UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE COMUNICAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO E CULTURA
CONTEMPORÂNEAS

ELVA FABIANE MATOS DO VALLE

REPETIÇÃO E SERIADOS DE TEVÊ:
ANÁLISE DO CARÁTER INVESTIGATIVO
EM HOUSE, SUPERNATURAL E CRIMINAL MINDS

Salvador
2014

ELVA FABIANE MATOS DO VALLE

REPETIÇÃO E SERIADOS DE TEVÊ:
ANÁLISE DO CARÁTER INVESTIGATIVO
EM HOUSE, SUPERNATURAL E CRIMINAL MINDS

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Comunicação e Cultura Contemporâneas, Faculdade
de Comunicação, Universidade Federal da Bahia, como
requisito parcial para obtenção do grau de Mestre em
Comunicação.
Orientador: Prof. Dr. Jorge Luiz Cunha Cardoso Filho

Salvador
2014

Sistema de Bibliotecas da UFBA
Valle, Elva Fabiane Matos do.
Repetição e seriados de tevê : análise do caráter investigativo em House, Supernatural e
Criminal minds / Elva Fabiane Matos do Valle. - 2015.
223 f.: il.
Orientador: Prof. Dr. Jorge Luiz Cunha Cardoso Filho.
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal da Bahia, Faculdade de Comunicação,
Salvador, 2014.

1. Televisão - Seriados. 2. Televisão - Estética. 3. Estética. 4. Ficção policial americana.
5. Análise do discurso narrativo. 6. Criminal Minds (Série). 7. Supernatural (Série). 8. House
(Série). I. Cardoso Filho, Jorge Luiz Cunha. II. Universidade Federal da Bahia. Faculdade de
Comunicação. III. Título.

CDD - 791.45
CDU - 791.43

AGRADECIMENTOS

O apoio da família, dos amigos, dos colegas e dos professores foi fundamental para esta
dissertação. Assim, agradeço a todos que, de forma direta e indireta, contribuíram para este
trabalho, e, agradeço à Capes, por financiar um ano da pesquisa.

A Chris Carter, por ter criado Arquivo X.
Ao Prof. Dr. Jorge Cardoso, por seu apoio, orientação, paciência, incentivo e sugestões
fundamentais para o desenvolvimento desta pesquisa.
À Prof. Regina Gomes, que me orienta desde 2007, suas contribuições foram valiosas para a
minha formação acadêmica.
Ao Prof. Bamba, que incentivou que eu tentasse o mestrado no PósCom.
À Prof. Maria Carmem, por comentários e sugestões para o desenvolvimento da pesquisa.
Ao Prof. Dr. Roberto Duarte, as suas aulas de Narrativas me mostraram uma outra forma de
assistir.
Ao Grupo de pesquisa A-Tevê, em especial a Juliana, João Senna, João Araújo, Renata e
Rodrigo.
Ao Grupo de Pesquisa Recepção e Crítica da Imagem, em especial a Inara, André e Larissa,
pelo apoio nos momentos de desespero e revisão de última hora.
À Lílian, que acreditou em minha competência, mesmo quando eu não acreditava.
À Joice, por incentivar a minha inscrição no mestrado, por insistir na importância do método
científico na pesquisa e emprestar livros sobre metodologia.
A Gustavo, por tudo! Pela certeza de que eu terminaria o trabalho, pelo suporte, compreensão.
E, em especial, pelas conversas que deram início ao problema de pesquisa aqui investigado.
Sem ele esta pesquisa nem existiria.
A minha irmã Erica, por seu carinho e apoio. A minha sobrinha Duda, por me obrigar a parar
de estudar um pouco e brincar com ela. A meu pai, por todo o apoio aos meus estudos.
Em especial, a pessoa que mais me apoiou em toda a trajetória de vida e de estudos, que me
deu as maiores orientações e os melhores conselhos, agradeço e dedico este trabalho à minha
mãe.
Agradeço a Deus, que me deu forças para continuar, esperança de que tudo daria certo,
sabedoria para que acertasse nas escolhas. E permitiu todas essas coisas em minha vida.

RESUMO
Esta dissertação teve como objetivo a compreensão do fenômeno da repetição
(CALABRESE, 1999) em seriados investigativos da tevê. O próprio formato das séries
transmite a ideia de fórmulas e repetições, a adoção de um padrão serial fragmentado pode ser
justificado tanto na questão econômica de venda de espaços comerciais, como no
preenchimento de uma imensa grade de programação. Ainda que se tenha consciência da
repetição como característica primordial desses produtos, poucos estudos se dedicaram a
investigá-lo. Com o intento de compreender como se instauram as repetições e como o caráter
investigativo é reconfigurado em diversos produtos, analisamos a primeira temporada de três
séries investigativas da rede broadcasting americana, Criminal Minds (2005-, exibida no
canal CBS), Supernatural (2005-, exibida no canal The CW), House (2004-12, exibida no
canal FOX). Almejou-se com esta pesquisa a contribuição com os estudos de produtos
televisivos, com discussões importantes na análise de televisão e com o esforço de se adaptar
mecanismos de análises para a construção de um caminho analítico aplicável em seriados
investigativos.

Palavras-chave: estética da repetição; fórmula; seriados; gênero; caráter investigativo; crime
fiction; narrativa

ABSTRACT
This thesis aimed to understand the phenomenon of repetition (CALABRESE, 1999) of
investigative series on TV. The format (series) itself conveys to the idea of formulas and
repetitions, the choice of a fragmented serial pattern can be justified on economic issue of sale
of commercial spaces and for filling of a huge programming schedule. Although of awareness
that repetition is a primary characteristic of these products, few studies have been dedicated to
investigate it. Aiming to understand how the repetitions are established, also perceive how the
investigative character is reconfigured into various products, we analyze the first season three
investigative series in American broadcasting network, Criminal Minds (2005 -, CBS),
Supernatural (2005 - the CW), House (2004-12, FOX). With this research, we attempt to
contribute to studies of television products, with important discussions on the analysis of
television, and the effort to adapt mechanisms of analysis for the construction of an analytical
path for investigative series.
Keywords: aesthetics of repetition; formula; series; genre; investigative character; crime
fiction; narrative
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O que é aqui celebrado é uma espécie de vitória da vida sobre a arte,
tendo como resultado paradoxal que a era da eletrônica, ao invés de
acentuar o fenômeno do choque, da interrupção, da novidade e da
frustração das expectativas, 'produziria retorno do continuum, do que
cíclico, periódico, regular'.
Umberto Eco
(1989, p.134)
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APRESENTAÇÃO DO CASO

