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RESUMO 

Este artigo analisa a possibilidade de que algumas séries televisivas possam ter, em 

sua construção narrativa, elementos que auxiliem a identificação do que 

conhecemos por critical thinking, ou seja, o processo cujo objetivo é tomar decisões 

racionais sobre o que acreditar e o que fazer. A série Dr. House serviu de corpus 

para esta pesquisa para a comparação com outros produtos de mesmo formato e 

gênero: as séries médicas. Foram encontrados dois tipos no conjunto das séries 

analisadas: as séries argumentativas e as séries melodramáticas. Embora não haja 

garantia de aprendizado, pode-se dizer que, em relação a Dr. House, houve 

exposição contínua do espectador a debates argumentativos que apresentam 

argumentações racionais e refutação de falácias. As séries médicas do segundo 

tipo, por sua vez, se voltariam para processos emotivos, como em situações de 

pronto-socorro. Trata-se de uma pesquisa qualitativa com o instrumental 

metodológico da análise audiovisual. O artigo tem referencial teórico em Jason 

Mittell quanto à complexidade narrativa, em Peter Brooks e Ismail Xavier acerca do 

melodrama, e em Arthur Schopenhauer sobre os debates argumentativos. 

 

INTRODUÇÃO 

Séries médicas estendem-se pela televisão há décadas, quase sempre com 

sucesso. Algumas como Dr. House (2004-2012), ER – Plantão Médico (1994-2009), 

St. Elsewhere (1982-1988) e a tão famosa Dr. Kildare (1961-1966) não fogem a essa 

tendência. No entanto, são nitidamente diferentes e desenvolvidas de formas bem 

distintas. 

O excesso de casos médicos, em um ritmo impressionante, apresentado em séries 

como ER e Code Black (2015 -), por exemplo, conflitam com o ambiente 

investigativo de uma equipe atrás da resolução de um único caso complexo que 

demanda a atenção de toda a equipe, como acontece em Dr. House e Medical 

Investigation (2004-2005). 

Nessas séries, o estereótipo de médico atencioso e eficiente, que no passado teve 

como exemplo o protagonista da série Dr. Kildare, é descartado. Apesar disso, a 

atenção dos espectadores e o interesse por esse tipo de ficção são significativos e 



podem ser consequência de diferentes fatores, citando como principais a 

investigação, o melodrama (XAVIER, 2003) e o realismo, salientado ao expor-se a 

vida pessoal da equipe médica (LOCALLE, 2008, p.55-56). 

OBJETIVOS 

1) Objetivo geral: Explorar a possibilidade de que elementos narrativos e estilísticos 

sejam capazes de promover a atenção do público em séries médico-investigativas, 

além de viabilizar que representações de inteligência, reproduzidas por meio de 

debates argumentativos e investigações, possam promover uma espécie de 

educação intelectual ao espectador. 

 

2) Objetivos específicos: 

1.º) Identificar séries médicas que apresentem algum tipo de situação que envolva a 

resolução de problemas, a fim de verificar se ocorrem debates argumentativos para 

a obtenção de diagnósticos. 

2.º) Relacionar quais recursos audiovisuais e narrativos poderiam ter exercido o 

papel de facilitadores para que os espectadores mantenham interesse em debates 

sem mudar de canal. 

3.º) Comparar a série Dr. House com outras séries médicas com a finalidade de 

compreender os recursos narrativos e audiovisuais utilizados em cada produto de 

modo a atender a respectiva proposta. 

 

METODOLOGIA 

Pesquisa qualitativa, com metodologia de estudo de caso e o instrumental 

metodológico da análise audiovisual. Os seis primeiros episódios de algumas séries 

médicas foram analisados e comparados com os episódios correspondentes de Dr. 

House. Nos episódios iniciais, encontram-se as matrizes narrativas e estilísticas que 

apresentam as personagens e ambientes que serão replicados durantes as 

temporadas posteriores. Desse modo, evita-se a necessidade de analisar um grande 

número de episódios de cada série. 



 

DESENVOLVIMENTO 

O médico estereotipado, que se define como atencioso, respeitoso e ótimo 

profissional, como o protagonista de Dr. Kildare, foi deixado para trás em séries 

médicas da televisão. Ele deu lugar a personagens mais complexos como o de Dr. 

Greene (ER- Plantão Médico), cujo caráter evidencia um lado mais humano e 

passível de erros, ou como o do Dr. House, sarcástico e imoral. A aceitação desses 

personagens e suas tramas, fora dos antigos padrões, se dá através de fórmulas 

imbatíveis. O problema do diagnóstico é resolvido, na maioria das vezes, de modos 

bem distintos, em que dois eixos são fundamentais para a construção da história: o 

melodrama, como a modalidade mais popular na ficção moderna (XAVIER, 2000, p. 

82) e a investigação. 

