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Resumo 

 

O presente artigo tem como objetivo analisar um trecho do episódio Stress Relief, da 

quinta temporada da versão norte-americana da sitcom The Office, exibida pela NBC, 

em 2009, a partir dos conceitos que envolvem as narrativas complexas propostas por 

Mittell (2012)5. Para o autor, nessas narrativas a trama tem uma posição muito mais 

central, com arcos continuados, e desperta o interesse do público para uma participação 

ativa, que se materializa por meio da criação de uma cultura dos fãs. Como 

metodologia, utiliza-se a análise fílmica proposta por Vanoye e Goliot-Lété (2006). 

Com este trabalho, busca-se contribuir com os estudos sobre a complexidade narrativa e 

com o fortalecimento da cultura da convergência.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A versão norte-americana da sitcom The Office, exibida entre os anos de 2005 e 

2013, pelo canal NBC, é baseada na britânica, de mesmo nome, criada por Ricky 

Gervais e Stephen Merchant para a BBC, em 2001. Apesar de ter um curto período de 

exibição em seu país de origem, a sitcom ganhou versões para diversos países como, por 

exemplo, Alemanha, Canadá e França. Contudo, The Office se popularizou com a 

adaptação de Greg Daniels para os Estados Unidos. 

O objetivo deste artigo é analisar um trecho do episódio Stress Relief, da quinta 

temporada da versão norte-americana da sitcom The Office (a com maior índice de 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao DT 4 - Comunicação Audiovisual, GP Ficção Seriada, do XVII Encontro dos 

Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. 
2 Mestranda em Comunicação pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Bacharel em Comunicação 

Social, com habilitação em Relações Públicas, pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). E-mail: 

danielaveronezi@gmail.com. 
3 Mestrando em Ciência da Computação pela UFG. Graduado em Ciência da Computação pela Faculdade 

Anglo-Americano e em Gestão Pública pelo Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). E-mail: 

airtonbjunior@gmail.com. 
4 Mestranda em Comunicação pela UFG. Bacharel em Artes Visuais pela UFG. E-mail: 

dayanecosta91@gmail.com. 
5 A referência utilizada é de 2012, mas Mittell propôs o termo “narrativas complexas” em 2006. 
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audiência), exibida em 2009, a partir dos conceitos que envolvem as narrativas 

complexas propostas por Mittell (2012). Esse episódio é classificado pelo Internet 

Movie Database (IMDb), Base de Dados de Filmes na Internet, com 9,6 pontos, cujo 

máximo é 10, sendo o segundo episódio mais bem avaliado de todas as temporadas.  

A escolha de um trecho desse episódio considerou, em um primeiro momento, a 

complexidade narrativa da trama, pois evidenciou a densidade e a profundidade dos 

personagens da sitcom, maximizadas pela situação de estresse vivenciada. Para 

compreender esse trecho é preciso, de fato, conhecer cada integrante de The Office. 

Além disso, levou-se em conta a classificação do episódio pelo IMDb e a repercussão 

junto aos fãs, pois provocou muitos comentários e repercutiu na criação de diversos 

memes. Também foi considerado o fato de a trama ter sido protagonizada por um ator 

secundário, ao contrário do episódio com maior classificação junto ao IMDb, que teve o 

ator principal da sitcom também como o destaque da narrativa episódica. 

As novas tecnologias da informação e comunicação alteraram as relações de 

produção e recepção de conteúdo. O público, antes passivo, passou a ter um papel ativo 

no processo de significação e ressignificação das produções midiáticas. Desse modo, 

conceitos e práticas vinculados às narrativas complexas, apresentadas por Mittell 

(2012), passaram a compor as estruturas narrativas das séries de televisão. Em relação à 

sitcom escolhida como objeto de estudo deste trabalho, Silva (2014, p. 49) afirma que 

“[...] The Office certamente foi uma das sitcoms mais influentes da última década”.  

 

2 SOBRE THE OFFICE  

 

A versão norte-americana da sitcom The Office se passa na filial da Dunder 

Mifflin Paper Company, localizada em Scranton, na Pensilvânia, e o gerente do 

escritório é Michael Scott, interpretado pelo ator Steve Carell. Vale salientar que a 

empresa é fictícia, mas a cidade, onde ela supostamente está instalada, é real. Além 

disso, os funcionários do escritório gravam depoimentos para o canal PBS, uma rede de 

televisão que, de fato, existe nos Estados Unidos. 

Com isso, The Office se caracteriza como um mockumentary, ou seja, um falso 

documentário, que se utiliza das estratégias documentais para criar um enredo ficcional. 