A estética da repetição está presente nas produções audiovisuais como uma tendência. Seja
devido à indústria do entretenimento, que valoriza a produção em série e reciclagem de
fórmulas de sucesso; seja por parte de sua audiência que encontra conforto e segurança ao
assistir o esperado e repetido. As séries de televisão, apropriadas e adaptadas dos seriados de
cinema, das soap operas do rádio, da narrativa folhetim do século XIX, e do romance do
século XVIII, aparecem como um bom exemplo da utilização de fórmulas e protótipos,
baseados na relação entre repetitividade e inovação para conquistar cada vez mais as
audiências. Destaca-se que, por bastante tempo, a repetição nos produtos culturais foi
considerada de forma negativa (ECO, 1989; CALABRESE, 1999), mas a organização desses
elementos nas séries de TV traz à tona um fenômeno bem distinto, de modo que esta pesquisa
pretendeu compreender melhor esse fenômeno, olhando para a repetição com outras
motivações.
Ainda que se tenha consciência da repetição como característica primordial desses produtos,
poucos estudos se dedicaram a investigá-la. Esta pesquisa teve sua origem em observações de
elementos que se repetem em episódios de uma mesma série e de elementos semelhantes em
séries bastante diferentes. Produtos seriais que apresentam muitas similaridades, mas ainda
assim eram recordes de audiência, em vendas de DVDs e adorados por fãs. Essas percepções
geraram inquietações, e, juntamente com os textos de Omar Calabrese (1999) e Umberto Eco
(1989) − que apresentavam e defendiam o surgimento de uma nova estética com os produtos
seriais, a estética da repetição – permitiram a formulação de hipóteses e questões.
A questão que norteou este trabalho partiu da possibilidade de existência de uma estrutura
usada e reutilizada, como uma “fórmula de sucesso”; a repetição do mesmo
esquema/elementos em textos diferentes (de temáticas diferentes, canais diferentes). E, assim,
era necessária a busca para identificar e entender esse fenômeno, interessando-nos não apenas
as igualdades entre séries, mas também que estratégias são utilizadas para parecerem
diferentes. O apoio encontrado com os estudos e discussões nos grupos de pesquisa aTevê
(Laboratório de Análise de Teleficção) e GRIM (Grupo de Pesquisa Recepção e Crítica da
Imagem) foi essencial para a fundamentação e evolução da pesquisa.
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Importante a constatação de que o próprio formato seriado transmite a ideia de fórmulas e
repetições. A adoção de um padrão serial fragmentado foi originada tanto na questão
econômica de venda de espaços comerciais quanto no preenchimento de uma imensa grade de
programação. Esses produtos promoveram também um vínculo com a audiência, que
retornava para encontrar os personagens e situações similares. E isso se constituiu num
formato interessante – e lucrativo – de negócios: regularidade de consumo e economia de
produção.
Arlindo Machado (2000, p. 86) afirma que “a necessidade de alimentar com material
audiovisual uma programação ininterrupta teria exigido da televisão a adoção de modelos de
produção em larga escala, onde a serialização e repetição infinita do mesmo protótipo
constituem regras”. Essa configuração, supostamente, tornou os seriados sem originalidade;
os produtos foram considerados transitórios, fracos e, quando comparados aos produtos
cinematográficos, não eram merecedores de um esforço analítico (THOMPSON, 2003;
MADZON, 2005). Entre muitos debates, polêmicas e depreciações, autores como Machado,
Hammond, Mazdon, Eco, Tous, dentre outros, defendem que o formato mais usado no
primetime televisivo não é de baixa qualidade, nem sem originalidade. E que, na verdade, esse
dispositivo de repetir o conhecido, tão presente nos seriados, proporciona fidelidade e também
estabilidade para o público (TOUS, 2010).
Ressaltamos que criatividade, inovação e qualidade dos produtos são também decorrentes da
lógica de produção da indústria do entretenimento, pois o funcionamento mercadológico está
associado ao sucesso de público (DOUGLAS, 2011). Os produtos televisivos devem ser
competitivos, convincentes e atrativos para a(s) audiência(s). Pamela Douglas (2012) ainda
acrescenta que, atualmente, com a grande competição entre produtos e canais, um programa
não bem-sucedido pode ser cancelado após quatro episódios. Deste modo, estudar produtos
populares que tem suas estruturas vinculadas a uma fórmula (ou fórmulas) é importante por
considerar aspectos criativos desses trabalhos (CAWELTI, 2003).
Nesta pesquisa, interessa as narrativas, sejam elas policiais ou não, que envolvem a solução de
enigmas e mistérios. Buscamos identificar, nas séries, o gênero policial – as características da
estrutura elementar do caráter investigativo –, para observar de que forma a estrutura foi
apropriada, moldada e tensionada em produtos seriais de subgêneros diferentes, como as
séries médicas e de sci-fi/fantasia. O que resultou na identificação de uma estrutura basilar,
aqui chamada de caráter investigativo. A identificação desse cerne nos permitiu encontrar os
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elementos que formam a narrativa policial, as especificidades que promovem sua existência e
manifestação.
As narrativas policiais, sejam elas contos, livros, filmes, seriados, quadrinhos, são muito bem
aceitas pelo grande público, mas apresentaram uma carga negativa por parte da crítica.
Discussões e críticas sobre o gênero, que para muitos nem se constituiria de fato um gênero
(BOILEAU, NARCEJAC, 1991, MASSI, 2011; JAMES, 2012, PARRINE, 2012), apontaram
principalmente para a utilização de uma fórmula que se tornou desgastada com o tempo. No
entanto, são obras que encantam e instigam os leitores há muitas décadas, seja na literatura,
no cinema ou na televisão, e compõem um número crescente de produtos com um quê
detetivesco.
A hipótese basilar é que as histórias policiais, tão estruturadas por regras e fórmulas,
permitiram o surgimento de um caráter investigativo, que é adotado como uma fórmula de
sucesso em séries de gêneros e temáticas diferentes. O caráter investigativo não é apenas um
método específico de análise e deduções, mas sim um quê detetivesco, em que os
protagonistas buscam resolver algum enigma, utilizando da coleta de dados e pistas, das
entrevistas de suspeitos e testemunhas. Esse enigma pode se apresentar como crime, doença
ou mistério sobrenatural. Assim, o problema que este trabalho tentou abarcar é a compreensão
sobre de que forma o fenômeno da estética da repetição permitiria (e permite) que as séries
sejam tão distintas e ao mesmo tempo semelhantes, em particular no nosso recorte – os
seriados com um quê de detetive.
Nesse sentido, o propósito desta pesquisa consistiu em contribuir com a investigação acerca
de produtos seriais televisivos, por meio da revisão e discussão de conceitos importantes para
a compreensão do produto serial, com o intento de compreender como se instauram as
repetições, a fim de identificar como caráter investigativo é apropriado por seriados com
temas (e gêneros) distintos.
A metodologia qualitativa foi a que mais se adequou à pesquisa aqui realizada. Encontramos,
ainda, aproximação com estratégias investigativas concernentes ao estudo de caso1, por nossa
opção em observar as singularidades e especificidades do objeto analisado, e em identificar de
que forma o caso se articula, se relaciona, e diz respeito ao fenômeno da repetição.

1

Estudos de caso são estratégias de investigação em que o pesquisador pretende explorar profundamente um
evento, um programa, um processo etc. (YIN, 2001; CRESWELL, 2010).
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Consciente de que, no método de estudo de caso, é elementar utilização de um referencial
teórico como ponto de partida (YIN, 2001), realizamos uma revisão sobre serialidade e sobre
o gênero policial. E seguimos para delimitação dos caminhos analíticos que foram utilizados,
partindo de uma revisitação dos trabalhos sobre estética da repetição e narratologia, para
compor o percurso de análise do corpus.
O recorte escolhido – Criminal Minds (2005-, exibida no canal CBS), Supernatural (2005-,
exibida no canal The CW), House (2004-2012, exibida no canal FOX) – seguiu critérios de
popularidade, duração de temporadas e episódios, ano de estreia, gênero ou linha dramática,
caráter e foco investigativo, índices de audiência, e o fato de pertencer à rede broadcasting
americana.
Primeiramente, foram escolhidas as três categorias mais populares 2 de seriados de TV
(policial, médica e sci-fi/fantasia). Optamos por seriados que tivessem proximidade nas datas
de estreia, então selecionamos seriados produzidos e exibidos em um mesmo período, pois
poderiam compartilhar recursos narrativos semelhantes, como complexidade narrativa,
hibridismo, auxiliando na análise comparativa das estratégias de inovação e repetição.
Também foi um critério de seleção a semelhança na duração das séries, ou seja, uma
proximidade na quantidade de temporadas exibidas, com estruturas convencionais e
regularidade de episódios. Seriados produzidos e exibidos na rede broadcasting trazem mais
proximidades às convenções de gênero, com o uso de fórmulas e esquemas, assim são os
produtos mais adequados para a investigação aqui proposta.
Esta é uma pesquisa exploratória, na qual realizamos uma análise das estratégias narrativas e,
devido ao tempo disponível para a análise, associado ao volume do material analisado (cerca
de 2.900 minutos), também se levou em consideração a familiaridade do pesquisador com os
objetos para a seleção de quais seriados analisar.
Do universo de possibilidades, foram selecionadas três séries que se adequavam melhor a este
projeto de pesquisa. Elas deveriam possuir aproximadamente a mesma duração (cerca de 44
minutos por episódio e 22 episódios por temporada) e seguir a linha do drama. Já levando em
2

