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RESUMO
No ano de 2015, Viola Davis foi a primeira atriz afro americana a ganhar um Emmy Awards na categoria de melhor atriz
em série dramática na história da premiação pela personagem Annalise Keating da produção  How to Get Away With
Murder. Por este viés, o presente artigo tem como objetivo estudar a construção da personagem e analisá-la partindo da
ideia de que a série se utiliza de arquétipos para compor a personagem protagonista, pontuar quais são e a importância
desses arquétipos para a construção de uma personagem complexa, atemporal e premiada. Para isso, foram realizados
estudos bibliográficos pautados nas obras de Jung (2000), Vogler (2014), Randazzo (2010) entre outros autores. Os
resultados obtidos apontaram para a confirmação da construção da personagem por meio de arquétipos que fluem
durante a narrativa entre  o arquétipo masculino do Guerreiro,  até os arquétipos femininos da Grande Mãe,  a Mãe
Terrível e a Mulher Fatal e concluiu-se que esses arquétipos são fundamentais para a construção da personagem.

PALAVRAS-CHAVE: Arquétipos; Construção da personagem; How to get away with murder.

1 INTRODUÇÃO

As  séries  de  televisão  passaram  a  fazer  parte  da  vida  e  do  cotidiano  da  sociedade
contemporânea,  principalmente  com a democratização da internet,  a  facilidade de  downloads e
também através da criação de plataformas on demand1, como Netflix. As séries democratizaram a
forma  de  assistir  televisão,  pois  as  emissoras  e  produtoras  desses  meios  de  comunicação
entenderam  que  os  veículos  de  comunicação  não  deviam  pensar  especificamente  no  grande
público, mas sim em conteúdos televisivos destinados a públicos específicos. Silva (2013) afirma
que a série surge e acaba definindo o momento de transformação do panorama televisivo nos anos
1980,  fazendo  com  que  a  televisão  passasse  a  pensar  em  obras  específicas,  endereçadas  a
determinados públicos,  com suas próprias características e interesses de consumo e não a um
público geral.

Essa  construção  de  personagens  no  audiovisual  estreitou  as  relações  entre  os
telespectadores, aproximando o público dos personagens; Jenkins (2009) faz essa reflexão ao falar
sobre a personagem Herminone da série de livros e filmes da saga Harry Potter contemplando a
importância da personagem dentro de uma narrativa focada em garotos. Hermione é importante para
a série ao retratar a garota inteligente, a riqueza de detalhes permite este ponto de acesso, fazendo
com que crianças e jovens se vejam nessa personagem ou até mesmo como familiares próximos de
Harry e Snape, garantindo fidelidade e transformando a saga no sucesso que se tornou.

Personagens são estruturados através de figuras  arquetípicas  seja  na  literatura,  série  de
televisão ou cinema, como afirmam Pearson e Mark (2012, p.18):

Às vezes, o roteirista, o diretor e o produtor simplesmente intuem o arquétipo. Outras vezes,
eles são guiados por um sistema consciente. A série  Guerra nas estrelas (Star Wars)  – bem
como os bonecos de ação e outros produtos derivados – tem um apelo eterno. Ao fazer esses

1 Plataforma  on demand  é um serviço ou produto ofertado por uma empresa de tecnologia, suprindo de imediato a

demanda do consumidor por conteúdo audiovisual pela internet.
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filmes, Geoge Lucas foi guiado pelo livro de Joseph Campbel, O herói de mil faces (The hero
with a Thousand Faces), que esboça todos os ricos e evocativos estágios da jornada do Herói.
A popularidade de cada episódio deriva em grande parte do talento de Lucas para elaborar
conscientemente toda a série a fim de transmitir figuras arquetípicas e enredos míticos. Os
produtos atraem – e prendem – a nossa atenção pelo mesmo motivo: eles corporificam um
arquétipo.

