
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

1074 

A Representação dos Adolescentes nas Séries  Nordic Noir:  

Trapped (2015), Deadwind (2018) e O assassino de Valhalla (2019)1 

Carla Patrícia Oliveira de Souza2 

 
RESUMO: Esta pesquisa reflete como três adolescentes estão sendo representados nas séries 
nordic noir: Trapped (2015), Deadwind (2018) e O assassino de Valhalla (2019), séries 
veiculadas pelo serviço de streaming Netflix. A nossa hipótese de pesquisa entende que o 
gênero nordic noir com suas singularidades ditam a representação social desses adolescentes. 
A contribuição teórica desse estudo recorre a Moscovici (2015), Oliveira (2014), Lipovetsky 
(2007), Goffman (2002) e Han (2017). 
 

INTRODUÇÃO 

As séries veiculadas nos serviços de streaming estão em ascensão no mercado midiático, 

devido à dramaturgia apurada, o aprofundamento dos personagens, cenários exóticos, 

figurinos elaborados, enfim, obras com alto poder de convencimento, e que suscitam nos 

espectadores uma reflexão da realidade mostrada. 

A provedora de streaming Netflix oferece em seu catálogo obras audiovisuais de várias 

nacionalidades, as de origem nórdica, apresentam algumas características principalmente o 

aprofundamento dos personagens complexos e o comentário social de uma sociedade 

“perfeita”. Os protagonistas dessas séries marcadas por violentos crimes em cidades pacatas 

são personagens que carregam muitos conflitos. Nas séries selecionadas percebemos que 

quanto mais inteligente é o investigador na arte de interpretar as provas de um crime, mais 

complexa é sua vida pessoal. São policiais pais que se dedicam as suas investigações, e os 

seus filhos apresentam comportamentos que beiram a criminalidade.  

A hipótese dessa pesquisa vê as características do nordic noir como articulador da 

representação social dos adolescentes, visto que esse gênero evidencia o lado putrefado de 

uma sociedade perfeita. Da série Trapped (2015), série islandesa policial com duas 

temporadas, temos o investigador Andri (Ólafur DarriÓlafsson) separado, pai de duas filhas, 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GT4 ( Mídia, representação e discursos narrativos) no VIII Seminário Internacional 
em mídia e cotidiano. 
2 Doutora em Estudos da mídia do PPgEM/UFRN. Email: carlaposouza@gmail.com 
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que no decorrer dos episódios tenta conciliar a investigação de crimes com a família. Nessas 

duas temporadas, presenciamos a mudança de comportamento da filha Dórhildur (Elva Maria 

Birgisdóttir), que passa a morar com a tia materna e enfrenta o pai. Na série Deadwind (2018) 

drama policial finlandês com duas temporadas, temos a personagem Karpi (Pihla Vitala) 

viúva recente que retorna ao trabalho para investigar um crime. Karpi, com uma enteada 

Henna (Mimosa Willamo) de 17 anos e um filho Emil (Noa Tola) de 8 anos, tenta conciliar a 

criação dos filhos com a carreira. A enteada após sofrer com um vídeo íntimo nas redes 

sociais, saí do país e quando retorna passa a praticar muitos crimes. Na série policial islandesa 

O Assassino de Valhalla (2019) com uma temporada de oito episódios, a investigadora Kata 

(Nina Filippusdóttir) é a responsável por encontrar um serial killer. Kata tem um filho 

adolescente Kári (Grettir Valsson) de 16 anos, ela começa a desconfiar que o mesmo está 

envolvido em um caso de  estupro. 

Os personagens adolescentes dessas três séries apresentam muitas semelhanças. Diante disso, 

percebemos que a representação social desses adolescentes segue o mesmo padrão, e está em 

consonância com o nortic noir, gênero cuja popularização a nível internacional se deu com o 

lançamento do primeiro livro Os homens que não amavam as mulheres em 2005 da trilogia 

Millenium do jornalista e escritor sueco Karl Stig- Erland (1954 -2004) mais conhecido por 

Stieg Larsson.  