Rogers (2008) aponta como os três gêneros mais populares da televisão as séries médicas, as séries policiais e
as soap opera. Telotte (2008) pontua que o sci-fi/fantasia está presente na televisão broadcasting americana
desde a própria origem do meio. Geraghty (2009) afirma que a ficção científica é um gênero bastante popular no
cinema e na televisão. O Internet Movie Database (IMDb), em janeiro de 2014, apresentava uma lista com 2.773
títulos
de
seriados
policiais
em
ordem
de
popularidade.
Disponível
em:
<http://www.imdb.com/search/title?genres=crime&sort=moviemeter,asc&title_type=tv_series>. Último acesso
em 16 jan. 2014.
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consideração os critérios elencados, selecionamos: House, na categoria série médica,
escolhida por ser aquela com maior característica investigativa; Criminal Minds, na categoria
policial, selecionada por possuir altos índices de audiência e por seu foco ser apenas na
investigação criminal; Supernatural, na categoria sci-fi/fantasia, escolhida por ter um caráter
investigativo e porque seus protagonistas não são policiais (personagens que serão abordados
na categoria policial). As três séries estrearam em 2004 e 2005.
House (2004-12), criada por David Shore, tem como protagonista um médico arrogante,
inteligente e antissocial que desvenda mistérios e casos intrigantes da medicina com a ajuda
de sua equipe. House é um especialista em medicina diagnóstica, viciado em remédios, malhumorado e cético. O personagem foi baseado no clássico detetive Sherlock Holmes. Durante
as suas oito temporadas, a série foi vencedora de diversos prêmios, entre eles o Globo de
Ouro, como melhor série dramática em 2009. Foi exibida na TV americana entre 2004 e 2012
pelo canal FOX.
Criminal Minds (2005-) tem como prerrogativa um foco no criminoso. Ao investigar crimes
seriais, os agentes traçam o perfil do suspeito, prevendo seus movimentos antes do próximo
crime. A equipe de especialistas integra um setor do FBI denominado Behavioral Analysis
Unit (Unidade de Análise Comportamental). Um dos elementos que diferencia esta série de
outras de crime fiction é a atenção dada ao comportamento do suspeito, em detrimento do
crime. Foi criada por Mark Gordon e Ed Bernero, e sua primeira temporada foi ao ar em
2005. A nona temporada começou a ser exibida em setembro de 2013 pelo canal CBS.
Supernatural (2005-) conta a história de dois irmãos que caçam criaturas sobrenaturais,
enfrentam demônios, monstros, anjos, com o propósito maior de salvar ‘inocentes’, e,
eventualmente, salvar o mundo. Os irmãos percorrem diversas cidades caçando criaturas,
legado deixado pelo pai. A série, criada por Eric Kripke, envolve elementos de aventura,
fantasia e investigação. Teve cinquenta indicações a prêmios, e, destas, venceu treze. Tem
uma legião de fãs que promovem eventos anuais com o elenco e produtores. A exibição de
sua nona temporada iniciou-se em outubro de 2013 no The CW.
Para responder aos objetivos e hipóteses, o caminho analítico que propomos associa
elementos da estética da repetição: o tempo do relato e o tempo relatado, o modo icônico e o
modo temático (CALABRESE, 1999); e da Narratologia: tempo da história e tempo narrado,
índices e actantes.
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Ao adaptar elementos da Narratologia ao estudo de seriados televisivos, é importante levar em
consideração alguns aspectos específicos da natureza seriada desses produtos (ALLRATH,
GYMNICH, SURKAMP, 2005). Uma das características identificadoras dos produtos seriais
é a tendência a adiar o fechamento das histórias, com os arcos narrativos longos e curtos, com
pequenos clímax durante o episódio, ganchos entre episódios e temporadas, entre outras
estratégias e configurações.
Delimitamos como corpus de análise a primeira temporada de cada série, um total de 66
episódios analisados, com aproximadamente 44 minutos de duração cada episódio, o que
equivale a 2.900 minutos de material (aproximadamente). Considerando a grande quantidade
de material, delimitamos a análise em (1) apresentação do caso e (2) investigação e resolução;
estes dois momentos estão relacionados com a configuração do caráter investigativo,
conforme descrevemos no primeiro capítulo desta pesquisa.
Para fins de apresentação da estrutura final da dissertação, comentamos aqui o conteúdo de
cada um dos capítulos. O primeiro capítulo apresenta informações e discussões necessárias
para o desenvolvimento da pesquisa. Começamos com uma revisão sobre a evolução do
gênero policial (crime fiction), e quais elementos o identificam como tal: o crime, o detetive e
o método. E, então, seguimos para discutir a serialização, pois é necessário conhecer as
características básicas dos produtos estudados e as principais convenções das categorias:
séries médicas, sci-fi/fantasia e policial.
No segundo capítulo expomos os pressupostos metodológicos que foram aplicados na análise,
dividindo-os em duas partes: a primeira trata da estética da repetição, pensando-a como
mecanismo analítico; a segunda aborda a Narratologia como suporte de análise.
No terceiro capítulo apresentamos a análise, que foi dividida em três partes. A primeira parte
dedicou-se à decupagem do episódio piloto de Supernatural, House e Criminal Minds, com
uma descrição da narrativa, da dimensão plástica (plano, ângulo, composição, iluminação) e
do desenho de som. Objetivamos, com isso, esclarecer o funcionamento do piloto. Esse
detalhamento permitiu observar de que forma os elementos investigativos foram postos nos
objetos que analisamos.
A segunda parte da análise teve como objeto os outros vinte e um episódios da primeira
temporada de cada série. Dividiu-se a observação descritiva em dois momentos dos episódios:
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o caso (com a apresentação e a aceitação) e a investigação (com ênfase no investigador e no
seu modo investigativo).
Na terceira parte, vinculada a cada série em específico, fizemos considerações sobre os
elementos

variantes

e

invariantes:

o

tempo;

os

papéis

temáticos

e

as

convenções/especificidades.
Adotamos, no quarto capítulo, uma posição comparativa. Discutimos as principais
semelhanças e distinções entre as séries, objetivando compreender como os elementos
recorrentes nas três séries foram trabalhados a fim de se adaptar ao universo ficcional e às
convenções da categoria.
Nas considerações finais, apontamos os principais méritos e limitações da pesquisa, o que foi
alcançado com a investigação que pode contribuir para o campo da comunicação, e
perspectivas de futuras pesquisas para ampliar as discussões estabelecidas com esta
dissertação.
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1. ÍNDICES, PISTAS E EVIDÊNCIAS
Para compreender o caráter investigativo em séries de gêneros distintos, faz-se necessária a
retomada e discussão de dois pontos-chave: o crime fiction (ou gênero policial) e a
serialização.
A revisão sobre o gênero policial, nas suas origens literárias, é um ponto crucial para a
identificação das características mais basilares que permaneceram ao longo do tempo, mesmo
com a constante evolução do gênero e suas subdivisões. Tal revisão é necessária para se
alcançar o que aqui foi denominado de caráter investigativo.
Em relação à serialização, conhecer as características básicas desses produtos, as motivações
industriais e o forte vínculo de fórmulas associadas ao formato são de fundamental
importância para compreender o funcionamento dos seriados de televisão. Também se faz
necessário entender as convenções associadas aos produtos aqui estudados: séries médicas,
séries de fantasia e séries policiais. Estas três grandes categorias abrangem diversos produtos,
muitas vezes distintos, mas que compartilham elementos e características específicas de cada
categoria, que são as convenções do gênero. Com esses fundamentos, e ao apropriar-se das
regras do jogo do gênero policial, é possível a identificação e análise das especificidades do
formato seriado, em três categorias distintas: séries médicas, séries de fantasia e séries
policiais.
O objetivo dessa revisão é ter as bases fundamentais para se compreender a apropriação do
caráter investigativo por seriados tão diferentes entre si. Importante ressaltar que não é de fato
uma profunda retomada histórica desses tópicos, mas sim a seleção de aspectos necessários e
fundamentais. Não é objetivo desta pesquisa uma profunda compreensão e discussão da
serialidade televisiva, que já foi feita em diversos trabalhos (LESSA, 2012; MACHADO,
2010; HAMMOND, 2005; ALLRATH, GYMNICH, SURKAMP, 2005; TOUS, 2004), nem
um mapeamento histórico da evolução do gênero policial, como as pesquisas em literatura
(BOILEAU, NARCEJAC, 1991; SCAGGS, 2005; CAPRETTINI, 2008; MASSI, 2011;
JAMES, 2012, PARRINE, 2012). Mas, a partir desses estudos, colher o que é mais
interessante e específico para esta dissertação.
Neste capítulo apresentamos quais elementos característicos do gênero crime fiction são
basilares para a constituição do caráter investigativo e trazemos considerações sobre
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serialidade, expondo os elementos convencionais que caracterizam os subgêneros séries
médicas, séries de fantasia e séries policiais.

