogita a possibilidade. 

O amor romântico aqui só é possível aos dois por serem outras pessoas, diferentes do momento 

inicial. Ele insiste que ela olhe para quem sempre esteve por perto – e é verdade. Holder é o 

único que não a abandonou: esteve ao seu lado durante sua internação, na segunda temporada; 

a defendeu de outros detetives e a resgatou do sequestro do pastor Mike, na terceira temporada; 

ajudou a acobertar a morte de Skinner na última temporada; e aderiu sempre às suas intuições 

de investigação. Tantas brigas, desconfianças e desafios na relação construíram a amizade que 
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possuem e o respeito que têm um pelo outro, bases para o possível relacionamento amoroso, 

descartando a construção do relacionamento amoroso pela atração física.  

Sarah, citando uma famosa frase da série, declara: home was us88. Isso significa que ela 

reconhece que Holder é a única pessoa que ficou ao seu lado quando todos se foram ou a 

abandonaram e que com ele construíra uma família em tudo que compartilharam: cigarros, 

amizade, respeito e caronas de carro, desde o primeiro episódio. Ela ainda tenta se afastar, indo 

embora e avistando Seattle ao longe mais uma vez, mas não tem o mesmo ar grave: ela sorri, 

se sente aliviada e retorna para Holder, ficando em subtendido para o espectador que uma nova 

vida os espera e ela pode, finalmente, ficar (sequência 30). 

. 

 

 

 

  

                                                      
88 A fala é utilizada por muitos fãs da série que torceram por Sarah e Holder como um casal, por meio do fenômeno 

do shipping, que traz a construção de casais canônicos ou não canônicos fora da narrativa. Para isso, basta ver a 

quantidade de fan art desenvolvida neste sentido nas redes sociais. 
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4 ALGUMAS CONCLUSÕES 

 

 

 

 A curiosidade do homem sobre como estórias fabulescas sempre existiu. Tão importante 

quanto saber qual o final, entender de que forma ele foi construído é algo tão antigo quando o 

nascimento da ficção popular e das narrativas em série. Em The Killing, entender as razões e o 

caminho percorrido para se chegar ao desfecho final de cada arco é de extrema importância – 

mas também é razão pela qual muitos deixaram de se apaixonar um pouco mais pela série.  

Explico: ver crimes brutais solucionados traz um conforto a quem assiste, pois, uma 

ordem natural das coisas, que fora perturba, se restabelece. Mas as investigações sem sucesso, 

aqui exemplificado pelo excesso de pistas falsas nas duas primeiras temporadas, pode ter 

levado à falta de sucesso com o público em geral, acostumado com os procedurais com soluções 

mais claras e breves de seus casos. Não é interesse do presente trabalho produzir um juízo de 

gosto a respeito da série em comparação com Forbrydelsen, mas a original dinamarquesa usa 

com parcimônia o recurso. Ambas abusam dos contextos sociais e políticos de seus países, mas 

Forbrydelsen faz isso de forma mais global e atual, tocando em questões de corrupção política, 

nas ações do exército e atividades terroristas, em um período que as temáticas são caras à 

Europa e as habitantes do leste europeu são extremamente engajados nos assuntos abordados. 

Enquanto isso, The Killing fala do quintal de casa, ampliando as investigações 

procedurais e incluindo a vida das pessoas atingidas pelos temas abordados, sejam eles crimes 

ou atos políticos e de corrupção. Convive em paralelo investigações e o drama pessoal de cada 

indivíduo. Isso está posto na construção do mundo, uma Seattle cinza, úmida e triste, de ruas 

silenciosas e perigosas; na caracterização das personagens, solitárias e misteriosas, com 

segredos pessoais mantidos a sete chaves e mergulhadas em dramas com os quais são obrigadas 

a viver, não se aplicando apenas aos detetives, como em Miami Vice ou Hill Street Blues, que 

inauguram o uso deste recurso na narrativa; está na constante sensação de inadequação que os 

personagens mantêm, como se algo estivesse errado com suas vidas naquela cidade, como Sarah 

diz season finale da quarta temporada, que Seattle é uma cidade de mortos. 

