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I. RESUMO 

Este projeto propõe uma análise do seriado americano Hannibal, criado por Bryan 

Fuller, e objetiva analisar a construção tanto do personagem como da série, a fim de 

identificar como essas construções diferenciam a série em questão de outros 

seriados com características semelhantes. 

II. INTRODUÇÃO 

Hannibal, criado por Bryan Fuller, é um seriado americano do gênero thriller-horror 

psicológico. A série possui três temporadas com 13 episódios cada e é baseada nos 

personagens do livro O Dragão Vermelho, de Thomas Harris.  

A série possui o formato de narrativa seriada televisiva, seguindo o modelo 

estruturado como episódios que começam com um breve resumo do que aconteceu 

anteriormente e normalmente terminam com um cliffhanger. Arlindo Machado (2009, p. 

84) diz em “A Narrativa Seriada” que: “A narrativa é uma construção teológica que se 

fundamenta em um conflito que desestabiliza o equilíbrio da história e toda a evolução da 

trama acontece de forma a reestabelecer tal equilíbrio.” 

Isso mostra-se evidente em Hannibal. O enredo é não linear, apresentando 

quebras na história para mostrar cenas que preenchem lacunas deixadas anteriormente e 

assim explicando eventos. 

Sobre as personagens em si, tanto Will como Hannibal fogem do conceito de heróis 

clássicos, ou mesmo anti-heróis - cuja construção como protagonistas maquiavélicos não 

é exatamente uma novidade, podendo ser vista desde clássicos como Otelo, e pode ser 

vista como uma forma de explorar a complexidade dos personagens sem afastar parte do 

público que se sentiria ultrajada ou desconfortável com as ações do mesmo. Hannibal se 

afasta desse conceito ao introduzir um protagonista que se deleita com o mal e um 

segundo protagonista que, ao decorrer da série, faz o caminho inverso do esperado para 



 

um herói, adentrando cada vez mais no caminho moralmente cinzento, até, por fim, 

assumir seu deleite para com os atos violentos.  

 Logo, a necessidade de nossa pesquisa está nessa diferenciação da mesma para 

com outros seriados televisivos atuais. Seus personagens fogem do lugar-comum para 

explorar ideias e metáforas obscuras com mais liberdade, permitindo assim que a série 

adentre um campo pouco visitado antes no gênero televisivo. A série também utiliza a 

estética visual e auditiva tanto como métodos de manipulação do público. 

III. OBJETIVOS 

O objetivo desta pesquisa é explorar a complexidade narrativa do seriado televisivo 

Hannibal, analisando a construção dos papéis temáticos, passionais e figurativos dos 

atores protagonistas, bem como analisando a questão da estética visual da série. 

IV. METODOLOGIA 

Definindo nosso objeto de pesquisa como um exemplo da narrativa seriada 

televisiva, utilizaremos o modelo teórico metodológico de análise de base da semiótica 

greimasiana. Considerando nosso corpus um texto sincrético ao utilizar-se tanto de 

recursos verbo-visuais quanto auditivos para compor sua narrativa, utilizaremos o modelo 

metodológico de análise do texto sincrético proposto por Teixeira (2007), e as pesquisas 

sobre linguagens sincréticas de Fiorin (1992) e Pietroforte (2006). 

Os materiais utilizados para a pesquisa consistem no próprio seriado Hannibal, 

bem como livros, artigos e periódicos relacionados à teoria semiótica e ao tema proposto. 

V. DESENVOLVIMENTO 

A primeira parte consistiu em assistir às três temporadas que compõem o seriado 

Hannibal, utilizando para tanto um olhar crítico e semiótico, a fim de compreender melhor 

os aspectos que um telespectador regular poderia deixar escapar. Após tal, utilizamos os 

conhecimentos adquiridos principalmente com Teixeira (2007), Mittel (2006) e Machado 



 

(2009) para uma primeira análise da série. 

Complementamos esses conhecimentos adquiridos com as teorias de personagens 

propostas por Phillipe Hamon (1977) e Beth Brait (1985) para podermos analisar 

especificamente as personagens, como suas complexidades são desenvolvidos e como 

isso serve à narrativa, ou vice-versa, complementando-se. 

A partir da teoria plástica de Landowski (2004), pudemos compreender melhor a 

questão estética da série e como ela é cuidadosamente utilizada para expressar seus 

sentidos, enriquecendo a série e compondo a narrativa, complexificando-a. 

VI. RESULTADOS PRELIMINARES 

Em um primeiro momento, pudemos constatar que o seriado Hannibal trata-se de 

um produto muito mais denso e rico do que originalmente pressuposto. A complexidade 

dos personagens estende-se também para a construção da narrativa durante os três 

arcos que compõem a série, que serão analisados mais aprofundadamente adiante. 

Pudemos constatar também o alto valor dado à estética, utilizando-a como recurso de 

valor inestimável para a construção narrativa e dos personagens, algo pouco explorado 

em outras séries atuais. 
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