1.1. O crime fiction
Por termos como ponto de partida a identificação e análise do caráter investigativo – e, por
conseguinte, também a forma com que o gênero policial é tensionado nas diversas produções
com subgêneros e temas diferentes –, optamos por revisar brevemente a origem do gênero
policial e seus percursos na literatura e televisão. Não tentaremos traçar a completa história da
ficção policial – isso já foi feito em diversos trabalhos e pesquisas, e suas conclusões nem
sempre são convergentes –, mas sim pontuar elementos indispensáveis ao gênero, suas
evoluções e transformações. O que nos interessa de fato é a busca por semelhanças e
divergências nas apropriações da ‘fórmula policial’ da literatura para as produções
audiovisuais.

Pensar na origem das narrativas investigativas nos remonta não apenas aos primeiros seriados
policiais, aos primeiros filmes de gangster em 1930, aos romances de Conan Doyle e contos
de Allan Poe, mas a histórias que envolvem perturbações na ordem social – um crime – e
fascinam o público desde que o homem passou a contar histórias. Boileau e Narcejac (1991,
p. 10) apresentam que a raiz mais profunda do gênero está em qualquer “arranjo de coisas que
produz uma situação perturbadora já é o anúncio – tão afastado quanto se queira – do romance
policial”.
Contudo, nem todos os mistérios (envolvendo crimes ou não) poderiam ser classificados
como história de detetive (JAMES, 2012). Para P.D. James (2012), as histórias detetivescas se
distinguem das demais (inclusive de histórias de crimes) por suas convenções estabelecidas e
estrutura narrativa. A autora apresenta que pesquisas no campo indicam que o surgimento
desse ‘gênero’ 3 só seria possível com a existência real de detetives, o que ocorreu na
Inglaterra em 1842, com a criação de um departamento de investigações da Polícia
Metropolitana (JAMES, 2012).

3

Para muitos autores, a literatura policial não se configura, de fato, em um gênero (PARRINE, 2012; JAMES,
2012; MASSI, 2011).
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Ainda que não haja um consenso, pesquisadores de romances policiais consideram Auguste
Dupin, personagem dos contos de Edgar Allan Poe, como primeiro detetive do gênero 4
(LEIGHT, 2004; MASSI, 2011; JAMES, 2012). Nos contos Crimes na rua Morgue, A carta
roubada e O Mistério de Marie Rogêt, embora o personagem ainda não se apresentasse como
um detetive, ele foi o precursor do método investigativo, e fez de Alan Poe o pai dos
romances policiais. Com isso, Auguste Dupin, o primeiro detetive, serviu de modelo para as
histórias subsequentes. Esse personagem se tornou elemento indispensável nas histórias, bem
como a adoção de métodos (racionalidade, análise, deduções, abduções) rigorosos para a
solução dos casos (MASSI, 2011).
O gênero policial, desde sua origem, foi vinculado a uma fórmula, uma constante repetição de
uma estrutura, sendo esta justamente uma das críticas principais ao gênero. Mas o
surpreendente é que, mesmo com essa circunscrição, foi possível, por décadas, a criação de
um grande número de histórias que se apresentam ao mesmo tempo tão distintas e tão
próximas. Concordamos que “o romance policial por excelência não é aquele que transgride
as regras do gênero, mas o que a elas se adapta” (TODOROV, 2006, p.95). Parrine (2012)
ainda acrescenta que essa associação a um programa de regras se constituiu um estigma, o
qual a ficção policial foi fadada a carregar.
As diversas tentativas de se estabelecer as regras do jogo criaram listas específicas do que
deveria e não deveria ser feito em uma história de detetive. Em 1928, em um artigo da revista
American Magazine, S.S. Van Dine publicou o que viriam ser as regras mais famosas do
gênero. Com um total de vinte regras, trouxe pontos como:
3) O verdadeiro romance policial deve ser isento de toda intriga amorosa (...)
7) Um romance policial sem cadáver não existe (...)
8) O problema policial deve ser resolvido com a ajuda de meios estritamente
realistas.
9) Num romance policial digno desse nome, deve haver apenas um único
verdadeiro detetive.
11) O autor nunca deve escolher o criminoso entre o pessoal doméstico (...)
17) O escritor deve abster-se de escolher o culpado entre os profissionais do
crime. (...) (VAN DINE apud BOILEAU, NARCEJAC, 1991, p. 38-39)

Segundo John Scaggs, Van Dine identificou as histórias detetivescas como um tipo de jogo
intelectual, com regras bem identificáveis (SCAGGS, 2005). Em 1929, na Inglaterra, o padre

4

Interessante pontuar que, apesar de considerarem Dupin como o primeiro conto detetivesco, a palavra detetive
só apareceu após o primeiro conto protagonizado por Dupin. O termo surgiu para designar um grupo da polícia
inglesa: The Detective Police (MASSI, 2011).
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– e também autor de histórias de mistério − Ronald Knox codificou o que viria a ser o jogo
limpo (fair-play), em forma de dez mandamentos das histórias de detetive, que podemos
resumir em:
1) O criminoso deve ser alguém mencionado na primeira parte da história
2) Todos os seres sobrenaturais estão estritamente proibidos
3) Não é permitido mais do que uma sala ou passagem secretas
4) Nenhum veneno ainda desconhecido deve ser usado (...)
5) Nenhum chinês deve fazer parte da história
6) Nenhum acaso deve auxiliar o detetive, assim como ele não deve possuir
uma intuição inexplicável.
7) O detetive não pode ter cometido o crime.
9) O amigo idiota do detetive, o Watson, (...) não deve ocultar seus
pensamentos
10) Irmãos gêmeos ou sócias não devem aparecer, a não ser que tenhamos
sido preparados para eles (...) (SCAGGS, 2005; JAMES, 2012)

Interessante ressaltar o papel do leitor no processo, tanto os dez mandamentos de Knox
quanto às vinte regras de Van Dine, posicionam o leitor como uma figura importante, e que o
autor dos mistérios deve seguir as regras para que seja um jogo-limpo, no qual o leitor
perspicaz tenha a mesma chance que o detetive/investigador de descobrir o culpado.
Em 1944, Raymond Chandler, publicou o ensaio The simple art of murder5 no qual temos
também comentários sobre o desgaste da fórmula, tantas vezes (mal) usadas. Por se perderem
nas regras, muitos autores se esqueciam de que o principal está na construção psicológica e
emocional dos personagens. Uma história que não se apega aos detalhes, ao ritmo e aos
personagens convincentes tenderia a mediocridade. Para o Chandler (1988), uma das
características desse gênero ficcional seria que nunca sai de moda o motivo das pessoas lerem
esse tipo de história: “a gravata do herói pode estar um pouco fora de moda, e o bom inspetor
vestido de cinza pode chegar em uma carruagem ao invés de um sedan com uma sirene, mas o
que ele faz ao chegar é sempre o mesmo, olhar os papéis chamuscados, calcular os horários e
examinar as pegadas nos arbustos debaixo da janela da biblioteca” (CHANDLER, 1988, p.3).
As narrativas policiais têm, em sua estrutura, a presença de duas histórias: a do crime e a do
inquérito. E a forma como são apresentadas ao leitor determinaram três tipos de histórias
policiais 6 : o romance de enigma, romance negro e o romance de suspense (TODOROV,
5