Sobre o nível de entrelaçamento das narrativas na série é possível associar a decisão da 

produção executiva da série ao transpor o argumento para os Estados Unidos, país que já está 

acostumado a programas de complexidade narrativa. Mas dividir a investigação da morte de 
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Rosie em duas temporadas certamente deixou o ritmo da série mais lento, perdendo adesão dos 

espectadores. A segunda temporada retorna mais ágil e é certamente melhor que a primeira, 

abandonando os becos sem saída e conectando melhor os episódios e os passos da investigação 

com a vida das personagens. Mesmo assim, não fora o suficiente e a série amargou um possível 

novo cancelamento. Superado, a terceira temporada é tão bem cadenciada quanto a segunda, 

mas continuou exigindo um alto nível de atenção dos espectadores. A quarta temporada 

encerrou a história de Sarah e Holder, colocando “the dot the i's and crossing the t's”. 

Acreditamos, entretanto, que a série foi feliz ao construir uma versão de Seattle onde a 

narrativa se passou; este mundo construído foi convincente e pelas escolhas feitas para 

representá-lo representou a Seatlle do nosso mundo. A série também foi feliz por abordar com 

delicadeza e atenção questões como corrupção e prostituição, trazendo uma carga dramática 

dos envolvidos e qual seu lado mais humano em cada situação: o que seria capaz de fazer para 

alcançar seus objetivos, pela pessoa que ama ou em busca da verdade. Entretanto, está neste 

aspecto – o drama pessoal – que exclui The Killing de um corpus procedural ou essencialmente 

policiais a insere dentro das séries dramáticas – não é à toa de Mireille Enos recebeu quatro 

indicações a melhor atriz dramática e a série foi indicada pelo menos duas vezes a melhor série 

dramática do ano. 

O que nos leva a concluir que as convenções do romance policial clássico convivem em 

The Killing com as marcas do melodrama, em grande medida. É talvez uma tendência das séries 

mais contemporâneas a hibridização de gêneros, reproduzindo na televisão o movimento que 

Altman (1999) observou no cinema: são mantidas convenções que tornam o programa 

reconhecido por seu público, mas buscando uma diferenciação na repetição e uso de marcas já 

conhecidas, como pondera Esquenazi (2010), Eco (1989) e Calabrese (1999). 
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO A – Obras audiovisuais citadas (revisar a citação de séries após o término) 

 

Filmes 

Formato: Título original (título nacional, quando houver). Equipe técnica. Ano de estreia. País 

de produção. 

 

American Beauty (Beleza Americana). Dirigido por Sam Mendes, escrito por Alan Ball. 1999, 

EUA. 

Green River Killer (Morte em Green River). Dirigido e escrito por Ulli Lommel. 2005, EUA. 

Green River Killer, ________, escrito por Jason Bolicki e Lance Hori. 2008, EUA. 

Green River. Dirigido por Sam Taybi, escrito por Justin Beaupre, Andrew Cappelletti, Tim 

Durr, James Fields e Sam Taybi.  2008, EUA. 

Green River: Part One. Dirigido e escrito por Nicholas Andrews. 2017, Austrália. 

Green River: Parte Two. Dirigido e escrito por Nicholas Andrews. 2017, Austrália. 

He Walked by Night (O Demônio da Noite). Dirigido por Alfred Werker e Anthony Mann (não 

creditado), escrito por Carne Wilbur. 1948, EUA. 

Jack Ryan: Shadow Recruit (Operação Sombra: Jack Ryan). Dirigido por Kenneth Branagh e 

escrito por Adam Cozad e David Koepp. 2014, EUA/Rússia. 

Off Track. Dirigido por Jannik Johansen e escrito por Søren Sveistrup e Jannik Johansen. 2000, 

Dinamarca.  

One night. Dirigido e escrito por Veena Sud. 2000, EUA. 

Patriot Games (Jogos Patrióticos). Dirigido por Phillip Noyce e escrito por W. Peter Iliff e 

Donald Stweart. 1992, EUA.  

The Green River Killer (2006), ________, ________. 2016, EUA. 

The Hunt for Red October (Caçada ao Outubro Vermelho). Dirigido por John McTiernan e 

escrito por Larry Fergulson e Donald Stewart. 1990, EUA. 

The Sum of All Fears (A Soma de Todos os Medos). Dirigido por Phil Alden Robinson e escrito 

por Paul Attanasio e Daniel Pyne. 2002, EUA/Alemanha. 

 

Séries televisivas 

Formato: Título original (título nacional, quando houver). Equipe técnica. Ano de estreia. Ano 

de término (quando houver). Canal de exibição. País de produção. 