Essa construção dos personagens das narrativas audiovisuais com riqueza de detalhes e
arquétipos faz com que o público se aproxime dos personagens e percebam características pessoais
suas, neles Jenkins (2009, p. 189) afirma que quando o público foi atraído para essas narrativas
audiovisuais, “eles exigiram um relacionamento mais intenso e profundo com o conteúdo”.

Levando em conta o que foi  exposto,  analisaremos,  através dos arquétipos Jungianos,  a
construção da personagem Annalise Keating da série de suspense dramático How to get away with
murder a fim de compreender quais os arquétipos utilizados e sua importância na construção dessa
personagem tanto dentro da narrativa, quanto fora dela, tornando Viola Davis uma atriz premiada,
que recebeu o Emmy, o mais importante prêmio da academia de televisão pela personagem na
série.

2 COMO SAIR IMPUNE DE UM ASSASSINATO

How to get away with murder, traduzido literalmente no Brasil por Como sair impune de um
assassinato, é uma série americana de suspense dramático, escrita por Peter Nowalk e tem como
produtora executiva Shonda Rhimes. A série é estrelada e protagonizada pela atriz Viola Davis,
distribuída pelo canal americano ABC e, no Brasil, é transmitida pelo canal pago Sony.

A série  se  desenvolve  ao redor  da  vida  pessoal  e  profissional  de Annalise  Keating,  uma
advogada de defesa criminal e professora de direito na Universidade de Middleton, na Filadélfia.
Annalise conta também com a ajuda de Bonnie e Frank em seus casos.  Durante a narrativa a
advogada seleciona cinco de seus melhores alunos para trabalharem com ela em seu escritório:
Wes Gibbins, Connor Walsh, Michaela Pratt, Laurel Castillo e Asher Millstone. Em sua vida pessoal,
Annalise vive com seu marido Sam Keating, um professor e psicólogo. Vive um relacionamento
extraconjugal com o detetive de polícia Nate Lahey. Quando sua vida pessoal e profissional começa
a entrar em colapso, Annalise e todos ao seu redor se veem envolvidos, involuntariamente, em uma
trama de assassinatos e suspense.

A série já possui três temporadas finalizadas e a quarta temporada está prevista para estrear
em  outubro  de  2017,  nos  Estados  Unidos.  Cada  temporada  possui  15  episódios  de
aproximadamente 40 minutos cada. How to get away with murder possui um total de 18 indicações
em premiações, sendo vencedora em 8 dessas indicações, quatro delas ganhos por Viola Davis por
sua atuação como melhor atriz em série dramática, a mais importante delas, conquistada em 2015,
no Emmy Awards2.

O prêmio Emmy não foi apenas uma conquista da série, mas também pessoal de Viola, sendo
ela a primeira mulher negra a ganhar um Emmy na categoria melhor atriz em série dramática nas 67
edições do Emmy Awards. Em seu discurso de agradecimento, Viola lembrou de atrizes negras que
ganharam e disputaram prêmios e foram, muitas vezes, preteridas pela indústria do entretenimento.

Na minha mente, eu vejo uma linha. E além dessa linha eu vejo campos verdes, flores lindas e
belas mulheres brancas com seus braços esticados, tentando me alcançar além daquela linha,
mas eu não me vejo e não sei como chegar lá. Isso é de Harriet Tubman nos anos 1800. E

2 Emmy Award é um prêmio atribuído a programas e profissionais de televisão.  Os prêmios são apresentados em
diferentes cerimônias realizadas durante cada ano.
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deixe-me dizer uma coisa, a única coisa que separa as mulheres de cor de qualquer outra
pessoa é a oportunidade. Você não pode ganhar um Emmy por papéis que simplesmente não
existem. Então este aqui, é para todos os roteiristas, as maravilhosas pessoas que são Bem
Sherwood, Paul Lee, Peter Nowalk, Shonda Rhimes, pessoas que redefiniram o que significa
ser  bonita,  ser  sexy,  ser  protagonista,  ser  negra.  E  para  as  Taraji  P.  Henson,  as  Karry
Washington, as Halle Berry, as Nicole Beharie, as Meagan Good, até Gabrielle Union. Obrigado
por nos levarem além daquela linha. Obrigada academia de televisão. Obrigada. (DAVIS, 2015)