O ensaio foi publicado na revista The Atlantic Monthly, e posteriormente incorporado numa coletânea de contos,
aqui usamos a edição republicada em 1988.
6
Uma vertente classificada como subgênero de histórias de detetive. Ainda que não possua muitos adeptos, vale
o comentário. No police procedural (HARRISS, 2008), a história é contada pelo próprio detetive, e assim temos
acesso aos seus pensamentos e o processo pelo qual ele vai desvendar o mistério. E isso vai demandar dois
pontos principais: (1) o crime ocorre durante a narração do detetive; e (2) as descobertas do leitor são através do
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2006). Todorov sugere que essa categorização em espécies é importante e necessária.
Contudo, também compartilha a ideia de que não deve ser exagerada, determinante e fechada.
Existe diálogo entre as obras e os gêneros (ou tipos) aos quais pertencem. Vale retomar as três
formas de romance policial propostas por Todorov.
A primeira corresponde a golden age ou forma clássica. Denominado de romance de enigma,
ele conta simultaneamente duas histórias: a do crime e a do inquérito, passado e presente.
Nessa espécie de narrativa policial, a primeira história detém um papel central, mas a história
que é contada para o leitor é a segunda, que ocorre no presente, correspondendo ao momento
investigativo, ou seja, a primeira história é o que de fato ocorreu, e a segunda é como esta é
apresentada ao leitor. Todorov (2006, p.98) considera que “trata-se pois, no romance de
enigma, de duas histórias das quais uma está ausente mas é real, a outra presente mas
insignificante”, logo insignificante porque só está ali para maquiar e delongar a verdade (a
solução do enigma) para os leitores. Uma característica também importante é a imunidade dos
protagonistas; os detetives nessa segunda história são meros ‘descobridores’, eles não correm
riscos, são intangíveis, imunes, nada de mal vai lhes ocorrer, é uma segurança para a
audiência. Interesse nessas histórias é o momento da solução do mistério; a carga de suspense
maior ocorre no momento em que o brilhante detetive revela a todos quem cometeu o crime.
O detetive não faz parte do universo da história do crime, ele é um observador que vai
solucionar o enigma (figura 17).

Figura 1 - Representação do tipo 1 das histórias policiais

Outro gênero dentro do romance policial, para Todorov, é o romance negro. Neste, as duas
histórias (crime e inquérito) estariam fundidas. Não somos apresentados ao crime no início da
história, mas ele ocorre durante a ação. O detetive perde a sua imunidade, ele pode ser ferido,
machucado, morto, fazendo parte do universo da história do crime (figura 2).

olhar e pensamento do detetive. Como em O longo Adeus (CHANDLER, 1985), temos acesso aos pensamentos
de Marlowee, suas dúvidas, questionamentos, paixões. O leitor é guiado através do relato do detetive, ou seja,
por meio do ponto de vista do detetive.
7
Elaboramos as figuras 1, 2 e 3 a partir das ideias de Todorov, a fim de ilustrar e facilitar a compreensão da
relação entre o crime, o inquérito e o detetive nos três tipos de romance policial.
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Figura 2 - Representação do tipo 2 das histórias policiais

No romance negro, os autores utilizam-se mais de momentos de tensão e suspense, o enigma
não é o motivo primordial para a decorrência da narrativa, mas sim o despertar do sentimento
no leitor: a curiosidade em relação aos eventos que vão sucedendo e a tensão em relação ao
risco proeminente do que pode acontecer com o detetive. Traição, solidão, vícios, violência,
amoralidade se tornam elementos constitutivos dessas narrativas. O detetive não conta mais
com um parceiro fiel como na primeira fase, ele tem vícios, a solidão é constante, e a cidade
surge como um cenário sujo, cruel, amoral e perigoso. Como propõe Todorov (2006, p.99-100),
O romance negro moderno constitui-se não em torno de um processo de
apresentação, mas em torno do meio representado, em torno dos personagens
e costumes particulares; por outras palavras, sua característica constitutiva
são seus temas (...) Com efeito, é em torno dessas constantes que se constitui
o romance negro: a violência, o crime geralmente sórdido, a amoralidade dos
personagens.

Todorov sugere o surgimento de uma terceira forma dentro do gênero romance policial: o
romance de suspense, que combina elementos das duas formas anteriores. Do primeiro,
conservaria a história dupla (passado e presente) e o enigma. Do romance negro, o lugar
central, que é ocupado pela segunda história (do presente), tendo o detetive como parte do
universo da história do crime-enigma. Assim, ele é suscetível aos acontecimentos, sofre,
arrisca a vida, perde a imunidade. Contudo, o mistério (proveniente do romance de enigma)
perde a sua importância e se torna um ponto de partida. Desta forma, a história que se
desenrola no presente é o que mais interessa (figura 3).

Figura 3 - representação do tipo 3 das histórias policiais

Complicado afirmar a existência simultânea ou até mesmo um processo evolutivo destes três
tipos do romance, apesar de parecer exatamente isso (TODOROV, 2006). As diversas
tentativas de limitar e constranger o gênero, e as tentativas dos autores em burlar e adaptaremse às regras, muitas vezes produziram obras que mesclam elementos de um tipo ou de outro.
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Além de compreender as alterações nas histórias de detetive, esta tipologia proposta por
Todorov (2006) nos auxilia a pensar a relação estabelecida entre o detetive e a história do
crime e do inquérito.
Por mais que sejam interessantes essas tentativas classificativas para se explicar e identificar
historicamente o gênero, percebemos que a discussão não rendeu muitas respostas. Por isso,
para esta pesquisa é interessante a verificação e constatação dos modos criativos que
formaram o romance policial, especialmente para a identificação dos elementos que, embora
apareçam de diferentes formas ao longo do tempo-tipos, estavam sempre presentes, sendo
elementos que fazem com que o público reconheça uma história como policial ou não. Mesmo
com a evolução do gênero, três peças eram essenciais para a constituição da história policial:
a) o crime misterioso; b) o detetive; c) a investigação (BOILEAU; NARCEJAC, 1991). Esses
elementos permitiram diversas combinações e variações, mas de essencial nota-se, nessas
histórias, a presença de um personagem – que possui grande capacidade de observação – e um
bom enigma/segredo.
Disto, concerne observar nas convenções estabelecidas a importância dada ao detetive
(altamente vinculado ao seu método) e ao segredo (mistério, crime, enigma). Considerando o
mistério e a investigação como peças fundamentais da história detetivesca, faz-se necessário
uma discussão destes dois elementos, aqui denominados de o crime e o método. Estes não são
identificados apenas nos romances policiais, mas também são encontrados nas séries que
possuem um caráter investigativo.
Essa retomada se fez necessária para fundamentar a nossa compreensão do gênero e sua
origem, e perceber quais elementos continuam e quais são descartados ao longo do tempo, da
evolução e da apropriação do gênero policial por outros meios, além de identificar
características que perpassaram a literatura, o cinema e a televisão. Logo, visando a identificar
uma semente do gênero, que aqui chamamos de caráter investigativo, essa revisão se torna
crucial. Localizar e identificar esse cerne, nos permitirá, com este trabalho, ir além das
narrativas policiais e ver de que forma o modelo narrativo investigativo pode ser utilizado nas
narrativas seriadas televisivas.