 

24 (24 Horas). Criada por Robert Cochran e Joel Surnow. 2001-2010, FOX, EUA. 
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Agent Carter (Agente Carter da Marvel). Criada por Christopher Markus e Stephen McFeely. 

2015-2016, ABC, EUA. 

Ally McBeal (Ally McBeal: Minha Vida de Solteira). Criada por David E. Kelley. 1997-2002, 

FOX, EUA. 

Anna Pihl. ________. 2006-2008, TV 2 Denmark, Dinamarca.  

Borgen. Criado por Adam Price. 2010-, Danmarks Radio (DR), Dinamarca. 

Breaking Bad (título alternativo: Breaking Bad: A Química do Mal). Criada por Vince Gilligan. 

2008-2013, Sony/AMC, EUA. 

Bron/Broen. ________. 2011-, Danmarks Radio (DR), Suécia/Dinamarca/Alemanha. 

Castle. Criada por Andrew W. Marlowe. 2009-2016. ABC, EUA. 

Chicago Fire (Heróis Contra o Fogo). Criada por Michael Brandt e Derek Hass. 2012-, 

Universal, EUA. 

CIS: Crime Scene Investigation (CSI: Investigação Criminal). Criada por Anthony E. Zuiker. 

2000-2015, CBS, EUA-Canadá. 

Cold Case (Arquivo Morto). Criada por Meredith Stiehm. 2003-2010, CBS, EUA. 

Criminal Minds (Mentes Criminosas). Criada por Jeff Davis. 2005-, CBS, EUA. 

Crossing Jordan (título alternativo: Jornan, a médica legista). Criada por Tim Kring. 2001-

2007, NBC, EUA. 

CSI: Cyber. Criada por Ann Donahue, Carol Mendelsohn e Anthony E. Zuiker, 2015-2016, 

CBS, EUA. 

CSI: Miami. (CSI Miami). Criada por Ann Donahue, Carol Mendelsohn e Anthony E. Zuiker. 

2002-2012, CBS, EUA. 

CSI: NY (CSI Nova Iorque). Criada por Ann Donahue, Carol Mendelsohn e Anthony E. Zuiker. 

2004-2013, CBS, EUA-Canadá. 

Dallas. Criada por David Jacobs. 1978-1991, CBS, EUA-Canadá. 

Daredevil (Demolidor). Criada por Drew Goddard. 2015-, Netflix, EUA. 

Dexter. Criada por James Manos Jr. 2006-2013, Showtime, EUA. 

Dicte. ________. 2012-, TV 2 Denmark, Dinamarca. 

Dragnet. Criada por Jack Webb. 1951-1959, NBC, EUA. 

Elementary (Elementar). Criada por Robert Doherty, 2012-, CBS, EUA. 

Empire. Criada por Lee Daniels e Danny Strong. 2015-, FOX, EUA. 

ER (Plantão Médico). Criada por Michael Crichton. 1994-2009, NBC, EUA. 

Faking it. Criada por Carter Covington, Dana Goodman e Julia Lea Wolov. 2014-2016, MTV, 

EUA. 

Friends. Criada por David Crane e Marta Kauffman. 1994-2004, NBC, EUA. 

Forbrydelsen. Criada por Søren Sveistrup. 2007-2012, Danmarks Radio (DR), 

Dinamarca/Noruega/Suécia/Alemanha. 

Game of Thrones (título alternativo: Guerra dos Tronos). Criada por David Benioff e D.B. 

Weiss. 2011-, HBO, EUA. 



157 
 

  

Ghost Whisperer. Criada por John Gray. 2005-2010, CBS, EUA. 

Girls. Criada por Lena Dunham, 2012-, HBO, EUA. 

Hell on Wheels. Criada por Joe Gayton e Tony Gayton. 2011-2016, AMC, Canadá/Inglaterra. 

Hill Streel Blues. Criada por Steven Bocho e Michael Kozoll. 1981-1987, NBC, EUA. 

House M.D. (Dr. House).Criada por David Shore. 2004-2012, Fox, EUA. 

House of Cards. Criada por Beau Willimon. 2013- Netflix, EUA. 

I Love Lucy.  ________. 1951-1957, CBS, EUA. 

iZombie. Criada por Diane Ruggiero e Rob Thomas. 2015-, CW, EUA. 

Law & Order (Lei & Ordem). Criada por Dick Wolf. 1990-2010, Universal, EUA. 