Apesar de ser utilizado no cinema, o falso documentário ainda é pouco explorado na 
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televisão. Elementos essenciais como luz, som, câmera e estúdio são unidos com o 

intuito de conferir uma impressão de realidade à sitcom.  

The Office compõe-se por três diferentes arcos narrativos: os que se resolvem no 

próprio episódio, os que perpassam episódios e os que se estabelecem no transcorrer das 

temporadas, caracterizando-se, de acordo com Mittell (2012), como narrativas 

complexas. Um exemplo, que se desenvolve paralelamente à trama principal, é o 

relacionamento entre Jim Halpert (John Krasinski) e Pam Beesly (Jenna Fischer), que se 

estende ao longo das temporadas e apresenta novos momentos na vida do casal.  

É importante destacar que a versão norte-americana de The Office é classificada 

como sitcom, por teóricos, críticos, especialistas e fãs, entretanto, não conta com risadas 

ao fundo e piadas, propriamente ditas, que caracterizam, tradicionalmente, essa 

modalidade seriada. Filmada no estilo documentário, o humor surge das situações e 

relações entre os funcionários do escritório. Essa condição deu uma importante sensação 

de realidade ao ambiente, que contrastou muito bem com os personagens, 

aparentemente caricatos, mas bastante densos e profundos. 

Cada personagem representa, com humor, padrões típicos de profissionais 

encontrados nos ambientes de trabalho. Em conjunto, o elenco constitui uma grande 

confusão corporativa ao se relacionarem diariamente enquanto trabalham. Michael 

Scott, o já mencionado chefe da equipe e protagonista da sitcom, é do estilo que, 

provavelmente, ninguém gostaria de ter e, possivelmente, nem de ser. Ele acredita ser o 

homem mais bonito do escritório, o mais engraçado e inteligente, além do melhor amigo 

dos seus funcionários. Porém, resta fazer com que a equipe dele acredite em tudo isso. 

 

3 NARRATIVAS COMPLEXAS  

 

Segundo Mittell (2012), para se compreender as narrativas transmídias6 que 

permeiam a programação da televisão norte-americana, a partir dos anos 90, é 

importante considerar a complexidade como um modelo diferenciado de narração, que 

fortalece a cultura da convergência. 

Mas o que é exatamente a complexidade narrativa? Em seu nível mais básico, 

é uma redefinição de formas episódicas sob a influência da narração em série 

                                                 
6 “A narrativa transmidiática representa um processo no qual elementos integrantes de uma ficção são 

sistematicamente dispersos através de múltiplos canais com o propósito de criar uma experiência de 

entretenimento unificada e coordenada. Idealmente, cada meio faz sua própria contribuição para o 

desenvolvimento da história” (JENKINS, 2014, s.p.). 
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- não é necessariamente uma fusão completa dos formatos episódicos e 

seriados, mas um equilíbrio volátil. Recusando a necessidade de fechamento 

da trama em cada episódio, que caracteriza o formato episódico 

convencional, a complexidade narrativa privilegia estórias com continuidade 

passando por diversos gêneros. Somado a isso, a complexidade narrativa 

desvincula o formato seriado das concepções genéricas identificadas nas 

novelas - muitos programas complexos (embora certamente não sejam todos) 

contam histórias de maneira seriada ao mesmo tempo em que rejeitam ou 

desconsideram o estilo melodramático. Desconsideram ainda a atenção dada 

pelas novelas mais aos relacionamentos do que à trama, o que também 

distancia os programas contemporâneos das conotações culturais do referido 

gênero novelístico. A narração nas novelas certamente pode ser mais 

complexa e requer um alto nível de postura ativa do público para engendrar 

na rede de relações e estórias prévias evocadas em cada virada da trama. Em 

contrapartida, na programação narrativamente complexa, o desenvolvimento 

da trama tem posição muito mais central, possibilitando emergir um 

relacionamento e um drama associado às personagens a partir do desenrolar 

do enredo e, dessa forma, atribui ênfase de maneira reversa às novelas 

(MITTELL, 2012, p. 36).        

 

Mittell (2012) salienta ainda que as transformações tecnológicas resultaram em 

novas perspectivas para as narrativas televisivas atuando, de modo decisivo, na criação 

da cultura dos fãs. Para se compreender essas mudanças, faz-se necessário reconhecer 

que essa nova cultura, protagonizada pelos fãs, passou a interferir e a inverter a lógica 

convencional, redefinindo e ressignificando as narrativas midiáticas.  