25

O crime, o segredo, o enigma
O crime é uma norma quebrada, uma perturbação na ordem, seja roubo, sequestro ou
assassinato, e quem o pratica é considerado criminoso. Este se configura um infrator por
alterar a ordem da sociedade. “O criminoso, geralmente, é alguém que não se enquadra na
ordem social, sendo por isto necessário identificá-lo e puni-lo. Com efeito, a narrativa policial
segue uma ordem de descoberta, tendo como ponto de partida um fato extraordinário”
(PIRES, 2005). As narrativas policiais primam pela representação da luta do bem contra o
mal, visando à restauração da ordem social.
A razão – o motivo, o gatilho – de uma história de detetive não envolve necessariamente
sangue, roubos e sequestros. A sua essência se fundamenta na existência de um segredo, mas
não um segredo qualquer, pois “o princípio fundamental que regula a separação da história e
do discurso nas clássicas novelas de detetive em todos os níveis, é o segredo, e seu principal
dispositivo, a ilusão” (HÜHN, 1997, p. 42, tradução nossa8).
O segredo que envolve o crime é o pontapé inicial da investigação, e as histórias tentam variar
com assassinatos esdrúxulos, desaparecimentos misteriosos e casos sem explicação, formando
um enigma-problema a ser solucionado. Com isso, o crime surge como motivo para o
desenrolar da história; quanto mais complexo e mais difícil a solução, maior os atrativos para
valer a investigação, pois não é qualquer mistério (segredo) que valha a atuação de um
detetive.
O autor G. K. Chesterton argumenta que o segredo pode − e deve – parecer mais complexo do
que de fato é, e “não é necessário apenas esconder um segredo, é também necessário ter um
segredo; e um segredo que mereça ser escondido” (CHESTERTON, 1925). Observamos nos
seriados investigativos que, também, o mistério/enigma se constitui como ponto de partida da
investigação, variando em cada episódio com casos que apresentam crimes inexplicáveis,
desaparecimentos misteriosos e doenças difíceis de diagnosticar.
E esse modelo, existente desde as primeiras histórias, parece ser bem-sucedido não apenas na
literatura, mas também nas ficções televisivas. Não adotando o modelo como uma regra, é
possível usá-lo de diversas maneiras, criando mistérios bastante interessantes, como o
episódio Blood na quinta temporada de Arquivo X (Chris Carter, 1993-2002), onde, numa

8

Trecho original: "The crucial principle that regulates the separation of story and discourse in classic detective
novels on all levels is secrecy and, as its main device, delusion" (HÜHN, 1997, p 42).
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cidade, começam a aparecer animais mortos com dois furos no pescoço e todo o sangue
drenado. A hipótese sobrenatural do mistério era que poderia ser um vampiro, enquanto que a
hipótese científica do mistério poderia ser que o sangue foi drenado com ajuda de seringas.
Nos é apresentado, no final do episódio, que as duas hipóteses estavam corretas; os furos
foram feitos com a ajuda de seringas em animais dopados, por uma comunidade constituída
por vampiros. As respostas eram óbvias e ao mesmo tempo surpreendentemente simples.
Mas o ponto principal do segredo nas histórias de detetive é a tentativa de se responder quem
cometeu o crime:
O ponto de interrogação que paira sobre a abertura do mistério ou romance
policial é sempre a questão da ‘whodunnit’ – em outras palavras, quem
cometeu o crime – e por esta razão o termo ‘whodunnit’ foi cunhado em
1930 para descrever um tipo de ficção em que o elemento de quebra-cabeça
ou mistério era o foco central (SCAGGS, 2005, p. 35, tradução nossa9).

A ideia principal desta corrente era de que o leitor participasse do jogo com o detetive, o que
correspondeu a uma estrutura de pistas vs. quebra-cabeça, um convite para que o leitor
decifrasse o enigma juntamente com o detetive, seguindo seus passos, repetindo formas de
coletar e analisar pistas, participando de seu método investigativo.

O “método” de investigação
O método investigativo tem sua importância desde as primeiras histórias de detetives. Vemos
como Auguste Dupin (de Edgar Allan Poe) percorre os ambientes, observa, testa, induz e
deduz, no conto Crime na rua Morgue. E, apesar da constante evolução do gênero, das
peculiaridades de cada investigador, o esquema na investigação segue alguns critérios. O
trabalho do detetive, parafraseando Sherlock Holmes, é analisar as pistas para construir o
passado. A investigação deve, pois, buscar a origem do crime, para assim, em alguns casos
(como, por exemplo, Criminal Minds) encontrar ou identificar o criminoso.
A montagem de quebra-cabeça, como o trabalho do detetive, requer uma
observação acurada e um conhecimento enciclopédico de modo a dispor à
mão o conjunto finito e pré-determinado de imediatas e adequadas possíveis
soluções hipotéticas (BONFANTINI; PRONI, 2008, p.140).
9

Trecho original: The question mark hanging over the opening of the mystery or detective story is always the
question of 'whodunnit' - in other words, who committed the crime - and for this reason the term 'whodunnit' was
coined in 1930s to describe a type of fiction in which the puzzle or mystery element was the central focus
(SCAGGS, 2005, p. 35).
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Existe uma corrente minoritária que considera mais importante o método do detetive do que
de fato a sua presença na história. No entanto, esses historiadores não deixaram claro o que
consistiria esse método detetivesco (HARROWITZ, 2008). Aqui, evita-se essa discussão do
que seria mais importante numa narrativa policial (se o crime, o detetive ou o método), pois é
inegável que a associação de uma metodologia ao detetive e a construção do personagem
dependem também da forma de como ele desvenda os mistérios. Neste tópico tenta-se
compreender os métodos (ou o método) de investigação adotados por ficções policiais ao
longo do tempo.
O método investigativo também aparece como diferencial; o estilo de observar, analisar e
investigar incide diretamente na construção do personagem. Retomando os detetives
clássicos, alguns estudos visavam a compreender o processo investigativo e a configuração de
um método detetivesco de análise (SEBEOK, SEBEOK, 1987; CAPRETTINI, 2008).
O historiador, Carlo Ginzburg, traçou um comparativo dos métodos de Morelli, Freud
e Sherlock, denominando indiciário, “proposta de um método interpretativo centrado sobre
os resíduos, sobre os dados marginais, considerados reveladores” (GINZBURG, 1989, p.
149). Ou seja, a leitura e interpretação de pistas, indícios e sinais; um modo de saber cujas
regras não podem ser formalizadas (GINZBURG, 1989).
A investigação adotada por Sherlock Holmes perpassa e combina diversas operações, “por um
lado ele observa, por outro, ele conclui, inferem conjectura” (BONFANTINI; PRONI, 2008,
p. 135).
Em suma, Sherlock começa observando, registrando e confrontando diversos
dados observáveis (indução); ele, então, erige uma hipótese como ponto de
partida ou interpreta os fatos observados de modo a identificar possíveis
causas de eventos resultantes (abdução); ele demonstra de modo analítico
as consequências necessariamente inerentes às hipóteses formuladas
(dedução); ele submete as hipóteses e as conseqüências daí deduzidas ao
teste de observação e, em seu sentido mais amplo "experimenta" (indução).
Assim, as hipóteses estabelecidas e selecionadas uma após outra acabam por
formar uma rede que converge para a identificação da hipótese fundamental:
a identidade do criminoso (BONFANTINI; PRONI, 2008, p. 136).

No método sherlockiano, as formulações de hipóteses partem do princípio da observação
cuidadosa e objetivam desvendar uma verdade. O processo investigativo busca pistas, indícios
e evidências. A opção do olhar para determinadas evidências em detrimento de outras, a
análise empregada e a intuição são os elementos que permitirão a montagem do quebracabeça.
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Bordwell (1985) sugere que os filmes policiais, que utilizam de métodos processuais,
geralmente se dividem em dois momentos: o crime (causa, ação, encobrimento e revelação do
crime) e a investigação (início e fases da investigação, elucidação do crime, identificação do
criminoso e consequências para o criminoso). Assim, o crime fiction traz paralelamente duas
histórias entrecruzadas, a história da investigação − do detetive – e a história do crime.
Comumente, a narrativa privilegia a atuação e método investigativo do detetive, sendo ele é a
figura central da história.

