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AS SÉRIES MÉDICAS ENTRE O MELODRAMA E O RACIOCÍNIO 

1. RESUMO 

As séries televisivas E. R. – Plantão Médico e Dr. House são analisadas e 

comparadas a fim de descobrir como nelas acontece a utilização de recursos 

narrativos e estilísticos. Ambas são séries médicas, ficções que transcorrem em 

hospitais, em situações semelhantes, mas desenvolvem tramas em diferentes 

direções: ao melodrama em E.R. e para a investigação em Dr. House, no caso a fim 

de descobrir a doença do paciente em foco. Espectadores são expostos a 

sentimentos exacerbados ou raciocínios lógicos e argumentações, em diferentes 

tipos de narrações e de recursos audiovisuais. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

por meio da análise audiovisual comparativa. O objetivo é descobrir elementos 

narrativos e estilísticos apropriados a cada tipo de situação ficcional, que, se mal 

utilizados, poderão levar à perda da atenção dos espectadores, com a redução da 

audiência. Os principais autores que fundamentam a pesquisa são Jeremy Butler 

quanto ao estilo televisivo, Kristin Thompson sobre a narrativa de TV e Amparo 

Gómez acerca da evolução das séries com personagens médicos. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Séries com protagonistas médicos, em hospitais ou em outr tipos de 

estabelecimento, atravessam a história da televisão, muitas vezes com sucesso. 

Gómez (2007) realizou um levantamento de ocorrências, assinalando o estereótipo 

do médico eficiente e atencioso, de Dr. Kildare (1961-1966), produto americano 

exibido na Europa e no Brasil. Desde a publicação desse artigo, confirmou-se a 

longevidade de séries como Grey’s Anatomy (2005-2016). É possível dizer que o 

interesse em relação a esse tipo de ficção seriada se deve a diferentes causas. Dois 

dos mais relevantes eixos temáticos desse tipo de produto são o melodrama e a 

investigação. De um lado, o sentimento exacerbado, que nada esconde, a luta dos 

bons contra o mal (XAVIER, 2003); de outro, a busca do conhecimento, da 

resolução de problemas, para a formulação de diagnósticos que salvem a vida do 

paciente (IRWIN E JACOBY, 2009). Duas séries podem ser tomadas 

respectivamente como exemplares dessas tendências: E. R. – Plantão Médico 

(1994-2009) e Dr. House (2004-2012). Embora o ambiente delas seja hospitalar, o 

desenvolvimento das histórias é diverso: de um lado, o ritmo alucinante do pronto-

socorro, com a sucessão infinita de casos, levando os médicos à exaustão; de outro, 



a atenção centrada em um único caso, de diagnóstico difícil, a ocupar o episódio e a 

semana da vida dos personagens. Estes mergulham em detalhes do caso em foco, 

possibilidade inexistente para os médicos dedicados a resolver problemas imediatos, 

em geral solucionados sem hesitação. Em E.R. prevalece a educação sentimental 

de personagens e talvez de seu público, ao passo que em Dr. House a vontade de 

saber é encarnada obsessivamente pelo excêntrico House, que talvez possa fazer 

com que alguns espectadores aprendam algo com o raciocínio lógico, a 

experimentação e as deduções arriscadas que levam (embora nem sempre) à cura. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1) Objetivo geral: Descobrir elementos narrativos e estilísticos que possam ser 

capazes de uma operação eficaz sobre a atenção do público em relação a cenas 

melodramáticas ou de argumentação racional.  

 

3.2) Objetivos específicos: 

3.2.1 Realizar análise comparativa entre episódios das séries E. R. – Plantão Médico 

e Dr. House, de modo a levantar as diferenças temáticas, narrativas e estilísticas. 

3.2.2 Estabelecer a ênfase e a continuidade com que nessas séries os recursos são 

utilizados, em paralelo com a obtenção de sucesso internacional de audiência.  

 

4. METODOLOGIA 

Pesquisa qualitativa, segundo a metodologia de estudo de caso, com análise 

audiovisual comparativa de episódios das duas séries.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram escolhidos para análise os seis primeiros episódios de E. R. e de Dr. House, 

ou seja, aqueles que proporcionam as matrizes narrativas e de estilo que serão 

replicadas ao longo de temporadas. O primeiro episódio destina-se à apresentação 

de personagens e ambientes em que as tramas se desenrolarão. Segue-se a tônica 

naquilo que realmente importa: em E. R., a vida pessoal e profissional de médicos, 

enfermeiras e administradores do hospital; em Dr. House, a apresentação do caráter 

genial e nada politicamente correto do protagonista, em contraponto com o bom-

mocismo e as limitações de sua equipe e de colegas médicos.  

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Em ambas as séries, as trajetórias da câmera, a combinar travellings e panorâmicas 

pelos corredores do hospital, ajudam a realçar a atenção espectatorial. Num caso 

acompanham-se personagens a socorrer vítimas de acidentes, doenças e ataques 

físicos, entremeando-se com dados particulares de médicos e funcionários; em Dr. 

House, o mesmo recurso é utilizado para seguir a equipe em discussões 

argumentativas complexas. Num caso e no outro, as trajetórias da câmera visam a 

produzir o que Jeremy Butler (2010) denominou hailing, o chamamento da atenção 

dos espectadores, como um “olhe para a tela da TV!”. Há também recursos que 

operam de maneira diferenciada, caso da trilha sonora: em E.R., a sonoridade é 

realçada com o objetivo de provocar sentimentos fortes em cenas como a de uma 

menina que vê sua mãe às portas da morte (episódio 3). Em Dr. House, nas cenas 

em que se discute a solução para o caso, a trilha sonora articula-se discretamente, 

de modo a não colidir com os diálogos, pois, se não forem ouvidos distintamente, 

será impossível acompanhar as argumentações. Ainda restam elementos narrativos 

e estilísticos a analisar e comparar, mas pode-se ver que o tratamento parece seguir 

o padrão acima exposto: recursos comuns servindo a finalidades diferentes ou 

recursos diferentes para situações absolutamente heterogêneas. 
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