O prêmio ganho por Viola Davis, na pele da protagonista da série, mostra que a atriz é o
grande “trunfo” da narrativa. Annalise é uma mulher que se mostra como alguém que protege o
grupo  que  ela  própria  forma  para  ajudar  em  seus  casos  no  tribunal,  mas  também  se  mostra
intocável. A personagem varia entre a postura de poder inalcançável, impenetrável e por outro viés,
como  alguém que  traz  consigo  marcas  de  dor  e  incompreensão,  sua  personagem flui  entre  a
moralidade e a falta dela. A série mostra também as aventuras sexuais da advogada, uma vez que
ela própria trai o marido com outro homem, à medida que é traída no início do programa e, ainda, na
segunda temporada, conhecemos uma Annalise que recorre emocionalmente ao passado e revive
um caso antigo, dessa vez com uma mulher.

3 INCONSCIENTE COLETIVO E ARQUÉTIPOS

Antes  de  tratarmos  dos  arquétipos,  faz-se  necessário  distinguir  inconsciente pessoal  de
inconsciente coletivo. O inconsciente pessoal estudado e defendido por Freud é representado pelos
sentimentos e ideias reprimidas ou esquecidas, desenvolvidas durante a vida de um indivíduo. Por
outro lado,  o inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente,  ele  é herdado,  sendo um
conjunto  de  sentimentos,  pensamentos,  lembranças  e  imagens  compartilhadas  por  toda  a
humanidade. Jung (2000, p.15) afirma que o inconsciente coletivo é “idêntico em todos os seres
humanos, constituindo portanto um substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal
que existe em cada indivíduo”.

Deste modo, o psicólogo suíço Carl Jung chama atenção para o fato de que o inconsciente
coletivo retém informações e conteúdos que se manifestam e migram nos indivíduos ao longo do
processo de seu desenvolvimento, Jung (2002, p. 53, grifos do autor) pontua ainda que:

Enquanto o  inconsciente  pessoal  é  constituído  essencialmente de conteúdos que  já  foram
conscientes  e  no  entanto  desapareceram  da  consciência  por  terem  sido  esquecidos  ou
reprimidos, os conteúdos do inconsciente coletivo nunca estiveram na consciência e portanto
não foram adquiridos individualmente, mas devem sua existência apenas à hereditaríedade.
Enquanto o inconsciente pessoal consiste em sua maior parte de  complexos, o conteúdo do
inconsciente coletivo é constituído essencialmente de arquétipos.

Arquétipos são imagens e símbolos mentais presentes em nossa psique,  no inconsciente
coletivo  das  pessoas  por  todo  o  mundo.  Jung  (2002,  p.16)  afirma que  se  trata  de  “conteúdos
arcaicos - ou melhor - primordiais, isto é, de imagens universais que existiram desde os tempos mais
remotos.”

Randazzo (1996, p. 67), ao tratar desse assunto, assinala que

Os arquétipos de Jung existem no inconsciente; não podem ser percebidos diretamente. Os
arquétipos do inconsciente coletivo de Jung funcionam de certa forma como instinto que guiam
e moldam o nosso comportamento. O que podemos perceber são expressões dos arquétipos
na forma de imagens e símbolos arquetípicos. Em outras palavras, todo arquétipo pode se
manifestar em um número infinito de formas. O arquétipo básico do guerreiro, por exemplo, que
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representa o  instinto  de guerra  e  de agressão  pode revelar-se em numerosas expressões
(centurião romano, cavaleiro, fuzileiro naval, e assim por diante.)