[...] a complexidade narrativa oferece uma gama de oportunidades criativas e 

uma perspectiva de retorno do público que são únicas no meio televisivo. Ela 

deve ser estudada e entendida como um passo chave na história das formas 

narrativas televisivas. Podemos pensar que as fruições proporcionadas por 

narrativas complexas são mais ricas e mais multifacetadas do que aquela 

oferecida pela programação convencional. No entanto, os juízos de valor 

devem estar associados a programas específicos mais do que a exaltar a 

superioridade de todo um modelo ou gênero narrativo (MITTELL, 2012, p. 

31). 

 

Apesar da análise deste artigo focar-se na trama, é importante considerar que a 

complexidade narrativa vai além e envolve também as pontes que ligam a narrativa e 

seus públicos. Assim, a compreensão efetiva das narrativas complexas apresentadas por 

Mittell (2012), perpassa o entendimento das narrativas transmídias, explanadas por 

Jenkins (2014), pois a transmidiação é fundamental para a concepção da complexidade 

narrativa. Jenkins (2014) defende que o ponto de diferenciação entre os conceitos de 

adaptação e de expansão das narrativas está na compreensão aditiva, termo que o autor 

emprestou do designer de games Neil Young, “para se referir ao grau em que cada novo 

texto contribui para o conhecimento da própria história como um todo” (JENKINS, 

2014. s.p).  

Assim, Jenkins (2014) argumenta que para uma narrativa ser transmidiática, é 

preciso juntar multimodalidade com intertextualidade radical, com o propósito dessa 
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compreensão aditiva. Dito em outras palavras, o texto deve estar presente em mais de 

uma mídia e seus fragmentos precisam dialogar entre si, adicionando camadas de 

conhecimento à história. 

O modo aditivo - televisão com a internet: nesse caso, estamos falando de 

práticas discursivas que somam à experiência televisiva produtos que estão 

ofertados na internet, respeitando a singularidade de cada meio. Um exemplo 

disso são os websódios de séries de tevê que apresentam na internet eventos 

novos, ausentes dos programas televisivos, em uma linguagem e uma 

narrativa também específicas. Aqui, podemos citar programas televisivos 

como Lost, The Walking Dead e The Office, além do caso brasileiro da 

telenovela Cheias de Charme que está contida na ideia de transmidiação 

(SILVA, 2014, p. 46).  

 

A partir da exploração do conteúdo existente nas diferentes mídias, os públicos 

vão conhecendo mais sobre determinada história. Os estudos de Jenkins buscam refletir 

sobre o modo como o conteúdo está sendo transmitido por meio das mídias e na forma 

como os fãs reagem a essa transmissão. O autor está menos interessado na contagem de 

plataformas e mais focado na relação que as extensões de mídia estabelecem entre si.  

Juntamente com a exibição de reconstituições dramáticas de crimes, das 

comédias do tipo sitcom e das competições em reality shows que povoam a 

programação da televisão americana, uma nova forma de entretenimento tem 

surgido nas últimas duas décadas, conseguindo sucesso de público e crítica. 

Tal modelo de storytelling para televisão se diferencia por usar a 

complexidade narrativa como uma alternativa às formas episódicas e seriadas 

que têm caracterizado a TV americana desde sua origem (MITTELL, 2012, 

p. 30). 

 

Mittell (2012) acrescenta que as narrativas complexas, embora não garantam um 

aumento na audiência, são mais ricas e dispõem de múltiplas faces. Nesse contexto, a 

insistência em manter a exclusividade das narrativas convencionais e não considerar a 

importância dessas reconfigurações de conceitos, que envolvem o mundo televisivo, é 

antecipar um fim que já está anunciado, como afirma Carlón (2014). 

 

4 COMPLEXIDADE NARRATIVA EM THE OFFICE  

 

A versão norte-americana de The Office fez ainda mais sucesso que a sitcom que 

a inspirou: a britânica, de mesmo nome. Tanto uma quanto a outra, inicialmente, não 

foram bem aceitas pela crítica e pela audiência. Com isso, a NBC buscou estratégias 

para transformar uma situação adversa em uma possibilidade de retorno viável para a 

sitcom. 