Séries como ER- Plantão Médico, St. Elsewhere e Code Black apresentam o 

melodrama evidenciado pelo conflito entre a vida pessoal e profissional dos médicos 

e funcionários do pronto-socorro, apontando a todo momento para o 

sentimentalismo presente em suas personagens, fazendo referência aos conceitos 

polares dramáticos de “luz e escuridão” ou “salvação e condenação” (BROOKS, 

1976, p. xii). 

O médico faz um diagnóstico completo após uma única olhada no paciente, um 

modelo associável ao termo expertise, competência que permite realizar trabalhos 

com a facilidade obtida pela experiência (BENTES,2010, p. 108-109), completando 

assim o cenário banalizado de caos crescente. 

Em diversos casos aparentemente graves, nos quais se necessita de uma maior 

atenção dos médicos, a resolução das ocorrências é instantânea e a ênfase é feita 

na forte emoção do envolvimento não somente profissional dos médicos com o 

paciente, realçado pela trilha sonora, mas também no convívio entre as diferentes 

equipes de profissionais do hospital. 

Mesmo com a impressão de desordem, logo tudo fica equilibrado e volta à 

estabilidade inicial do início do episódio, muitas vezes deixando para trás o desfecho 

de certas subtramas. Nessas séries, pouco importa quem são os pacientes, o foco é 

a vida pessoal e profissional dos funcionários que estão em constante desacordo.  



Em séries como Dr. House e Medical Investigation, por outro lado, a equipe está 

imersa no tratamento de um único caso grave e geralmente complexo, que será 

solucionado por meio da liderança de um médico sobre a sua equipe, que 

investigarão a situação envolvida. 

Dr. House, médico genial, porém excêntrico, promove as discussões argumentativas 

com sua equipe médica, esta sempre em oposição às decisões por ele tomadas, e 

normalmente confrontadas com a moralidade do senso comum. (ALBUQUERQUE, 

MEIMARIDIS,2016, p.160). 

Em Medical Investigation, a equipe faz uma série de investigações paralelas, em 

vista da resolução do caso em foco. Não há certamente um debate entre os médicos 

envolvidos no caso, mas há investigação, sem se fixar em apenas uma linha de 

raciocínios ou na busca de um único agente causador da epidemia. 

Em ambas as séries o caso é apresentado e sofre diversas reviravoltas. Mesmo que 

em Medical Investigation as epidemias sejam prioridade, temos apenas uma 

personagem como protagonista na história, assemelhando-se ao que acontece em 

Dr. House. Além disso, exames são realizados pela equipe para provar a teoria 

sustentada pelos médicos, isto é, não há uma expertise relacionada aos 

diagnósticos rápidos de urgências de pronto-socorro, e sim uma coleta de provas e 

investigação de possíveis causas baseadas nos sintomas apresentados no início do 

episódio. 

A trilha sonora, por sua vez, articula-se discretamente aos diálogos sem interrompê-

los ou com eles colidirem, isto é, fazendo com que os espectadores não escutem os 

argumentos emitidos pelos personagens. Em séries com debates, tende a inexistir 

trilhas ruidosas típicas de histórias melodramáticas.  

O melodrama também está presente em séries em que o foco é investigativo, mas 

isso acontece de maneira mais sutil. Em Dr. House, por exemplo, há uma 

dramatização dos dilemas morais praticados pelo médico, à maneira do que existe 

em melodramas desde o século XIX (BROOKS, 1976, p.3-6). 

 A mescla de gêneros é indispensável (ESQUENAZI, 2011, p.128-136) e “o 

melodrama formaliza um imaginário que busca sempre dar corpo à moral, torná-la 



visível” (XAVIER, 2000, p. 85), mas o primordial em séries como Dr. House ainda é a 

investigação. 

O que difere Dr. House das demais séries são fatores que enriquecem a narrativa e 

os debates, com argumentações num linguajar de difícil compreensão, já que o uso 

de termos médicos é frequente. Isso poderia fazer com que a atenção dos 

espectadores se perdesse, contudo, as tramas são organizadas de modo a 

amenizar o problema do desconhecimento de nomes de doenças, partes do corpo e 

agentes causadores de doenças. 

A personalidade atípica de House, com seu humor ímpar, muitas vezes arrogante, 

antissocial, sarcástico e rude (BENTES, 2010, p.108), é vital para a construção de 

um personagem que foge a todos os padrões. Seu jeito imoral, a recusa em usar o 

jaleco dos médicos, o vício em medicamentos e sua genialidade em resolver os 

casos através de insights são pontos-chave para a composição de uma trama 

diferenciada. Segundo alguns autores, é justamente por ser considerado um anti-

herói que Dr. House faz tanto sucesso. (STRAUMAN; GOODIER,2010, p. 41) 

A partir disso, o differential diagnosis, método usado para identificar e diagnosticar 

uma doença através da comparação com outras que possuem os mesmos sintomas, 

produz a oportunidade para debates complexos realizados por House e sua equipe. 