Law & Order: Criminal Intent (Lei e Ordem: Crimes Premeditados). Criada por Rene Balcer 

e Dick Wolf. 2001-2011, Universal, EUA. 

Law & Order: Los Angeles. Criada por Blake Masters e Dick Wolf. 2010-2011, Universa, EUA. 

Law & Order: Special Victims Unit (Lei e Ordem: Unidade de Vítimas Especiais). Criada por 

Dick Wolf. 1999-, Universal, EUA. 

Lie to Me (Engana-me se Puder). Criada por Samuel Baum. 2009-2011, Fox, EUA. 

Livvagterne. Criada por Mai Brostrøm e Peter Thorboe. 2009-, Danmarks Radio (DR), 

Dinamarca. 

Lost. Criada por J.J. Abrams, Jeffrey Lieber e Damon Lindelof. 2004-2010, ABC, EUA. 

Lulu & Leon. Criada por Jens Dahl e Lolia Belstar. 2009-, TV 3 Denmark/Danmarks Radio 

(DR), Dinamarca. 

Mad Men (Mad Men: Inventando Verdades). Criada por Matthew Weiner. 2007-2015, AMC, 

EUA. 

Marcella. ________. 2016-, Netflix, UK. 

Masters of Sex. Criada por Michelle Ashford. 2013-, Sony, EUA. 

Medium (A Paranormal). Criada por Glenn Gordon Caron. 2005-2011. CBS/NBC, EUA. 

Miami Vice. Criada por Anthony Yerkocich. 1984-1990, Universal, EUA. 

Monk (Monk: Um Detetive Diferente). Criada por Andy Breckman. 2002-2009, ABC, EUA. 

NCIS: Los Angeles. Criada por Shane Brennan. 2009-, CBS, EUA. 

NCIS: Naval Crime Investigation Service (NCIS: Investigações Criminais). Criada por Donald 

P. Bellisario e Don McGill. 2003-, CBS, EUA. 

NCIS: New Orleans. Criada por Gary Glasberg. 2014-, CBS, EUA. 

Nikolaj og Julie. ________. 2002-2003, Danmarks Radio (DR), Dinamarca/Noruega. 

Orange is the New Black. Criada por Jenji Kohan. 2013-, Netflix, EUA. 

Outlander. Criada por Ronald D. Moore. 2014-, Starz, EUA. 

Police Story (Os Novos Centuriões). Criada por David Gerber. 1973-1979, NBC, EUA. 

Push, Nevada. Criada por Bem Affleck e Sean Bailey. 2002-, ABC, EUA.  

Rejseholdet. ________. 2000-2004, Danmarks Radio (DR), Dinamarca/Suécia.  
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Rita. Criada por Christian Torpe. 2012-, TV 2 Denmark, Dinamarca. 

Seinfeld. Criada por Larry David e Jerry Seinfeld. 1989-1998, NBC, EUA. 

Sherlock. Criada por Mark Gatiss e Steven Moffat. 2010-, BBC UK, UK/EUA. 

Silicon Valley. Criada por John Altschuler, Mike Judge e Dave Krinsky. 2014-, HBO, EUA. 

Supernatural (Sobrenatural). Criada por Eric Kripke. 2005-, WB, EUA. 

The Capture of The Green River Killer. ________. 2008,  Lifetime, EUA. 

The Fall. Criada por Allan Cubitt. 2013-, BBC Nothern Ireland/Netflix, UK. 

The Killing. Criada por Veena Sud. 2011-2014, AMC/Netflix, EUA/Canadá 

The Knick. Criada por Jack Amiel e Michael Begler. 2014-, Cinemax, EUA. 

The Leftovers. Criada por Damon Lindelof e Tom Perrotta. 2014-, WB, EUA. 

The Mentalist (O Mentalista). Criada por Bruno Heller. 2008-2015, CBS, EUA.  

The Shield (The Shield: Acima da Lei).Criada por Shawn Ryan, 2002-2008, FX, EUA. 

The Simpsons (Os Simpsons). Criada por James L. Brooks, Matt Groening e Sam Simon. 1989-

, FOX, EUA. 

The Sopranos (Famíla Soprano). Criada por David Chase. 1999-2007, HBO, EUA. 

The Strain. _________. 2014-, FX, EUA. 

The Walking Dead. Criada por Frank Darabont. 2010-, AMC, EUA. 

