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Este ensaio está vinculado a uma pesquisa de Mestrado que tem como tema as 

narrativas em séries estadunidenses atuais de anti-heróis e suas possíveis significações. 

O problema que guia este estudo consiste em saber como as narrativas dessas produções 

podem abordar questões humano-universais, transformando-se, desse modo, em lugares 

de conhecimento sobre o humano. O objeto da pesquisa é a narrativa da primeira série 

original Netflix, House of Cards, utilizada como estudo de caso no universo de séries 

aparentemente similares a essa. A metodologia engloba o exame de seis episódios 

de House of Cards nessa perspectiva, não sem antes ser feito um mapeamento de séries 

estadunidenses de anti-heróis produzidas desde The Sopranos (1999-2007) até os dias 

de hoje. O estudo desses episódios está ligado à percepção de que eles parecem ser 

suficientes para a compreensão de como os personagens principais dessa série são 

construídos e de que maneira eles se relacionam entre si. A opção por The 

Sopranos como marco inicial desta investigação se fundamenta na ideia de que a sua 

narrativa talvez esteja ligada a mudanças na produção e na construção do conteúdo de 

séries estadunidenses atuais. A metodologia também abarca um levantamento 

bibliográfico acerca da narrativa e da construção de personagens em séries 

estadunidenses atuais de anti-heróis. Busca-se apoio, principalmente, no pensamento 

junguiano sobre arquétipos, nas noções de Joseph Campbell sobre como temas 

arquetípicos podem ser expressos em mitos, na ampliação que Christopher Vogler fez 

das ideias de Campbell procurando aplicá-las à produção de roteiros, na complexidade 

na linha de Edgar Morin e em sua apreensão de como as narrativas, no caso, de séries 

estadunidenses contemporâneas de anti-heróis, podem ser estudadas como formas de 

construção e veiculação de conhecimento. Esse diálogo entre saberes está fundamentado 

na compreensão como método, o fio condutor da pesquisa, que parece possibilitar um 

estudo mais aprofundado sobre a narrativa e a construção de personagens em séries 

estadunidenses atuais de anti-heróis.      
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