A NBC, sem saber qual seria o futuro da série, disponibilizou os episódios da 

primeira temporada no iTunes, loja de músicas, filmes, séries e outros, online, 

onde é possível fazer downloads desses conteúdos, pagos ou gratuitos, a 
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depender do distribuidor. Enquanto os números do Nielsen (equivalente ao 

Ibope no Brasil) na televisão ainda eram baixos, The Office era uma das 

séries de TV mais baixadas no iTunes, ficando em primeiro lugar no ranking 

de popularidade da plataforma por diversas semanas (Duncan, 2006). Esse 

fato, inclusive, contribuiu para fazer o mercado repensar os medidores de 

audiência em uma era onde a TV não é o único meio pelo qual espectadores 

têm acesso ao conteúdo de emissoras. Atualmente, o site oficial do Nielsen 

(http://www.nielsen.com) anuncia o serviço como algo que engloba televisão, 

celulares e internet (CERETTA, 2014, p. 53). 

  

Além dessa ação, outras foram implementadas, com vistas ao fortalecimento da 

cultura da convergência. A NBC veiculou, ao longo das temporadas, websódios de The 

Office, protagonizados por atores secundários da trama, que buscavam despertar o 

interesse do público jovem, presente na internet, para a sitcom televisiva. Nesse 

contexto, como ensina Jenkins (2009), os websódios caracterizam-se como expansões 

narrativas, que são chamadas de narrativas transmídias.  

O produtor de The Office e Parks and Recreation, Michael Schur, em entrevista 

para o A.V. Club, em 2011, explanou acerca da fase inicial de determinadas sitcoms, 

dentre elas, The Office: 

Todas as comédias são, em algum nível, tentativa e erro [...]. Mas existe outra 

questão importante – e eu acho que se aplica mais a The Office e Parks and 

Recreation do que a Community e 30 Rock – que é os shows serem 

essencialmente programas de personagens. Até que você saiba quem são as 

personagens, você não vai achá-las tão engraçadas. Frequentemente, pessoas 

me dizem: “Eu assisti os primeiros episódios de novo e eles são muito mais 

engraçados do que eu me lembrava” [...]. Parte da diversão é conhecer quem 

são as pessoas. A audiência pensa que as personagens ficaram mais 

engraçadas e eu acho que a resposta verdadeira é que ela passou a conhecê-

los (CERETTA, 2014, p. 53). 

 

Com essa explanação, percebe-se a importância das estratégias iniciais da NBC 

em popularizar a sitcom por meio do iTunes e também da criação de websódios, como 

expansões narrativas, que evidenciam os atores secundários. Além disso, The Office 

pode ser assistido pela Netflix e alguns trechos encontram-se no youtube. O facebook e 

o pinterest também são utilizados para a popularização dos personagens, inclusive com 

o envio de memes, e a caneca do Michael Schott tornou-se objeto de desejo dos fãs.  

A escolha de um trecho do episódio Stress Relief materializa uma experiência 

que envolve a sitcom como um todo. A densidade e a profundidade da trama demandam 

uma compressão mais profunda de cada personagem, que perpassa episódios e 

temporadas, em busca de um real entendimento do pânico ocasionado e das reações dos 

funcionários, provocando nos fãs um forte sentimento de pertencimento. Dwight gera 

uma grande confusão ao colocar fogo e provocar um incêndio no escritório, pois estava 

chateado por ninguém ter dado atenção ao seu treinamento sobre procedimentos padrões 
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em caso de incêndio. Vale destacar que a trama pressupõe um gancho anterior - o 

treinamento - ainda que este não tenha ocorrido na prática. 

 

Resumo7: Um dos melhores episódios de The Office. O fã enaltece o episódio, diz estar 

ansioso pelo próximo e elogia o trabalho desenvolvido por Greg Daniels.  

 

Resumo8: Comenta sobre a importância de se conhecer os personagens, para se 

compreender, de fato, a narrativa.    

 

Resumo9: A melhor abertura de todos os tempos.  

                                                 
7 Fonte: IMDb - http://www.imdb.com/title/tt1248736/reviews?filter=love. 
8 Fonte: IMDb - http://www.imdb.com/title/tt1248736/reviews?filter=love. 
9 Fonte: http://triniroslin15.livejournal.com/78800.html. 

 

http://triniroslin15.livejournal.com/78800.html
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Resumo10: o melhor episódio da TV. Comenta que já assistiu várias vezes e segue rindo 

histericamente como na primeira vez.   