Esses debates se pautam pelo critical thinking, com argumentação racional e uso de 

abduções, induções e deduções (ECO, SEBEOK, 1991, p.19-37). Frequentemente, 

porém, há falácias proferidas pelo próprio House a fim de desestabilizar os 

interlocutores, vistos por ele como adversários quando deseja provar suas teorias.  

A grande diferença frente às narrativas de outras séries apresenta-se na maneira de 

solucionar um caso. Em Dr. House foi encontrada uma fórmula para distinguir-se das 

demais, pois a maioria das soluções dos casos vêm através de insights em geral 

obtidos por House. Assim, não sabemos ao certo em qual momento ou de que forma 

o caso foi solucionado, pois o processo mental do personagem, além de muito 

complexo, é quase sempre invisível para quem assiste. 

Em ER, o jogo de câmeras também é um diferencial quando comparado a Dr. 

House. Panorâmicas e travellings são usados em cenas nos corredores do hospital. 

Seu objetivo é acompanhar as personagens que socorrem as vítimas e intensificar a 

agitação constante. A steadycam (câmera na mão, com um sistema para 



estabilização da imagem) também auxilia na criação de um ambiente dramático, 

além de muitas vezes acompanhar certos personagens e deixá-los para trás quando 

algo mais importante acontece, como se a câmera fosse parte da equipe ou até 

mesmo alguém observando o movimento das pessoas. 

Em Dr. House, panorâmicas e travellings acompanham as discussões 

argumentativas realizadas pela equipe; a steadycam realça as falas dos médicos, 

acelerando o ritmo narrativo. Apesar de usarem recursos similares, suas funções 

são completamente distintas fazendo com que ER tenha uma certa velocidade em 

seus acontecimentos e Dr. House seja “uma série médica que funciona também 

como uma série policial” (ESQUENAZI, 2011, p.135-136), com o tempo necessário 

para pensar e discutir. 

Com isso, pode-se pensar na possibilidade de aprendizado de critical thinking, que 

pauta a linha geral de parte significativa dos episódios de Dr. House: as discussões 

argumentativas. 

 

RESULTADO 

Apesar de as séries médicas se apresentarem em situações aparentemente 

similares, ou seja, dentro de hospitais, solucionando diversos casos, muitas vezes 

difíceis, elas podem ser classificadas em duas formas bem distintas, sendo que 

nenhuma das analisadas se compara à Dr. House no sentido investigativo e 

principalmente em sua forma de solução de problemas.  

Dr. House tem como foco, não apenas a análise profunda do caso de seus 

pacientes, realizada através de exames e da procura incessante pela cura, mas 

também, a todo momento sua equipe realiza debates com a finalidade de investigar 

o caso.  

Por outro lado, as outras séries, como ER, se apoiam preferentemente no 

melodrama, abusando de cenas dramáticas envolvendo médicos e pacientes e não 

tendo como crucial a evolução da doença apresentada ou como ela será 

diagnosticada. Considere-se, todavia, que o melodrama também pode ter como 

consequência o ensinar valores morais, de responsabilidade, comportamentos 



sociais (sociabilidade) etc. Tratando-se da vida, o espectador exige praticamente 

que esses valores sejam respeitados. 

Independentemente do eixo, ambas apresentam o primordial segundo o interesse do 

espectador: o entretenimento. Mas podemos considerar também que as construções 

destas narrativas possam, por hipótese, ser eficazes no processo de aprendizado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As séries analisadas e comparadas com Dr. House não se assemelham em 

momento algum em seu teor narrativo. O espectador está exposto aos debates 

complexos quando assiste a Dr. House; em outras séries médicas analisadas, essa 

experiência intelectual é praticamente inexistente. Em contrapartida, outros 

elementos podem contribuir para a construção das séries e envolver os 

espectadores, como o melodrama e a investigação, por exemplo, fazendo com que 

sua atenção não desvie, facilitando a interação do receptor com o produto. 

Em uma explicação mais direta, estamos supondo que o espectador, ao entrar em 

contato com um universo narrativo em que sejam evidentes diferenças frente à sua 

vida pessoal, principalmente, ao visualizar cenas com debates extremamente 

complexos e repletos de termos desconhecidos, ao invés de gerar de o produto 

gerar desinteresse, pode fazer com que o espectador identifique nos diálogos alguns 

elementos que ele possa usar em suas próprias discussões. 

Além disso, há a possibilidade de fazer com que esse espectador acompanhe a 

linha de raciocínio dos personagens em busca da cura, no caso das séries médicas, 

e, junto com os personagens, tente chegar à resolução do caso em evidência no 

episódio usando a lógica, mesmo sem conhecimento algum de medicina. 
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