O artigo tem como objetivo discutir a representação social dos personagens adolescentes nas 

três séries selecionadas. Essa pesquisa é relevante pelo grau de influência das representações 

sociais diante dos espectadores, que podem se ver representados pelos personagens.  

 

A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DOS PERSONAGENS   ADOLESCENTES  

A representação dos adolescentes nas séries nortic noir fica restrita a um comportamento que 

desafia os princípios morais e as leis. A visão desse adolescente transgressor repercute na 

identidade desses indivíduos que estão se transformando em adultos, além da imagem que o 

outro faz, ou seja, o imaginário social do adolescente dos países nórdicos.  

A influência da comunicação no processo de representação social indica como as 

representações se transformam em senso comum. “Elas entram para o mundo comum e 
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cotidiano em que nós habitamos e discutimos com nossos amigos e colegas e circulam na 

mídia que temos e olhamos” (MOSCOVICI, 2015, p.08).  

Moscovici (2015) nos diz que todas as interações humanas, sejam entre duas pessoas ou dois 

grupos implicam em representações. Em todos os lugares em que há o encontro de pessoas ou 

coisas, e há a familiarização entre elas, as representações estão presentes. Pois as informações 

que recebemos, as quais  tentamos dar um significado estão sob um controle, que nos 

transmite o seu sentido. Goffman (2002) acrescenta ao conceituar o termo representação: “a 

toda atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença 

continua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma 

influência” (GOFFMAN, 2002, p.29). Logo, podemos entender que as representações sociais 

pressupõem  a influência de um determinado indivíduo ou grupo, os quais transmitem um 

sentido já construído, perante os outros.  

Moscovici (2015) também evidencia a importância da natureza da mudança, é através dela 

que as representações sociais conseguem influenciar o comportamento do indivíduo inserido 

em uma coletividade. 

É dessa maneira que elas são criadas, internamente, mentalmente, pois é 
dessa maneira que o próprio processo coletivo penetra, como o fator 
determinante, dentro do pensamento individual. Tais representações 
aparecem, pois, para nós, quase como que objetos materiais, pois eles são o 
produto de nossas ações e comunicações (MOSCOVICI, 2015, p.40). 

O autor continua a nos explicar que as representações possuem realmente uma atividade 

profissional, uma referência aos pedagogos, ideólogos, sacerdotes, popularizadores da ciência, 

ou seja, são os representantes das religiões, das culturas e das ciências, cujo objetivo é defini-

las e transmiti-las. A mídia também faz uso das representações sociais como uma atividade 

profissional, sem medir as consequências da produção dos seus significados nos seus 

espectadores. 

A relevância da mídia na formação da representação social de um povo é evidente. Sendo 

assim, os criadores de obras audiovisuais podem contribuir de forma positiva ou não na 

construção da representação de um povo. Oliveira (2014) enfatiza que dar voz a um 

personagem é uma atitude reveladora, não é um mecanismo aleatório, sem qualquer 

referencia. “A representação é, antes de tudo, um ato político. Quando se escolhe algo para ser 

representado são feitas escolhas e todo um discurso é elaborado” (OLIVEIRA, 2014, p.51).  



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

1077 

Pensando nesse discurso que é criado, e que deve ser convincente buscamos Goffman (2002) 

que nos fala do termo fachada: “é o equipamento expressivo de tipo padronizado intencional 

ou inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua representação” 

(GOFFMAN,2002,p.29). As partes padronizadas da fachada incluem o cenário, que 

compreende a mobília, a decoração, bem como os elementos que são utilizados por pano de 

fundo para o desenvolvimento da ação humana e nessa perspectiva temos também o termo 

“fachada pessoal” que diz respeito às características do ator como etnia, idade, sexo, vestuário 

etc. Os estímulos que formam a fachada pessoal, podem ser divididos em aparência e maneira, 

e frequentemente, se espera que haja uma certa compatibilidade entre eles. A aparência se 

refere aos estímulos que atuam no momento de nos mostrar o status social do ator. Já o termo 

maneira se refere aos estímulos que atuam no momento de nos revelar o papel da interação do 

ator, ou seja, o seu desempenho na situação. Uma maneira agressiva dá a impressão de que o 

ator iniciará e dirigirá a interação verbal, já uma atitude humilde, pressupõe que o ator seguirá 

o comando dos outros. 