Um outro fã11 de The Office tece o seguinte comentário “[...] queria revelar meu 

episódio favorito em toda a série que foi o Stress Relief, da quinta temporada, quando o 

Dwight coloca fogo no escritório. E o de vocês, qual foi?”. Outro fã12 descreve o 

causador do incêndio da seguinte maneira: 

Dwight é o bajulador comum em qualquer escritório. Fanático por armas, 

lutas, poder e beterraba (sim, beterraba!). Ele sonha em ser o gerente do 

escritório, mas sempre comete erros impensáveis em qualquer ambiente 

corporativo. Como exemplo, no episódio 13 da 5ª temporada, após ser 

ignorado por seus colegas de trabalho em seu treinamento de segurança, o 

ator provoca um incêndio de pequenas proporções no escritório, tentando 

causar uma experiência prática em seus colegas de trabalho. Afinal, uma 

experiência prática é melhor que qualquer apresentação de PowerPoint. 

 

Também é importante destacar que o Stress Relief, devido ao grande sucesso que 

alcançou junto aos fãs, gerou diversos memes, dentre eles os apresentados abaixo: 

                                 Legenda: Meme 1
13

                                      Legenda: Meme 2
14

 

 

                                                 
10 Fonte: https://me.me/i/14080112. 
11 Fonte: https://seriemaniacos.tv/the-office-9x2425-finale-series-finale/. 
12 Fonte: http://www.universodosleitores.com/2013/08/series-office.html. 
13 Fonte: https://br.pinterest.com/pin/405183297702051929/. 
14 Fonte: https://me.me/t/relief?since=1480992821%2C8862288?since=1480992821%2C8862288. 
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Legenda: Meme 3
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mittell (2012, p. 35) comenta que “a ubiquidade da internet permitiu que os 

fãs adotassem uma inteligência coletiva na busca por informações, interpretações e 

discussões de narrativas complexas que convidam à participação e ao engajamento”.  

Com o exposto, buscou-se, em um rol exemplificativo, apresentar The Office no âmbito 

das narrativas complexas de Mittell (2012), visto que as mudanças tecnológicas 

ocasionaram novas perspectivas para as narrativas televisivas.  

 

4.1 Análise do trecho do episódio Stress Relief 

 

Toma-se, como base, o método de análise fílmica de Vanoye e Goliot-Lété 

(2006), que propõe a desconstrução das sequências e uma posterior reconstrução. A 

sequência conta com duração de 4’35’’ e com 17 planos. Em resumo, Dwight Schrute 

estava decepcionado por ninguém ter dado atenção ao seu treinamento sobre 

procedimentos padrões em caso de incêndio. Por isso, resolveu ensinar seus colegas de 

trabalho de uma maneira mais “prática”, simulando um incêndio no escritório. 

 

4.1.1 Desconstrução da sequência 

 

Tabela 1: Decomposição fílmica da sequência escolhida de The Office: Stress Relief 

Imagem Áudio/Palavra 

1: 6’’ (plano médio). Pam está na recepção, 

levanta-se e caminha pelo escritório.  

 

                                                 
15 Fonte: http://www.theofficeisms.com/p/wallpapers-facebook-covers.html. 
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2: 4’’ (plano aberto). Dwight observa Pam.  

3: 46’’ (plano fechado). Dwight, com a cabeça, 

sugere que algo irá acontecer. Abre a gaveta, pega 

um isqueiro e um maçarico e caminha em direção à 

porta. 

Dwight coloca a chave na porta, tranca e bate com 

o martelo para quebrar a chave na fechadura. Em 

seguida, acende o maçarico e esquenta a fechadura. 

 

A imagem focaliza o Dwight. 

Dwight verifica se a porta está trancada, coloca 

calços de madeira embaixo da porta e empurrando-

os com o martelo. Posteriormente, utiliza o 

maçarico para esquentar a fechadura. Dwight joga 

um produto na lixeira. 

Dwight acende o cigarro com o isqueiro e o joga 

aceso na lixeira e ela começa a pegar fogo. Ele 

atira mais um produto na lixeira. 

 

 

 

 

Semana passada, dei uma palestra sobre 

segurança contra incêndio... e ninguém prestou 

atenção. / É culpa minha por ter usado 

PowerPoint. 

PowerPoint é chato. 

Pessoas aprendem de diversas maneiras... mas a 

experiência é o melhor professor. 

 

 

 

Hoje, fumar vai salvar vidas. 

4: 1’’ (plano aberto). Dwight se aproxima da mesa 

dos demais, que ainda não perceberam nada. 

 

5: 8’’ (plano fechado). Imagem focaliza, em 

sequência, o Jim, o Andy, um detalhe na roupa do 

Andy, que está na cadeira, e o Dwight. 

 

6: 4” (plano médio). Dwight olha de um lado e do 

outro. Os demais funcionários seguem trabalhando. 

Dwight: Estão sentindo cheiro de fumaça? 