Essas imagens arquetípicas evocam emoções profundas em nós, simbolizando motivações
humanas  básicas  e  valores,  significados  e  traços  de  nossa  personalidade,  pois  como  afirmam
Pearson  e  Mark  (2012,  p.34),  “quando  os  arquétipos  são  ativos,  eles  evocam  sentimentos
profundos”, por isso é importante que haja uma construção arquetípica dentro de um personagem
em uma narrativa. Vogler (2006, p. 48) aponta que: 

O conceito de arquétipo é uma ferramenta indispensável para se compreender o propósito ou
função dos personagens em uma história. Se você descobrir qual a função do arquétipo que
um  determinado  personagem  está  expressando,  isso  pode  lhe  ajudar  a  determinar  se  o
personagem está jogando todo o seu peso na história. Os arquétipos fazem parte da linguagem
universal da narrativa. Dominar sua energia é tão essencial ao escritor como respirar.

É essencial descobrir, compreender e analisar os arquétipos dentro de uma narrativa, pois
eles estão presentes em narrativas desde os contos de fadas e, como afirmam Pearson e Mark
(2012),  as  imagens  arquetípicas  chegam  ao  âmago  da  mitologia,  e  o  drama  universal  da
humanidade  é  retratado  e  representado  numa  série  de  imagens  arquetípicas  e  de  momentos
míticos. O homem primitivo entendia o mundo de forma mitológica, formando imagens arquetípicas
que se projetavam nele. Bona e Pertuzzatti (2010, p 25) apontam ainda que “os mitos foram uma
das primeiras maneiras de contar histórias mais complexas, ou seja, com vários personagens e um
esquema de começo, meio e fim, sempre com uma mensagem”.

Vogler (2006) afirma que os arquétipos dos personagens são flexíveis e não tipos rígidos,
sendo possível assim liberar a narrativa. Isso explica como um personagem numa história pode
manifestar qualidades de mais de um arquétipo. Pode-se pensar nos arquétipos como máscaras,
usadas  temporariamente  pelos  personagens  à  medida  que  são  necessárias  para  o  avanço  da
história. Um personagem pode entrar na história fazendo o papel de um arquétipo, depois trocar a
máscara e funcionar como outro.

Essa fluidez e flexibilidade arquetípica faz com que qualquer história progrida e principalmente
com que uma gama maior de pessoas se conectem com os personagens de uma narrativa, uma vez
que eles não possuem apenas um arquétipo rígido, sendo os personagens detentores de arquétipos
flexíveis durante a narrativa.

4 OS ARQUÉTIPOS EM ANNALISE KEATING

Peter Nowalk e Shonda Rhimes, criador e produtora da série respectivamente, construíram a
personagem de  Viola  Davis  de  maneira  ambígua  e  que  flui  através  de  arquétipos  femininos  e
masculinos, positivos e negativos. Randazzo (1996) pondera que, nas culturas ocidentais, alguns
arquétipos  estão  associados  a  macho  e  fêmea  e  acabam  determinando  o  que  as  pessoas
consideram feminino  e  masculino,  contudo,  a  mulher  pode ter  arquétipos masculinos  como um
instinto agressivo, um instinto de guerra que é representado pelo arquétipo do Guerreiro.

O Guerreiro, arquétipo ligado ao masculino, é o primeiro dos arquétipos possíveis de serem
identificados  na  protagonista.  Randazzo  (1996,  p.  160)  afirma  que  o  guerreiro  “é  defensor  da
verdade e da justiça, pronto para morrer por aquilo que acredita e/ou ao serviço daqueles que não
podem defender a si mesmos”. A protagonista como advogada constitui-se, primordialmente, deste
arquétipo masculino de luta e guerra com o intuito de defender os fracos.

É possível identificar esses traços do arquétipo do guerreiro na primeira aparição de Annalise.
No primeiro episódio da primeira temporada, aos 4 minutos e 45 segundos, quando entra em sua
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sala de aula dizendo: “Eu não sei que coisas horríveis vocês fizeram em suas vidas até o presente
momento, mas está claro que seus carmas estão desequilibrados para terem sido escolhidos para
minha aula. Sou a professora Annalise Keating e essa é a matéria Direito Penal 100 ou como prefiro
chamá-la, como sair impune de um assassinato”. Essa primeira frase nos dá uma ideia de que a
protagonista  usa  todas  suas  forças  para  vencer  uma  guerra,  neste  caso  como  advogada,  nos
tribunais, já que o arquétipo do guerreiro está ligado à justiça. Como assevera Randazzo (2010),
este arquétipo está ligado a figuras míticas gregas como Zeus, Marduk, Aquiles e Hercules, seres
ligados à luta e à justiça.