O detetive
Muitas vezes associado ao método de investigação, a figura do investigador se tornou
fundamental para os romances de mistério: “o legado de Poe, um detetive especial com um
método especial (e, talvez, um parceiro), tem sido transmitido através de gerações de detetives
por mais de cem anos” (HARROWITZ, 2008, p.218). A constante evolução do gênero
apresentou diversos profissionais, algumas vezes detetives, policiais, investigadores
particulares, que com suas atitudes específicos analisavam pistas e solucionavam enigmas.
A figura central das histórias mudou com o tempo; de personagem intocável na era dourada, o
investigador passou a correr riscos durante as investigações (TODOROV, 2006; JAMES,
2012). Esse personagem não é uma pessoa comum; além de ser bastante inteligente, muitas
vezes é uma figura que não se enquadra bem nas convenções sociais. Estudos sobre o detetive
no cinema e na literatura mostraram um padrão semelhante aos personagens predecessores.
Os detetives nos produtos seriais da tevê frequentemente foram originais, mas com um forte
vínculo aos modelos anteriores (DELAMATER; PRIGOZY, 1998).
Na literatura, observamos também mudanças nos perfis dos detetives. Se na era dourada
tínhamos investigadores honestos, dotados de uma inteligência fora do comum, educados e
metódicos, nas histórias americanas os detetives, ainda mais solitários, eram mais violentos (e
sofriam mais atentados); não eram policiais, mas tinham credenciais de detetives particulares.
Com os romances policiais contemporâneos, a mudança é mais visível. Primeiramente, são
personagens comuns – em sua maioria os investigadores são policiais (inspetores/delegados)
ou especialistas em crimes – e muitas vezes trabalham em equipes (MASSI, 2011).
Ainda é importante destacar que o detetive dos romances policiais (clássicos),
frequentemente, não pune os infratores, estes são entregues aos policiais e à justiça
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(CHESTERTON, 1925; MASSI, 2011). Percebemos que o maior interesse dos investigadores
nessas histórias não é a punição do criminoso, mas sim a resolução do enigma, papel
desempenhado pelo detetive.
Os detetives costumam aceitar e investigar apenas casos interessantes e aparentemente
complexos, em que o enigma ou segredo desempenha um papel crucial na história, e assim, a
recusa inicial do caso é bem comum na literatura policial. Em diversas histórias, personagens
como Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle), Poirot (Agatha Christie) e Philip Marlowe
(Raymond Chandler) inicialmente recusam trabalhar no caso, para depois aceitar investigar.
Nesta pesquisa, encontramos também esse conflito, de forma adaptada, nas três séries. Em
House, os médicos da equipe precisam convencê-lo a tratar o paciente, e só quando algum
sintoma parece interessante (ou quando o paciente piora) é que ele é convencido. Em
Supernatural, Sam se recusa a investigar os casos, pois seu interesse maior é encontrar
rapidamente o pai para que ele volte a sua vida normal. E, mais sutilmente, em Criminal
Minds acontece quando algum agente questiona a necessidade de eles trabalharem naquela
investigação. Em outras séries também identificamos essa recusa inicial, como em Arquivo X,
onde a questão gira na discussão se o caso se constitui de fato um arquivo-x (casos que tem
uma solução nada convencional); e em Buffy (Joss Whedon, 1997-2003), a protagonista
recusava os trabalhos indicados por seu sentinela Giles, alegando que ela precisa ter uma vida
normal de adolescente.
Esta retomada sobre o crime fiction auxilia na identificação das convenções do gênero
policial. O’Donnel (2007) acredita que existem algumas regras para classificar os gêneros e
subgêneros seriais. Isso permitiria à audiência a identificação e orientação sobre algumas
convenções, no reconhecimento dos personagens e na compreensão das histórias. Busca-se
entender como o público se relaciona com esses objetos, e que possíveis efeitos são gerados
pelas determinadas organizações e estratégias nas histórias.
É importante ressaltar que o gênero policial permitiu obras que encantam e instigam os
leitores há muitas décadas, seja na literatura, no cinema ou na televisão, e continuam em um
número crescente de produtos com um quê detetivesco. “No domínio do policial, nem o
cinema nem o romance podem rivalizar com as inúmeras séries, concebidas por
argumentistas-produtores com ambições e meios perfeitamente adaptados ao estado atual do
suporte” (ESQUENAZI, 2005, p. 101). Na televisão, o crime fiction está entre os três gêneros
mais populares (ROGERS, 2008), enquanto no cinema as narrativas ficcionais policiais são
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também bastante populares; o crime film é possivelmente o gênero que nunca ficou fora de
moda em Hollywood desde o surgimento do som (LEITCH, 2004).

1.2. Serialização
Com um dinamismo próprio, constantes mudanças e em processo contínuo de evolução, a
televisão se constitui, contemporaneamente, como a principal contadora de histórias
(KOZLOFF, 1992; TOUS, 2004; ALLRATH; GYMNICH; SURKAMP, 2005). Assim,
muitos dos programas televisivos se constituem como textos narrativos (KOZLOFF, 1992).
O modelo norte-americano pode produzir ficção televisiva de diferentes maneiras. Por
exemplo, pela contratação de produtoras independentes e estúdios para a criação e produção
sob encomenda; ou ainda comprar programas produzidos por terceiros; aquisição de direito de
exibição de um produto exibido em outro país; e também o próprio canal ou rede pode
produzir, por conta própria, os seus produtos ficcionais (LESSA, 2012).
Pallottini (2012) aponta a existência de dois tipos de ficção televisiva: a unitária e a nãounitária. O primeiro é exibido de uma única vez na televisão, como é o caso do telefilme –
que tem uma duração de aproximadamente uma hora – e o programa, que “se basta em si
mesmo, que conta uma história com começo meio e fim, que esgota sua proposição na
unidade e nela se encerra” (PALLOTTINI, 2012, p.26). O segundo apresenta uma duração
maior, é o caso das minisséries, seriados e telenovelas.
Importante apontar que a serialidade não é uma criação televisiva, as formas episódicas já
apareciam na literatura, nas narrativas míticas intermináveis (como As mil e uma noites), no
folhetim e nas radionovelas (MACHADO, 2000; STARLING, 2006).
Ainda que sejam questões fundamentais para a constituição do formato serial, esta pesquisa
não trata os aspectos produtivos e de consumo desses produtos, o posicionamento adotado é
de se ter consciência que os produtos sofrem influências e demandas por parte da indústria do
entretenimento e por parte da audiência. Os processos produtivos são alterados com as
inovações tecnológicas, sofre limitações e censuras da Federal Communications Commission
(FCC), e tudo isso determina características do formato. Com este tópico, almejou-se entender
o funcionamento da serialidade, para no momento da análise, a pesquisa não se afastar da
natureza seriada dos produtos investigados.
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Os seriados de televisão apresentam uma narrativa com características de fragmentação,
hibridismo e continuidade. A fragmentação se dá na divisão da história em episódios
semanais, repartidos em blocos, agrupados em temporadas anuais. As várias temporadas
caracterizariam a continuidade, e o hibridismo se relaciona com a apropriação de outras
linguagens pelo universo televisivo.
A continuidade também pode ser exemplificada ao se deixar mistérios ou casos sem solução,
situações não resolvidas; o episódio pode até ter seu encerramento, mas ficam pontas que
promovem no consumidor de séries o retorno para mais, para o próximo episódio, para a
próxima temporada, com o uso de ganchos, arcos longos e curtos. Como o seriado Lost (JJ
Abrams, 2004-2010) que manteve sua audiência curiosa por seis temporadas, sobre o que era
a ilha, o motivo deles pararem ali, ‘quem é Jacob?’, dentre outros mistérios. Ou a série
Prision Break (Paul T. Scheuring, 2005-2009), cujo público acompanhava toda semana, na
primeira temporada, para ver se o plano de fuga de Scofield daria certo; na segunda
temporada, se o agente do FBI, Mahone, iria conseguir capturar os fugitivos; na terceira, se
Scofield conseguiria fugir da prisão no Panamá; e se, finalmente na quarta temporada, todo o
mistério sobre a Companhia seria revelado.
Caracterizada também pelo hibridismo, a linguagem televisiva é na verdade uma mistura de
“conquistas prévias no campo da literatura, das artes plásticas, do rádio, do folhetim, do
cinema... assimilados de forma assimétrica pela ‘linguagem de TV’” (BALOGH, 2002, p.24).
Ela teve como fontes influenciadoras o cinema, o videoclipe, a publicidade, o rádio e, mais
atualmente, a internet, criando uma linguagem singular e hibridizada. Ou seja, este meio se
apropriou de formatos preexistentes em outras mídias, adaptando-os e reprocessando-os
(STARLING, 2006). Esta característica também aparece nos produtos ficcionais seriados. O
hibridismo permitiria tanto uma maior inovação, ao se misturar temas, narrativas, gêneros e
formatos, como também auxiliaria no processo da continuidade, como afirma Hammond
(2005, p.76, tradução nossa10):
O uso desta forma híbrida proporciona aos autores diversas vantagens no
desenvolvimento mais profundo da caracterização, através de arcos de
história mais longos, mantendo simultaneamente as vantagens de tamanho
reduzido dos episódios e histórias maiores.