A partir do conceito de fachada pessoal desenvolvido por Goffman (2002) podemos traçar 

alguns aspectos constitutivos da representação social dos adolescentes das séries nórdicas 

selecionadas para o estudo. Da série Trapped, a personagem Dórhildur, conforme figuras 01 e 

02, exibe uma fachada pessoal composta pela aparência e a maneira de se comportar diante 

dos outros. 

Figuras 01 e 02: A personagem Dórhildur no pub da cidade 

      

Fonte: Série Trapped (2015- 2019) de Baltasar Kormákur, Islândia, 2a temporada. 
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Pela aparência da personagem Dórhildur, percebemos que ela apresenta o biótipo das jovens 

mulheres dos países nórdicos, pele branca, olhos claros, bochechas rosadas e cabelos lisos. A 

adolescente usa maquiagem nos olhos, duas argolas na orelha, cabelos presos de forma casual 

e vestimenta escura. O semblante da personagem está descontraído, figura 02, pois o cenário 

da cena, o pub da cidade, contribui para a “maneira” amigável que ela está transmitindo, além 

disso,  ela está conversando com seu futuro namorado. A aparência e a maneira de  Dórhildur 

nessas duas figuras nos transmitem a ideia de uma adolescente em um momento de lazer, 

apesar do semblante sério da figura 01. A maquiagem nos olhos e as vestimentas escuras nos 

fornecem um sentido de rebeldia,  nos lembram dos apreciadores do rock pesado. 

Na série Deadwind, a personagem Henna de 17 anos, caucasiana com cabelos e olhos 

castanhos, conforme figuras 03 e 04, é vista em duas temporadas distintas. Na figura 03, cena 

da primeira temporada, ela está se dirigindo a escola sendo acompanhada por um colega de 

turma.  Apesar da tristeza pela perda do pai, ela ainda conserva um certo frescor na aparência, 

um sorriso sutil é notado. A presença do rapaz ajuda no humor da personagem. As roupas de 

frio, casaco, gola de tricô no pescoço e gorro estão perfeitamente inseridos no cenário, ruas 

com muita neve na calçada. Na figura 04, segunda temporada, o semblante da personagem 

transmite uma preocupação (sobrancelhas franzidas, rugas de expressão na testa), as roupas 

seguem o mesmo estilo e com a devida funcionalidade, agasalhar. Os cenários nas duas 

figuras denotam frieza. Percebemos algumas distinções na fachada pessoal de Henna nas duas 

figuras. Na figura 03, a aparência está tranquila, o cenário é urbano, e a gola de tricô em uma 

tonalidade clara parece transparecer o estado de espírito da personagem. O que não é 

verificado na figura 04, cenário abandonado, semblante preocupado, tricô escuro.  

Figuras 03 e 04: a personagem Henna em duas situações. 

     

Fonte: Série Deadwind ( 2018-2020) de Rike Jokela, Finlândia, 1a e 2a temporadas. 
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Na série O Assassino de Valhalla (2019), o personagem Kári, conforme a figura 05, apesar da 

imagem escura e sem muita nitidez, consoante a estética da série, aparenta ser um adolescente 

tranquilo. A fachada pessoal do personagem inclui sua aparência caucasiana, corpulento e 

cabelos castanhos curtos. Kári veste um moletom com capuz da cor vermelha, peça do 

vestuário usual dos jovens que morram em cidades frias. O cenário que mostra um ângulo do 

quarto de Kári, contem uma tela de TV onde exibe um game no qual estava jogando, antes da 

sua mãe Kata entrar e chamar o filho para uma conversa séria.  

Figura 05: Kári em seu quarto  

   

Fonte: Série O assassino de Valhalla (2019) de Thordur Palsson, Islândia, 1a temporada. 