Embora  a  protagonista  carregue  este  arquétipo  do  guerreiro  em  si,  visto  durante  toda
narrativa da série, a cada novo caso que ela defende nos tribunais, a personagem é mais complexa
que isso e esta complexidade provem do arquétipo do guerreiro posto numa personagem feminina. 

Vogler (2006, p. 20) tece a seguinte observação sobre o guerreiro aplicado à figura feminina:

Grande parte da jornada é igual para todos os seres humanos, visto que compartilhamos as
mesmas realidades: nascimento, crescimento e declínio. Contudo, evidentemente, quando se
trata de uma mulher isso impõe ciclos, ritmos, pressões e necessidades distintas. Pode haver
uma diferença real na forma das jornadas dos homens e das mulheres. A jornada dos homens
pode ser, sob certos aspectos, mais linear, evoluindo de uma meta exterior para a seguinte, ao
passo que a jornada das mulheres pode se desenvolver em espiral para o interior e o exterior.
O espiral pode ser uma analogia mais exata para a jornada das mulheres do que a linha reta ou
um simples círculo.

Esse  ciclo  é  perceptível  quando  a  personagem  retira  suas  armaduras  e  se  torna  um
guerreiro que luta contra seus próprios sentimentos.

Figura 1: Annalise tirando a maquiagem
Fonte: How to get away with murder

Neste momento da narrativa, presente no episódio quatro da primeira temporada, Annalise
descobre ter sido traída por seu marido e há aqui uma desconstrução do arquétipo do guerreiro, no
qual a personagem retira sua peruca e maquiagem enquanto tenta não chorar, essa maquiagem e
peruca nada mais são que um símbolo da armadura do guerreiro feminino e a tentativa de não
chorar mostra que mesmo sem a armadura a personagem tenta manter a força e lutar, dessa vez
contra seus próprios sentimentos.

Como mulher e protagonista,  a personagem não se abstém de seu arquétipo principal,  o
Guerreiro, nem mesmo quando este arquétipo flui para os outros que ela utiliza durante a narrativa.
Outro dos arquétipos visíveis em Annalise Keating é o da Grande Mãe.

Randazzo (1996, p. 104) afirma que:

O  arquétipo  da  Grande  Mãe  representa  o  feminino  estático,  tem  elementos  positivos  e
negativos. No polo positivo, o arquétipo representa o primitivo útero da vida, a fonte da vida, da
nutrição, do calor, da proteção. De acordo com Jung ‘...tem a ver com um lugar de origem, com
a  natureza...  Também  significa  o  inconsciente,  a  nossa  vida  natural  e  instintiva,  o  reino
fisiológico, o corpo em que moramos ou estamos contidos; pois a ‘mãe’ também é a matriz, o
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molde oco, o barco que transporta e alimenta, e, do ponto de vista psicológico, representa
portanto os alicerces do consciente’.

Ao fim do primeiro episódio da primeira temporada, a personagem escolhe cinco estudantes
para trabalhar com ela em seu escritório, solucionando e defendendo casos. Estes estudantes são
acolhidos por Annalise em seu escritório, que na série é sua própria casa e eles são tratados por ela
de forma maternal.

No entanto, a Grande Mãe fica ainda evidente no décimo episódio da primeira temporada,
quando Annalise descobre que seu grupo de estudantes matou seu marido e ainda assim ajuda-os a
se livrarem do corpo e esconder as provas que pudessem incriminá-los. 