 

7: 2” (plano fechado). Angela segue trabalhando 

sem dar muita atenção à pergunta de Dwight.  

Angela: Trouxe sua carne para torrar aqui de 

novo? 

8: 28’’ (plano médio). A imagem focaliza o 

Dwight. 

A imagem focaliza a Pam. Ela avista o fogo e grita.  

Os demais funcionários do escritório avistam o 

fogo, levantam-se de suas cadeiras e começam a 

proferir palavras de tensão, enquanto Dwight tenta 

lembrá-los das instruções.  

 

 

Michael abre a porta e também fica tenso com toda 

a euforia que está acontecendo na Dunder Mufflin 

por conta do incêndio. O clima de euforia toma 

conta de todos os funcionários e Michael, como 

Dwight faz sons com a boca para chamar a 

atenção. 

Pam: Meu Deus! Meu Deus! 

Andy: Fogo! Fogo! Nossa!  

Dwight: Qual o procedimento? 

Dwight: O que fazemos? 

Pam: Os telefones estão mudos. 

Dwight: Como isso aconteceu? 

Kevin: É lá no corredor. 

Dwight: Não sabemos. A fumaça pode vir duma 

passagem de ar. 

Michael: Meu Deus! Está acontecendo. Fiquem 

todos calmos. 
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chefe, tenta acalmar os demais, porém ele está 

nitidamente nervoso.  

 

Michael deseja abrir a porta para tentar sair. 

Dwight: Qual o procedimento? 

Michael: Fiquem calmos, porr...! 

Michael: Fiquem calmos, caralh...! 

Dwight: Não, Michael!  

9:  1’’ (plano fechado). Imagem focaliza o Dwight 

dando instruções para o Michael. 

Dwight: [Não] Pegue na maçaneta. 

 

10: 30’’ (plano médio). Dwight segue lembrando 

os procedimentos em caso de incêndio. Michael faz 

movimento para abrir a porta e Dwight o adverte. 

Michael toca na maçaneta e Andy também.  

 

 

 

Jim dá uma outra opção. E todos correm em 

desespero para a porta dos fundos, exceto Dwight, 

que é “atropelado pelos demais”.  

Dwight: Se tiver quente pode ser um incêndio 

no corredor. 

Michael: E se tiver morno? 

Dwight: Opção inviável. / Dwight: E agora? 

Não corram! / Dwight: Como está a maçaneta 

dessa porta? 

Andy: Está morna. 

Jim: Portas dos fundos! Outra opção. 

Dwight: Quietos, pessoal. Sem tumulto. 

Phyllis: Esqueci minha bolsa.  

Stanley: Esqueça, mulher! Sai da frente. Sai! 

11: 5’’ (plano fechado). Dwight profere palavras de 

“ordem”. 

Dwight: Objetos podem ser substituídos, Phyllis. 

Pessoas, no entanto, não... 

12: 21’’ (plano médio). Dwight sai correndo junto 

com os demais. Oscar queima a mão ao tocar em 

uma maçaneta. Andy também se queima ao tentar 

abrir uma outra maçaneta.  

Quando percebe que realmente estão presos, 

Michael grita palavras de ordem e a confusão 

continua no escritório com todos correndo para 

tentar se salvar.  

 

Oscar: Minha mão! Esta está quente!  

Andy: Essa também. 

 

Michael: Estamos presos. Cada um por si! 

Kevin: Saiam da frente!  

Kevin: Tudo bem, tudo bem. 

Dwight: Já viram uma vítima de queimadura? 

Dwight: Olhem o procedimento.  

13: 3’’ (plano fechado). Dwight segue com as 

instruções e Angela corre para salvar o gato.  

Dwight: Opções de saída. Aonde vamos, gente? 

14: 1’29’’ (plano médio). Dwight segue com as 

instruções e a fumaça tomou conta do ambiente. 

 

 

 

 

Oscar tenta se salvar abrindo o forro e subindo 

nele. Seu corpo já aparece parcialmente dentro do 

forro, enquanto suas pernas balançam ainda fora 

dele. Angela grita por Oscar, com o gato nas mãos. 

Dwight: O que se usa para cobrir a boca? O 

quê? / Dwight: Um pano. Um pano úmido. / 

Dwight: Lembrem-se dos procedimentos. Quais 

as opções? / Dwight: Já fomos por aqui. É o 

caminho errado. / Dwight: Lembrem-se dos 

pontos de saída.  

 

 

 

Angela: Oscar. Oscar! 
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Oscar aparece em cima do forro e dialoga com 

Angela. Ela joga o gato para Oscar e o felino cai do 

outro lado do telhado em cima de uma mesa do 

escritório. 