True Detective. Criada por Nic Pezzolatto. 2014-, HBO, EUA. 
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ANEXO B – Índice de episódios por temporada – The Killing 

 

Formato: Indicação da temporada e episódio (season + episode). Título original (título nacional, 

quando houver). Equipe técnica. Data de exibição nos Estados Unidos. 

 

Primeira temporada 

s01ep01–Pilot. Dirigido por Patty Jenkins e escrito por Veena Sud. Exibido em 3 abr. 2011. 

s01ep02 – The cage (A cela). Dirigido por Ed Bianchi e escrito por Veena Sud. Exibido em 3 

abr. 2011. 

s01ep03 – El Diablo.Dirigido por Gwyneth Horder-Payton e escrito por Veena Sud, Dawn 

Prestwich e Nicole Yorkin. Exibido em 10 abr. 2011. 

s01ep04 – A soundless echo (Eco sem som). Dirigido por Jennifer Getzinger e escrito por Veena 

Sud e Soo Hugh. Exibido em 17 abr. 2011. 

s01ep05 – Super 8. Dirigido por Phil Abraham e escrito por Veena Sud. Exibido em 24 abr. 

2011. 

s01ep06 – What you have lelft (O que você deixou). Dirigido por Agnieszka Holland e escrito 

por Veena Sud e Nic Pezzolatto. Exibido em 1º mai. 2011. 

s01ep07 – Vengeance (Vingança). Dirigido por Ed Bianchi e escrito por Veena Sud e Linda 

Burstyn. Exibido em 8 mai. 2011. 

s01ep08 – Stonewalled (Contra a parede). Dirigido por Daniel Attias e escrito por Veena Sud 

e Aaron Zelman. Exibido em 15 mai. 2011. 

s01ep09 – Undertown (Na superfície). Dirigido por Agieszka Holland e escrito por Veena Sud 

e Dan Nowak. Exibido em 22 mai. 2011. 

s01ep10 – I’ll let you know when I get there (Te aviso quando chegar lá). Dirigido por Ed 

Bianchi e escrito por Veena Sud, Nicole Yorkin e Dawn Prestwich. Exibido em 29 mai. 2011. 

s01ep11 – Missing (Desaparecido). Dirigido por Nicole Kassell e escrito por Veena Sud. 

Exibido em 5 jun. 2011. 

s01ep12 – Beau Soleil. Dirigido por Keith Gordon e escrito por Veena Sud, Jeremy Doner e 

Soo Hugh. Exibido em 12 jun. 2011. 

s01ep13 – Orpheus descending (A queda de Orfeu). Dirigido por Brad Anderson e escrito por 

Veena Sud e Nic Pizzolatto. Exibido em 19 jun. 2011. 

 

Segunda temporada 

s02ep01 – Reflections (Reflexões). Dirigido por Agnieszka Holland e escrito por Veena Sud. 

Exibido em 1º abri. 2012. 

s02ep02 – My lucky day (Meu dia de sorte). Dirigido por Daniel Attias e escrito por Veena Sud, 

Dawn Prestwich e Nicole Yorkin. Exibido em 1º abri. 2012. 

s02ep03 – Numb (Dormente). Dirigido por Agnieszka Holland e escrito por Veena Sud. Exibido 

em 8 abri. 2012. 
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s02ep04 – Ogi Jun. Dirigido por Brad Anderson e escrito por Veena Sud e Eliza Clark. Exibido 

em 15 abri. 2012. 

s02ep05 – Ghost of the past (Fantasmas do passado). Dirigido por Ed Bianchi e escrito por 

Veena Sud e Wendy Riss. Exibido em 22 abri. 2012. 

s02ep06 – Openings (Aberturas). Dirigido por Kevin Bray e escrito por Veena Sud e Aaron 

Zelman. Exibido em 29 abr. 2012. 

s02ep07 – Keylela. Dirigido por Nicole Kassell e escrito por Veena Sud e Dan Nowak. Exibido 

em 6 mai. 2012. 

s02ep08 – Off the Resevation (Fora da Reserva). Dirigido por Veena Sud e escrito por Veena 

Sud e Nathaniel Halpern. Exibido em 13 mai. 2012. 

s02ep09 – Sayonara, Hiawatha. Dirigido por Phil Abraham e escrito por Veena Sud, Nicole 

Yorkin e Dawn Prestwich. Exibido em 20 mai. 2012. 

s02ep10 – 72 hours (72 horas). Dirigido por Nicole Kassell e escrito por Veena Sud e Eliza 

Clark. Exibido em 27 mai. 2012. 

s02ep11 – Bulldog. Dirigido por Ed Bianchi e escrito por Veena Sud e Jeremy Donner. Exibido 

em 3 jun. 2012. 

s02ep12 – Donnie or Marie (Donnie ou Marie). Dirigido por Keith Gordon e escrito por Veena 

Sud e Aaron Zelman. Exibido em 10 jun. 2012. 

s02ep13 – What I know (O que eu sei). Dirigido por Patty Jenkins e escrito por Veena Sud e 

Dan Nowak. Exibido em 17 jun. 2012. 

