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Resumo 

A pesquisa, de caráter qualitativo, aborda recursos não verbais que possivelmente 

exerçam um papel didático em séries televisivas de investigação, utilizando a 

metodologia de estudo de caso. Ao auxiliar os espectadores a entender como é o 

processo mental do personagem, através de recursos gráficos, talvez seja possível 

que se possam aprender outras formas de raciocinar, resolver problemas ou tomar 

decisões. A aplicação da metodologia de análise audiovisual iniciou-se com Sherlock 

(BBC, 2010-2017) e passou a Dr. House (2004-2012) e outras séries. A pesquisa 

fundamenta-se em Block (2010) quanto à composição visual, em Rodrígues (2006) 

acerca de aspectos sonoros. 

 

Introdução 

Diante do problema de como representar o pensamento humano em produtos 

audiovisuais, aquilo que, na vida, ocorre de forma oculta, a opção tradicional é 

verbalizá-lo. Entretanto, nem sempre essa pode ser uma solução adequada, seja pela 

complexidade do pensamento, seja porque diálogos longos podem afastar o 

espectador. Alguns realizadores optaram por recursos não verbais. É o caso do 

pensamento de Sherlock Holmes, na série da BBC (2010-2017).  

O trabalho, portanto, consistirá em análises de séries televisivas que utilizam de 

recursos não verbais para tentar explicar como funciona o raciocínio de determinado 

personagem. Pretende-se concluir se seria possível que, de certa forma, os 

espectadores possam entender melhor os modos de pensar em diferentes situações. 

Até o momento foram realizadas análises comparativas entre séries com diferentes 

tipos de investigação, como Sherlock e Dr. House (2004-2012). 

 

Objetivos 

Objetivo geral: Investigar se recursos não verbais para representar pensamentos 

complexos poderiam ter um caráter didático junto aos espectadores. 

 

Objetivos específicos:  

1) Examinar séries de investigação que fizeram uso de recursos não verbais com o 

objetivo de representar processos mentais dos personagens em busca de solução de 

problemas.  



2) Identificar que recursos não verbais foram utilizados para que espectadores 

acompanhem processos cognitivos específicos, como o insight.  

3) Realizar análise comparativa entre Dr. House e outras séries de investigação a fim 

de avaliar os recursos audiovisuais e narrativos utilizados no processo. 

 

Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de estudo de caso, em que será utilizado o 

instrumental metodológico da análise audiovisual comparativa. O Plano de Trabalho 

prevê a utilização de procedimentos metodológicos para a escolha dos episódios e 

cenas específicas a analisar. A análise audiovisual comparativa será realizada 

mediante o confronto entre cenas de diferentes séries, mas com conteúdo 

semelhante, a fim de que se destaquem os recursos estilísticos e narrativos 

empregados durante as cenas em que representações mentais dos personagens são 

elaboradas por meios imagéticos e sonoros.  

 

Desenvolvimento 

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica, em português e inglês, em busca artigos 

voltados para o mesmo tema, sem resultados positivos. Foram assistidas e analisadas 

cenas de séries em que o pensamento é representado através de recursos gráficos, 

como em Sherlock (BBC) e Perception (2012-2015). Examinaram-se momentos de 

insight, ou seja, o pensamento súbito para a solução de problemas. Outras séries 

médicas investigativas, como Dr. House, Medical Investigation (2004-2005) e 

Crossing Jordan (2001-2007), foram analisadas com o intuito de comparar e 

compreender a forma de pensamento e de insight do protagonista. Assistiram-se 

também a filmes, com objetivo de comparar com as séries de televisão. Entre eles, 

Uma Mente Brilhante (Ron Howard, 2001) e Mentes que Brilham (Jodie Foster, 1991), 

que, em alguns momentos, utilizam recursos não verbais para mostrar o pensamento 

matemático dos personagens.  

 

Resultados Preliminares 

Concluiu-se inicialmente que há diferenças entre a forma como são exibidos os 

insights em Dr. House e Sherlock. Naquela série, a representação do insight não é 

esclarecedora. Em alguns episódios, não se define em qual momento acontece o 



insight para o diagnóstico correto; noutros, o insight surge de conversas ouvidas ao 

acaso, mas sem esclarecimentos sobre o que fez House chegar ao diagnóstico, a não 

ser pelas palavras do protagonista. Em Sherlock, os processos de insight são bem 

mais interessantes, com recursos gráficos sobre a imagem do ambiente. Em relação 

a outros tipos de processos mentais, estudaram-se episódios de Sherlock em que o 

personagem constrói um “palácio mental”, ou seja, uma representação audiovisual 

perfeita e imaginária da situação do crime.  

A coleta de cenas com os recursos apontados continua a ser feita, de modo a 

proporcionar a maior variedade possível de soluções experimentadas. Com isso, a 

análise comparativa será enriquecida, de modo que se atinjam os objetivos da 

pesquisa. 
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