 

Se analisarmos os três personagens apenas observando a fachada pessoal e o cenário 

poderíamos  constatar de que se tratam apenas de adolescentes comuns com os mesmos 

dilemas dessa fase de descobertas.  Logo, descreveremos as  atitudes mais marcantes desses 

personagens  para refletir quais delas reforçam o gênero nortic noir.  

A personagem Dórhildur da série Trapped, na 1a temporada é uma pré-adolescente tranquila. 

Na 2a temporada, ela é agora uma adolescente de 15 anos rebelde, com fama de ladra. No 

desenrolar dos episódios, presenciamos que ela mente para os familiares, esconde uma mala 

cheia de dinheiro da polícia, troca mensagens com o suspeito de assassinato, despreza o pai 

inclusive deseja a morte dele. O personagem Kári da série O assassino de Valhalla com 

apenas uma temporada, também esconde da mãe atitudes suspeitas, como ter presenciado 

/filmado um estupro coletivo e não ter denunciado os colegas.  A personagem Henna da série 

Deadwind, costuma usar drogas, mas é na segunda temporada que ela perde totalmente os 

princípios éticos, rouba as drogas de um traficante morto, passa a vendê-las, tem uma 
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overdose, é chantageada por um traficante para ser mula, mata o traficante, foge, e é presa 

pela polícia. São personagens regidos pela complexidade do gênero nortic noir. 

A seguir, refletiremos a sociedade pseudo perfeita das séries nórdicas, para compreender esse 

gênero que apresenta narrativas ambientadas em países desenvolvidos, porém que escondem 

as fraquezas morais dos personagens. 

 

A SOCIEDADE PSEUDO PERFEITA  

A denominação de países nórdicos vai além da posição geográfica e se refere a todos os 

países que tem em comum uma história, tradições e idiomas, segundo Bezerra3, e engloba 

Noruega, Suécia, Dinamarca, Islândia, Finlândia e as suas regiões autônomas. Esses países 

estão já há algum tempo ocupando as melhores posições nos rankings sobre a felicidade. O 

site da BBC News Brasil4 nos informa que a explicação para essa liderança reside no fato de 

que apesar das altas taxas de impostos sobre a renda, a população recebe serviços estatais de 

ótima qualidade, como: estudo gratuito até a universidade, excelente sistema de saúde pública, 

generosa licença maternidade e paternidade, e auxilio-desemprego, bem como creches 

públicas dentre outros serviços de socialização entre os indivíduos. Esses fatores, como 

informam os finlandeses ao site, refletem a qualidade de vida, e não a felicidade. E ainda, 

segundo um relatório do Conselho Nórdico de Ministros e o Instituto da Pesquisa da 

Felicidade em Copenhague advertiu que a utopia da felicidade em países nórdicos mascara 

problemas significativos de uma parcela da população, principalmente os mais jovens. Há 

uma epidemia de problemas mentais e solidão. 

Buscamos Lipovetsky (2007) que nos diz que a vida das sociedades superdesenvolvidas se 

apresenta como uma enorme acumulação de signos do prazer e da felicidade.  

Por toda parte se erguem as catedrais dedicadas aos objetos e aos lazeres, por 
toda parte ressoam os hinos ao maior bem-estar, tudo se vende em promessas 
de volúpia, tudo se oferece como de primeira qualidade e com música 
ambiente difundindo um imaginário de terra da abundância. Nesse jardim 

                                                 
3  Juliana Bezerra. Países Nórdicos 
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/paises-nordicos/  
 Acesso em: 15/03/2021. 
4 O que torna os países nórdicos tão felizes? 
Disponível: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47699221 
Acesso em: 15/03/2021 

https://www.todamateria.com.br/paises-nordicos/
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-47699221
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das delícias, o bem estar tornou-se Deus, o consumo, seu templo, o corpo, 
seu livro sagrado (LIPOVETSKY, 2007,p.153). 