 

Terceira temporada 

s03ep01 – The jungle (A selva). Dirigido por Ed Bianchi e escrito por Veena Sud, Dan Nowak, 

Eliza Clark, Coleman Herbert e David Wiener. Exibido em 2 jun. 2013. 

s03ep02 – That you fear most (Seu maior medo). Dirigido por Lodge Kerrigan e escrito por 

Veena Sud e Dan Nowak. Exibido em 2 jun. 2013. 

s03ep03 – Seventeen (Dezessete). Dirigido por Kari Skoglad e escrito por Veena Sud e Eliza 

Clark. Exibido em 9 jun. 2013. 

s03ep04 – Head shots (Retratos). Dirigido por Michael Rymer e escrito por Veena Sud e Dawn 

Prestwich. Exibido em 16 jun. 2013. 

s03ep05 – Scared and running (Correndo de medo). Dirigido por Daniel Attias e escrito por 

Veena Sud e Coleman Herbert. Exibido em 23 jun. 2013 

s03ep06 – Eminent domain (Territórios). Dirigido por Keith Gordon e escrito por Veena Sud e 

David Weiner. Exibido em 30 jun. 2013. 

s03ep07 – Hope kills (A esperança mata). Dirigido por Tricia Brock e escrito por Veena Sud e 

Brett Conrad. Exibido em 7 jul. 2013. 

s03ep08 – Try (Tentativas). Dirigido por Lodge Kerrigan e escrito por Veena Sud, Nic Sheff e 

Aaron Slavick. Exibido em 14 jul. 2013. 

s03ep09 – Reckoing (Confronto). Dirigido por Jonhatan Demme e escrito por Veena Sud e Dan 

Nowak. Exibido em 21 jul. 2013. 
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s03ep10 – Six minutes (Seis minutos). Dirigido por Nicole Kassell e escrito por Veena Sud. 

Exibido em 28 jul. 2013. 

s03ep11 – From up here (Daqui de cima). Dirigido por Phil Abraham e escrito por Veena Sud 

e Eliza Clark. Exibido em 4 ago. 2013. 

s03ep12 –The road to Hamelin (Estrada para Hamelin). Dirigido por Daniel Attias e escrito 

por Veena Sud, Dawn Prestwich e Nicole Yorkin. Exibido em 4 ago. 2013. 

 

Quarta temporada 

S04ep01 – Blood in the water (Sangue na água). Dirigido por Nicole Kassell e escrito por 

Veena Sud. Exibido em 1 ago. 2014. 

S04ep02 – Unraveling (Desdobramentos). Dirigido por Lodge Kerrigan e escrito por Veena 

Sud e Dan Nowak. Exibido em 1 ago. 2014. 

S04ep03 – The good soldier (O bom soldado). Dirigido por Ed Bianchi e escrito por Veena 

Sud, Nicole Yorkin e Dawn Prestwich. Exibido em 1 ago. 2014. 

S04ep04 – Dream baby dream. Dirigido por Gregory Middleton e escrito por Veena Sud e Sean 

Whitesell. Exibido em 1 ago. 2014. 

S04ep05 – Truth asunder (Estilhaços). Dirigido por Coky Giedroyc e escrito por Veena Sud, 

Dan Nowak. Exibido em 1 ago. 2014. 

S04ep06 – Eden (Éden). Dirigido por Jonathan Demme e escrito por Veena Sud. Exibido em 1 

ago. 2014. 
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ANEXO C – Entrevistas  

 

Produtora executiva Veena Sud, sobre primeira temporada – Site AMC 
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Produtora executiva Veena Sud, sobre terceira temporada – Site AMC (parte I) 
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Produtora executiva Veena Sud, sobre terceira temporada – Site AMC (parte II) 
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ANEXO D – Matérias 

 

Life Magazine – 1983 
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