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A PERSONAGEM E SUA FUNÇÃO ATRATIVA NOS DEBATES 
ARGUMENTATIVOS DA SÉRIE DR. HOUSE 

1. RESUMO 

A pesquisa é um estudo de caso em que se propõe o exame de características do 

protagonista da série Dr. House (2004-2012) que podem contribuir para manter a 

atenção do espectador, mesmo em cenas com intensos debates argumentativos 

para obtenção de diagnósticos. Realiza-se a análise audiovisual de episódios em 

que predominam as discussões argumentativas sobre as melodramáticas. 

Esquenazi fornece uma das bases teóricas a permitir a caracterização das séries 

televisivas contemporâneas, somando-se à concepção de Johnson a respeito da 

possibilidade de aprendizado através de mídias de entretenimento. Através da 

possibilidade de identificação do espectador com a personagem e das 

características atrativas de House, investiga-se o processo segundo o qual a série é 

vista como um produto de maior complexidade, de acordo com os estudos de Mittell. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A pesquisa parte da premissa de que a televisão pode, além de entreter, expor o 

público a cenas com conteúdo crítico argumentativo e, assim, tornar possível algum 

aprendizado cognitivo. Dr. House apresenta a cada episódio uma sucessão de 

debates entre os médicos da equipe. Embora de difícil acompanhamento por 

envolver termos médicos e uma lógica quase sempre rigorosa, ainda assim a série 

obteve sucesso internacional. O fenômeno suscita a indagação quanto a fatores que 

permitiram que a audiência se mantivesse alta. A pesquisa se detém na construção 

do protagonista, que combina comportamento bizarro, tentativas de ludibriar a 

argumentação dos interlocutores e, por vezes, uma lógica impecável. 

 

3. OBJETIVOS  

3.1) Objetivo geral: 

Investigar elementos de construção de personagem que podem auxiliar a manter a 

atenção dos espectadores em cenas com discussões argumentativas complexas.  

 

3.2) Objetivos específicos: 

3.2.1 Caracterizar personagens de Dr. House que apresentem uma forma crítica de 

pensar, isto é, em que a argumentação racional se sobreponha à melodramática. 



3.2.2 Investigar a construção da personagem House a fim de identificar elementos 

que estimulem a atenção dos espectadores em cenas de debates entre os médicos 

da equipe. 

3.2.3 Identificar e analisar recursos estilísticos que favoreçam a identificação entre 

espectador e personagem, para que se estabeleça uma relação favorável ao 

interesse do espectador.  

 

4. METODOLOGIA 

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

caso, com o uso dos instrumentos proporcionados pela análise audiovisual dos 

episódios chamados “cerebrais”, em que as argumentações racionais predominam 

sobre outras formas de discussão.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A hipótese de que séries possam desempenhar um papel intelectualmente 

estimulante vem sendo proposta através de artigos científicos e livros. De acordo 

com Johnson (2012) e Esquenazi (2011), em poucos anos as séries se modificaram 

em direção à complexidade narrativa (MITTELL, 2012), que exige mais de seu 

público como um sujeito pensante e não apenas como um indivíduo pertencente à 

massa manipulável pela mídia. 

Caso Dr. House proponha algum desenvolvimento cognitivo de seu público, como o 

faria sem que se perca o entretenimento suposto no ato de assistir à TV? De acordo 

com Cohen (2006), o público pode ser atraído pela personagem através de uma 

identificação tão forte que intensifique a experiência de acompanhar uma série. 

Faba (2014) afirma que personagens assumem o papel de influenciadores e 

formadores de opinião, tendo importância frente às tomadas de decisão na vida dos 

espectadores. 

Entretanto, House não é um tradicional formador de opinião, e isso possivelmente 

incrementa o envolvimento de espectadores. Na acepção clássica de Forster (1998), 

House é um “personagem redondo”: ele surpreende e foge ao estereótipo de médico 

ideal. É irônico, sarcástico, tem humor ácido e métodos duvidosos quando se trata 

de ética médica. Por vezes faz uso do que Schopenhauer (2003) identificou como 

estratagemas para vencer o interlocutor mesmo sem ter razão. Essa combinação de 

pontos falhos e positivos pode colaborar para que os espectadores se identifiquem 



com a personagem através da “identification ironique”, possível frente a 

personagens cínicos e satíricos, mas que ao mesmo tempo se mostram brilhantes: 

“Esses traços de caráter, mas também a imparcialidade natural que decorre de 

personagens fortes podem ecoar no espírito de certos telespectadores” (FABA, 

2014 ; tradução da autora). Quando os debates se tornam logicamente difíceis, 

atrações diversas tornam o diálogo menos cansativos, p. ex., quando House faz 

malabarismo com bolas enquanto argumenta, para espanto da equipe e 

provavelmente da audiência da série (episódio Clueless, 15.º da 2.ª Temp.). A 

hipótese de trabalho é a de que House atrai o espectador, fazendo com que este 

acompanhe a discussão. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A análise tem mostrado que a série Dr. House apresenta uma combinação pouco 

usual entre debates argumentativos e um personagem principal que pode cativar o 

espectador com seu comportamento inusitado e não-idealizado. Ele pode, portanto, 

ser um fator atrativo frente ao público, de modo a permitir a exposição dos 

espectadores a um tipo raro de discussão: o debate argumentativo.  
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