O filósofo francês continua a nos explicar que a “revolução das necessidades” gerou as mais 

contraditórias leituras possíveis, e há cinco grandes modelos paradigmáticos que conduzem a 

inteligibilidade do prazer e da felicidade nas sociedades. Para nosso estudo,  a representação 

dos adolescentes nas séries nordic noir, é interessante evidenciar o modelo que diz que a era 

da abundância gera com menor intensidade a frivolidade e a benevolência do que a irritação 

dos conflitos inter-humanos. A civilização do bem-estar  acentua os sentimentos de ódio e de 

ciúme, bem como as competições invejosas entre si. Modelo chamado de Nêmesis, deusa 

grega,  que personifica a vingança, e tem a incumbência de castigar o excesso de felicidade 

dos mortais. Já o filósofo sul-coreano Han (2017), nos fala da sociedade da transparência, e as 

imagens veiculadas dessa sociedade, tornam-se transparentes à medida que são retiradas delas 

qualquer tipo de dramaturgia, coreografia, enfim de toda profundidade hermenêutica, de todo 

o sentido.  

As coisas tornam-se transparentes quando depõem sua singularidade e se 
expressam unicamente no preço. O dinheiro, que iguala tudo com tudo, 
desfaz qualquer incomensurabilidade, qualquer singularidade das coisas. 
Portanto, a sociedade da transparência é um abismo infernal ( Höle) do igual 
( HAN, 2017,p.10). 

A transparência não se refere somente à liberdade de informação e a corrupção, ela abarca 

todos os processos sociais, submetendo-os a uma transformação profunda. A transparência 

consolida  e apressa  o sistema, abolindo o outro, o que lhe é estranho. A coação sistêmica cria 

uma sociedade uniformizada. Essa sociedade transparente, portanto positiva na qual as coisas 

são transformadas em mercadorias, logo tem de ser expostas para ser, então seu valor cultural 

se extingue em favor do seu valor expositivo. Este que acarreta uma existência sem 

importância. 

Será que os escritores do gênero nortic noir conseguiram captar a essência dessa sociedade do 

hiperconsumo e transparente ambientadas em nações que transparecem uma  felicidade 

uniformizada pelo acumulo de serviços de alta satisfação momentânea? A realidade mostrada 

nas séries e a realidade real  nos permite pensar em pontos de contato entre elas. 
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METODOLOGIA 

A partir da contribuição de Vanoye e Golliot-Lété (2012) que nos diz que  analisar  um filme  

ou um fragmento  é decompô-lo  em seus elementos constitutivos. Logo, deve-se  partir do 

texto fílmico  para desconstruí-lo, ou seja, descreve-lo, e em seguida é necessário estabelecer  

elos entre os elementos isolados, compreender como eles podem se associar e assim formar 

um todo significante. Sendo assim, realizamos uma análise fílmica nas três séries, sobretudo 

nas cenas onde os adolescentes estão inseridos.  

 

RESULTADOS 

Após a fase de descrição das cenas com os personagens adolescentes das três séries estudadas, 

procuramos encontrar elos de ligação entre os personagens, bem como os motivos que os 

levaram a agir contrários aos conselhos dos pais e as normas morais da sociedade. 

Percebemos que ausência no lar desses investigadores pais prejudicaram  consideravelmente a 

convivência com os filhos. Dentre os personagens pesquisados, Henna foi a que praticou os 

crimes mais graves. E  dentre os pais policiais, Kata da série O assassino de Valhalla e Karpi 

de Deadwind, tentaram de alguma forma esconder os atos graves praticados por seus filhos.  

Já o policial Andri da série Trapped conseguiu  manter um comportamento imparcial diante 

da má conduta da filha. Os três personagens adolescentes  se redimiram com os pais no final 

da temporada. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Confirmamos a nossa hipótese de pesquisa que olha o gênero nordic noir como articulador da 

representação social desses adolescentes infratores. Devido esse gênero evidenciar a 

complexidade da personalidade dos personagens e mostrar o lado nefasto de uma sociedade 

aparentemente feliz. Os personagens adolescentes foram utilizados como artifícios da 

narrativa para desequilibrar emocionalmente os protagonistas, os pais policiais que cuidavam 

mesmo que de forma quase ausente da educação dos filhos. As séries estudadas exalam uma 

crítica social às sociedades aparentemente perfeitas. 
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