 

Dwight segue com as instruções. Michael arranca a 

cortina da janela e arremessa uma cadeira. Kevin 

também arremessou uma cadeira na máquina de 

alimentos e retirou diversos produtos. 

Pam, assim como os demais, está perdida. E a 

fumaça segue tomando conta de todo o escritório. 

 

Jim dialoga com Pam. 

Dwight acende uma bombinha e joga no chão. A 

bombinha começa a estralar, como se algo fosse 

explodir e Dwight sai caminhando, enquanto os 

demais seguem em desespero.   

 

Dwight dispara o alarme de incêndio. Jim e Andy 

estão tentando empurrar a impressora para 

conseguirem escapar do incêndio. O teto rompe, 

Creed se assusta e grita com as pernas de Oscar que 

balançam no meio do escritório. Jim e Andy jogam 

a impressora contra a porta. Michael joga um 

objeto para arrebentar a janela. Stanley começa a 

passar mal. Dwight sobe na cadeira e toca uma 

sirene para chamar a atenção de todos. Os demais 

funcionários fazem silêncio para ouvi-lo. Todos 

ficam sem reação. 

Oscar: Aguenta firme, vou buscar socorro! 

Angela: Me puxa! 

Oscar: É muito pesada! 

Angela: Só peso 37 quilos.  

Angela: Salve o Bandit! 

Dwight: Que tal ligar para a emergência? 

Alguém? 

 

 

Pam: O que vamos fazer?  

Dwight: Use o medo e a adrenalina para aguçar 

suas decisões.  

Jim: Não vou morrer aqui. Vamos.  

Angela: Que é isso? 

Andy: É o fogo atirando na gente! 

Phyllis: O que está havendo, pelo amor de 

Deus? 

Tosses e gritos. O ambiente segue um caos. 

Jim: Vamos usar isso para derrubar. 

 

 

 

 

Michael: Socorro! Socorro! 

Stanley: Eu vou morrer.  

Dwight: Atenção, funcionários da Dunder 

Mifflin! / Dwight: Esse foi um teste de prontidão 

de emergência. / Dwight: Não ouve incêndio, 

apenas uma simulação. 

15: 3” (plano fechado). Os funcionários seguem em 

silêncio, sem acreditar.  

Jim: Quê? 

Dwight: O incêndio não era de verdade. 

16: 28” (plano médio). Oscar desce do teto. Stanley 

segue passando mal e cai no chão, após o anúncio 

de Dwight. Pam corre em direção a Stanley. Todos 

seguem envolta de Stanley e Michael abaixa-se e 

fica ao lado dele tentando salvá-lo. Jim e Toby 

tentam tirar Michael do lado de Stanley, mas ele 

não quer sair de modo algum.  

Dwight: Foi um mero treinamento. / Dwight: O 

que aprendemos? / Dwight: Não é verdade, 

Stanley. 

Michael: Não precisa ter um ataque do coração.  

Michael: Não, não. Você não vai morrer, 

Stanley! Não vai morrer! 

Michael: Stanley, o Barack é presidente! Você é 

negro, Stanley! 

Oscar: Vou fazer respiração boca-a-boca. 
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Jim: Não faça isso.  

Michael: Vai engolir a língua. Abra a boca. 

Jim: Michael, Michael. 

Michael: Me deixa em paz! Estou salvando ele! 

17: 2” (plano aberto). Imagem externa.   

 

4.1.2 Reconstrução da sequência 

 

O trecho analisado possibilita a percepção da densidade e da profundidade dos 

personagens da sitcom, envoltos em uma trama que não deixa dúvidas sobre a 

complexidade narrativa, como ensina Mittell (2012). The Office se passa em um 

ambiente de escritório e não conta com cenários superproduzidos. Os pontos centrais, 

que o diferenciam, são a qualidade da trama, das narrativas e dos personagens.  

É possível observar a constituição de arcos narrativos ao longo das temporadas. 

A compreensão de cada funcionário da Dunder Mifflin não se materializa de modo 

estanque e pontual, mas é fruto de um acompanhamento progressivo e sistemático das 

temporadas. As situações de humor emergem das relações entre os personagens, 

aparentemente caricatos, mas bastante densos e profundos. 

Mittell (2012), ao apresentar os conceitos das narrativas complexas, explana 

acerca dos arcos narrativos e do papel da trama na constituição dessas novas formas 

narrativas, que envolvem os fãs de um modo participativo e engajado, pois as 

tecnologias da informação e comunicação possibilitaram que esses públicos passassem a 

interagir com a programação televisiva de um modo que antes não era possível.  