Figura 2: Annalise descobre o assassinato de seu marido
Fonte: How to get away with murder

Esta tentativa de ajudar seus estudantes demonstra um vínculo entre o arquétipo do Guerreiro
que luta e quer vencer uma guerra e o da Grande Mãe, que deseja proteger sua prole, seus filhos,
neste caso, seus alunos. Outra cena que deixa claro o arquétipo da Grande Mãe na protagonista
está  no  fim  da  primeira  temporada,  quando  ela  acolhe  um de  seus  alunos,  dando  a  ele  colo
enquanto ele chora.

Figura 3: Wes no colo de Annalise
Fonte: How to get away with murder

Este momento da narrativa demonstra todo o acolhimento maternal que a protagonista dá a
seus alunos. Randazzo (1996) afirma que, como todos os arquétipos, a Grande Mãe tem o seu
próprio cânone de símbolos, sendo marcada por uma coisa profunda,  grande e acolhedora que
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contem, abraça, envolve, defende, abriga e alimenta outra coisa menor, pertencente ao primordial
reino do matriarcado.

Por outro lado, Annalise como personagem ambígua e que transita entre a moral e o imoral,
em todos  arquétipos,  ela  flui  do  bom para  o  ruim,  criando  uma linha  tênue  entre  os  aspectos
positivos e negativos de cada arquétipo e a Grande Mãe não seria diferente, por isso, a protagonista
também apresenta o lado obscuro e negativo deste arquétipo e assim apresenta-se sob a forma do
arquétipo da Mãe Terrível.

Randazzo  (1996)  postula  que  o  arquétipo  da  Mãe  Terrível  provém  de  deusas  míticas
devoradoras com cabelos de serpentes e compridas línguas para fora, como o caso de Medusa.
Este arquétipo é traduzido hoje como a mãe que manipula e manda em sua prole, sem deixar que
estes vivam suas próprias vidas,  castrando-os psicologicamente,  repreendendo-os e tirando sua
liberdade.

Durante toda primeira temporada, fica explícita a manipulação psicológica da protagonista
para que seus alunos não se entreguem a polícia pela morte de seu marido, deixando-os assim
submissos a ela. Entretanto, a cena que deixa claro o arquétipo da Mãe Terrível está na segunda
temporada da série. Neste momento, Annalise é investigada pela promotora Amily Sinclair. No início
da segunda temporada,  por meio de  flashforwards3 de duas situações, vemos que Sinclair  está
morta e Annalise está agonizando, após ter levado um tiro, mas o público só descobre o que de fato
aconteceu no nono episódio da segunda temporada.

Neste episódio da série, descobrimos que Asher mata a promotora Sinclair e Annalise ajuda
seu aluno a encobrir o crime. Para isso, ela pede para que um de seus alunos atire em sua perna e
como ninguém se dispõe a fazê-lo, ela manipula Wes para que ele faça o que ela manda.

Figura 4: Wes atira em Annalise
Fonte: How to get away with murder

Neste momento da narrativa, é possível ver novamente que a protagonista cria uma linha
tênue entre o arquétipo do guerreiro, dispondo-se a se sacrificar para defender seus alunos, e o
arquétipo da Grande Mãe. Esse sacrifício, porém, vem através da manipulação e obrigando seus
alunos a passar por algo que eles não querem, deixando claro o arquétipo da Mãe Terrível.

Na segunda temporada, mergulhamos no passado de Annalise e descobrimos que ela havia
ficado grávida, e ela perdeu seu filho ao sofrer um acidente de carro. Também vemos que durante
este  momento  no  passado,  defendendo  um  acusado  de  estupro,  uma  mulher  –  que  seria
testemunha ocular de que seu cliente era inocente – se mata e esta mesma mulher pede para que
Annalise proteja seu filho.

