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1. RESUMO

Sobre  a  hegemonia  de  uma  concepção  negativa  da  televisão,  houve  um 

recém despertar de um novo tipo de produção proeminente dos Estados Unidos e 

outros países, que foram as séries televisivas. Esse tipo de produção audiovisual 

adquiriu prestígio suficiente para ser utilizado como objeto de análise de diversas 

pesquisas científicas. Com isso, é possível visualizar trabalhos relevantes da área 

como o de Esquenazi  (2011),  assim como produções científicas através de uma 

abordagem ''narrativa complexa'' em Mittel (2012). As series House (2004-2012) e 

C.S.I  (2000-  ),  apresentam-se  como  produções  bem  sucedidas  e  com  muitas 

temporadas, que por meio de revisão cuidadosa, proposta por este trabalho, buscam 

a identificação  de similitudes  entre  os  dois,  para  além da  representação do ato 

cognitivo de inteligência. Através de uma possível verificação da hipótese elucidada, 

será possível visualizar a concretude de uma ideia sobre a ficção televisiva para com 

a  criação  de  produtos  que  em  última  instância,  se  apresentaria  como  uma 

possibilidade de ensino ao desenvolvimento de ações reflexivas.

2. INTRODUÇÃO 

A presente  proposta  busca  analisar  as  representações  de  inteligência  na 

ficção televisiva a partir de uma abordagem no exame de  C.S.I.  (2000- ) e  House 

(2004-2012) voltada para o ato de inteligência, que repousa em uma representação 

imagético-sonora da narrativa, apresentada de forma complexa (Mittel, 2012), e não 

baseada em investigações do fluxo  televisivo (Williams,  2003).  Essas séries não 

somente apresentam personagens investigadores, de polícia cientifica e médicos, 

mas  voltam-se  ao  ato  da  inteligência,  que  fundamentará  o  desenvolvimento  da 

análise deste trabalho.

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL

Detectar  e  entender  o  sentido  comunicacional  de  representações  da 

inteligência em ato, existentes em produtos televisivos contemporâneos de 

ficção.



3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1 Conceituar a ideia de “inteligência” segundo aportes teóricos do 
cognitivismo (Hogan, 2003).

3.2.2  Examinar  representações  de  personagens  televisivos  supostamente 

superdotados em termos de intelecto e descobrir a origem de sua constituição 

seja na própria televisão ou na literatura.

3.2.3.  Diferenciar  as  manifestações  tradicionais  de  inteligência  em 

personagens  televisivos  daquelas  em  que  essa  capacidade  adquira  uma 

apresentação mais contemporânea.

3.2.4 Detectar um possível sentido pedagógico em relação à representação 

do ato de pensar  com inteligência,  nas séries que compõem o  corpus da 

pesquisa.

4. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, segundo a metodologia de estudo de 

caso, com o uso do instrumental da análise de produtos audiovisuais. Está sendo 

realizado o visionamento completo das duas séries, acompanhado de anotações de 

todas as cenas em que se destaquem atos de inteligência de seus personagens. A 

análise comparativa dessas cenas deverá propiciar os elementos necessários para 

que se façam visíveis as sugestões de operações cognitivas.

Em  paralelo  foi  realizada  a  leitura  dos  contos  “Os  Assassinatos  da  Rua 

Morgue” e “A Carta Roubada”, de Edgar Allan Poe, e “O Cão dos Baskerville” e “Um 

Estudo em Vermelho”, de Conan Doyle. A hipótese de trabalho é a de que C.S.I.  e 

House  mantêm  relações  com  essas  matrizes  literárias  das  narrativas  de 

investigação.

5. DESENVOLVIMENTO
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Os personagens de C.S.I. e House usam a ciência para resolver seus casos e 
seguem basicamente os mesmos princípios,  entretanto,  constatam-se diferenças, 
entre elas, por exemplo, é que House erra seguidas vezes, ao contrário de Grissom. 
Duas séries nodais, ou seja, que tem pontos de passagem obrigatórios para cada 
episódio  (Esquenazi,  2011),  que  mostram  o  momento  de  insight de  seus 
personagens, ou abdução (Eco; Sebeok, 1991). 

6. RESULTADOS PRELIMINARES

As análises têm mostrado cenas paradidáticas, com explicações detalhadas 
dos silogismos nas duas séries, como se estivessem ensinando os espectadores a 
pensar de um modo mais objetivo, com o raciocínio lógico. 
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