Como já mencionado, Dwight se sentiu ofendido porque nenhum funcionário do 

escritório deu importância ao seu treinamento sobre procedimentos de segurança em 

caso de incêndio e, por isso, decidiu ensiná-los na prática. Enquanto todos estavam em 

desespero, Dwight seguiu tentando relembrar o conteúdo presente no PowerPoint, que 

os ajudaria a agir de modo adequado se um incêndio ocorresse no escritório. Vale 

relembrar que esse episódio foi protagonizado por um ator secundário. 

Michael, o chefe da equipe, tentou exercer um papel de “liderança”, mas, em 

meio ao caos, mandou cada um se virar sozinho e gerou ainda mais tumulto. Ele 

arremessou uma cadeira e depois um outro objeto contra a janela, enquanto gritava por 

socorro. No entanto, ao final, vendo a situação em que Stanley se encontrava em função 
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do susto ocasionado pela simulação de incêndio, não mediu esforços para tentar salvá-

lo, pois o personagem aparentava estar tendo um princípio de infarto. 

Oscar teve a ideia de fugir pelo telhado e Angela queria ir junto com ele. No 

entanto, como não foi possível, ela arremessou o gato para Oscar, mas o animal caiu do 

outro lado, em cima das mesas do escritório. Oscar passou uma boa parte do tempo em 

cima do telhado até que, durante o anúncio de Dwight explicando para todos os 

funcionários que a situação vivenciada se tratava de uma simulação, desceu do teto.      

Pam foi a primeira a perceber o escritório pegando fogo. Ela também notou, ao 

final, que o Stanley estava passado mal e correu em direção a ele. Andy e Jim estavam 

tentando arrumar soluções para salvar os funcionários. Uma delas foi arremessar a 

impressora contra a porta. Andy, por vezes, também se queimou tentando tocar nas 

maçanetas e Jim sugeriu a porta dos fundos como tentativa de fuga.  

Relembrando o romance de Jim e Pam, que ao longo das temporadas ocorre 

paralelamente à trama principal, vale considerar os ensinamentos de Mittell (2012) ao 

afirmar que diversos programas complexos renegam o estilo melodramático e 

desconsideram o fato de as novelas privilegiarem os relacionamentos em detrimento da 

trama, distanciando as narrativas complexas das convencionais. Com essa observação, 

percebe-se que embora The Office não abdique dos relacionamentos, como demonstra o 

exemplo acima, eles não ocupam o lugar da trama, ao contrário, margeiam-na.  

Creed e Toby foram os funcionários que menos apareceram durante a confusão 

instaurada. Já Kevin teve algumas participações, com destaque para o momento em que 

jogou uma cadeira contra a máquina de alimentos e conseguiu mantimentos para 

sobreviver em meio ao caos. Phyllis, assim como os demais, estava completamente 

perdida. Em um determinado momento, queria buscar a bolsa para sair do local, mas foi 

advertida que objetos podem ser substituídos, mas a vida não. 

 

5 Considerações  

 

A partir das narrativas complexas de Mittell (2012) buscou-se compreender The 

Office. No entanto, devido à importância da transmidiação, apresentada por Jenkins 

(2014), para a complexidade narrativa, aprofundou-se esses conceitos e os exemplos 

foram trazidos a partir da sitcom. Ao contrário das novelas, que têm o romance como 

eixo principal, as narrativas complexas configuram-se pela densidade e profundidade da 
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trama, que envolve e engaja os fãs, desenvolvendo e fortalecendo uma nova forma de 

manifestação cultural. 

Conscientes de que a complexidade narrativa não está presa à trama, mas que 

também se constitui a partir das pontes que ligam a narrativa à audiência, foram trazidos 

diversos exemplos que possibilitaram essa compreensão. Ao focar-se, posteriormente, 

na análise fílmica buscou-se demonstrar a complexidade narrativa na trama, pois aliado 

à densidade e à profundidade dos personagens, todos estavam concentrados em um 

mesmo ambiente em uma situação adversa e sob intenso estresse. Desse modo, a 

compreensão da narrativa exige um conhecimento prévio dos personagens. 

É importante destacar que o campo de estudos que norteia as narrativas 

complexas está em expansão e a proposta deste trabalho é contribuir com as discussões 

acerca dessas narrativas, tão importantes para a compreensão desse universo de 

possibilidades que se abre para o meio televisivo. 
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