3 Flashforwards  são  utilizados  para  contar  fatos  futuros  na  narrativa,  assim  a  sequência  primária  da  narrativa  é
interrompida para projetar fatos futuros.
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Figura 5: Annalise grávida ao lado da mãe de Wes
Fonte: How to get away with murder

No decorrer da narrativa, descobrimos que este menino é Wes e que Annalise se sacrifica
para que ele seja protegido, trazendo-o inclusive para sua aula na  Middleton University e fazendo
com que ele seja parte de seu grupo. Aqui fica claro porque a personagem de Annalise Keating se
constrói a partir de arquétipos como o Guerreiro, a Grande Mãe e a Mãe Terrível, porque com o foco
em seu passado, nos damos conta de suas cicatrizes emocionais e assim o motivo de sua luta, seu
apoio maternal e sua manipulação para que nada saia de seu controle novamente como aconteceu
naquele momento do passado. 

Por fim, outro arquétipo presente na protagonista ao longo da narrativa é o da Mulher Fatal.
Randazzo (1996) diz que este arquétipo é equivalente ao contemporâneo das sereias, das ninfas e
das  demais  criaturas  femininas  independentes,  uma  mulher  cuja  beleza  e  misterioso  charme
feminino tem um efeito perturbador e hipnótico, geralmente com resultados desastrosos.

Durante toda narrativa, Annalise, mesmo casada, tem um caso extraconjugal com o policial
Nate e, por vezes, durante a narrativa, ela se vale de seu amante para beneficiar seus casos e
mesmo para defender seus alunos, como por exemplo, quando Annalise incrimina-o para que as
suspeitas  sejam  desviadas  de  seus  alunos.  Na  segunda  temporada,  descobrimos  sobre  outra
aventura sexual da protagonista. Dessa vez uma relação passada, dos tempos de faculdade, com
uma mulher que volta para sua vida e novamente ela utiliza desse caso para benefício próprio.

Observamos  novamente,  através  da  mulher  fatal,  uma  linha  tênue  que  une  o  arquétipo
masculino do Guerreiro, e os femininos da Grande Mãe e da Mãe Terrível, já que ela utiliza-se da
sua sexualidade para lutar, prover e manipular os que estão ao seu redor.

4 CONCLUSÃO

How to get away with murder é uma série rápida, sua construção narrativa faz com que o
espectador tenha de parar tudo que está fazendo para conseguir  compreender o que se passa
naquele momento da série,  uma vez que ela utiliza o  flashforward muitas vezes para chamar a
atenção do telespectador e, também, flashbacks4.

A construção da personagem de Annelise Keating,  interpretada por  Viola  Davis,  funciona
igualmente na série, pois é rápida e a personagem muda constantemente de arquétipo durante a
narrativa, dependendo do momento da série ou do ambiente em que está, além de seus conflitos
internos e externos que são explorados durante toda a série.

4 Flashbacks são utilizados para recontar fatos que aconteceram antes da sequência primária da história.
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Embora pontuemos o Guerreiro, a Grande Mãe, a Mãe Terrível e a Mulher Fatal, é possível
identificar  outros  arquétipos  presentes  na  composição  da  personagem,  contudo,  esses  quatro
arquétipos compõem a personalidade principal e primordial para a construção da protagonista e nos
mostra  sua  ambiguidade  e  sua  capacidade  de  ser  uma  protagonista  que  vai  além  de  uma
personagem de série, mostrando-se também humana e provocando nos espectadores um tipo de
reconhecimento.

É possível identificar aqui o motivo de Viola Davis ser a grande ganhadora do Emmy Awards
pela célebre representação da personagem, uma vez que a protagonista não é estática, fechada.
Annalise foi construída sob muitas personalidades e arquétipos e, assim como nós, a personagem
não se construiu como um ser totalmente moral nem totalmente imoral, ela luta por aquilo em que
acredita  e defende quem ama a qualquer  custo,  enquanto  lida com seus próprios sentimentos.
Compreender essa personagem vai além de qualquer estudo: é uma questão humana, por isso o
prêmio,  a  fama  e  o  envolvimento  que  temos  com  Viola  Davis  e  com  Annalise  Keating  são
reveladores dessa presença dos arquétipos na nossa vida cotidiana. 
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