Trecho original: “the use of this hybrid form affords the programme-makers a number of advantages in
developing deeper characterization through the longer story arcs while maintaining the advantages of shorter,
episode-length stories” (HAMMOND, 2005, p.76)
10
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Renata Pallottini (2012, p.29) definiu série como “uma produção ficcional para TV,
estruturada em episódios independentes que têm, cada um em si, uma unidade relativa”. Na
mesma linha de Pallottini, para Umberto Eco, série “diz respeito, íntima e exclusivamente, a
estrutura narrativa” (ECO, 1989, p.123), que seria uma situação estabelecida, personagens
principais fixos; e a cada episódio surgem personagens secundários que mudam, “exatamente
para dar a impressão de que a história seguinte é diferente da história anterior” (ECO, 1989,
p.123).
Para a autora Houillon (2007, p.143), esse formato serial é “um instrumento econômico para
melhorar a venda de produtos específicos, em mercados locais e internacionais”. A opção por
modelos produtivos em larga escala, com características de serialização e repetição, foi
devido à necessidade de preencher, com produtos audiovisuais, uma grande e diversa grade de
programação (MACHADO, 2000). Por conseguinte, a racionalização do sistema produtivo
promoveu a origem do formato serial, como uma resposta e solução da indústria televisiva
(VILCHES, 1984; MADZON, 2005).
Calabrese (1999) também aponta a relação com a fragmentação dos produtos em pequenos
blocos para as inserções dos comerciais. O vínculo da televisão com a publicidade é evidente;
“para Dallas Smythe, a televisão, era antes de tudo, em qualquer contexto, um produtor de
audiências vendáveis aos publicitários” (RAMOS, 2004, p.43), o que vai gerar consequências
na criação e produção das séries.
Devido à grade de programação televisiva, os seriados americanos devem moldar-se a
horários inflexíveis, possuem a duração normalmente de uma hora, sendo quinze minutos são
ocupados por anúncios publicitários (ALLRATH; GYMNICH; SURKAMP, 2005), o que vai
incidir diretamente na construção do roteiro desses produtos. Por exemplo, observa-se uma
tendência no aumento do número de atos11 dentro de um episódio. Tradicionalmente, as séries
possuem quatro atos e um teaser 12 , como Arquivo X (Chris Carter, 1993-2002). Mas, em
2006, as séries Grey’s Anatomy (Shonda Rhimes, 2005-) e Lost (J.J. Abrams, 2004-2010)
passaram a ter cinco e, por determinação da ABC, as novas séries do canal passariam a ter
seis atos (DOUGLAS, 2011). Estes são normalmente estruturados para que o espectador

11

O uso do termo 'ato' (apropriado do teatro) é bastante similar ao aplicado para descrever partes de um filme
(THOMPSON, 2003).
12
"Um teaser, também chamado de 'a cold opening' se refere ao material dramático antes do título (antes do
nome da série e créditos)" (DOUGLAS, 2011, p. 91, tradução nossa). Trecho original: "A teaser, also called 'a
cold opening', refers to dramatic material before the titles (before the name of the series and credits)".
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continue a assistir depois do intervalo, com a utilização de pequenos clímax ao final de cada
ato (ALLRATH; GYMNICH; SURKAMP, 2005; DOUGLAS, 2011).
Importante destacar que a divisão dos episódios em atos não é arbitrária. Essa configuração
promove uma noção de estruturação, senso de progressão e continuidade, além de requerer o
uso de pontos de virada, o que promove mais variedade à história (THOMPSON, 2003). Para
Douglas (2011) a divisão em atos não prejudica o processo criativo, o roteirista tem a
liberdade criativa dentro de uma grade rítmica.
Outras instâncias determinam configurações dos produtos seriais na TV; os produtos e seus
conteúdos sofrem influências de forças externas, como publicidade, canais, agências
reguladoras, e do papel de fórmulas desenvolvidas historicamente que moldam o formato do
produto (ALLEY; NEWCOMB, 1985). Bem como inovações tecnológicas incidem
diretamente na formulação e produção dos programas televisivos.
Fundamental, para entender as práticas produtivas da indústria de TV, é o
conceito de modo de produção. O modo da produção da televisão é um estilo
estético de filmar que frequentemente depende de uma tecnologia particular
e é governado por certos sistemas econômicos. A produção de televisão
sempre mistura estética, tecnologia e economia - resultando em atuais
práticas convencionalizadas de fazer TV (BUTLER, 2012, p.211, tradução
nossa13).

Ainda segundo Butler (2010), devido às inovações tecnológicas foram possíveis muitas
formas narrativas utilizadas pelas séries de televisões contemporâneas, mas não apenas isso.
Para Mittell (2012), os novos processos tecnológicos, com a possibilidade de gravação para
assistir novamente – supressão do break – promoveu uma demanda distinta na produção para
TV a partir da década de 1990, aumentando o que o autor chamou de complexidade narrativa.
Ao oferecer uma alternativa às formas episódicas convencionais que dominavam a televisão
americana, esse arquétipo traz “a complexidade narrativa como um modelo de narração
diferenciado” (MITTELL, 2012, p.30). Analisando os contextos que permitiram o surgimento
dessa complexidade narrativa a partir dos anos 1990, o autor aponta transformações na
indústria midiática, bem como evoluções tecnológicas que permitiram alterações no
comportamento do público.

Citação original: “Fundamental to understanding the TV industry’s production practices is the concept of
mode of production. A mode of television production is an aesthetic style of shooting that often relies upon a
particular technology and is governed by certain economic systems. Television production forever blends
aesthetics, technology, and economics - resulting in conventionalized practices for the actual making of TV”
(BUTLER, 2011, p.211).
13

34

Até os anos 1990, a maior parte das séries televisivas se resumiam a sitcom’s, comédia ou
alguns policiais (BOSCOV, 2011; MITTELL, 2012); exceções como Twin Peaks (Mark
Frost, David Lynch, 1990-1991), eram raras e esporádicas, mas já apresentavam elementos
cruciais de evolução e renovação narrativa. Para Isabela Boscov (2011), Arquivo X (Chris
Carter, 1993-2002), surgiu em um contexto dominado por sitcom’s e narrativas repetitivas e
convencionais. O surgimento de uma série dramática abordando conspirações governamentais
e casos sobrenaturais foi uma revolução, pois para a compreensão da trama era necessário
acompanhar cada episódio, com isso, criou-se outro paradigma de apreciação e fruição de
seriados.
Estas formas de narrativa, que Mittell (2012) denominou complexas, exigem da audiência
maior interesse e também, em certa medida, devoção. Pois a fruição proporcionada por estes
produtos tem maior riqueza e mais possibilidades quando comparado ao que é oferecido por
uma narrativa mais convencional. Por conseguinte, tem-se por parte da produção dessas séries
maiores oportunidades criativas, ampliando as limitações características do meio, permitindo
o desenvolvimento de produtos mais densos e de maior durabilidade, aumentam-se as chances
de um retorno diferenciado por parte do público, que se envolve mais com as tramas, podendo
gerar também maior participação através de discussões em fóruns, ou a cultura de fãs.
É bem verdade que a longa duração desses produtos seriais permite ao criador uma maior
possibilidade de aprofundamento dos personagens, novos conflitos, continuidade de histórias
por meio de arcos narrativos longos ou curtos, o que é bem diferente das limitações de duas
horas circunscritas pelo cinema (THOMPSON, 2003; HAMMOND, 2005; DOUGLAS,
2011). Mittell (2012) acredita que é possível de se perceber que, se tratando de narrativas
complexas, o universo televisivo é muito mais valorizado do que o cinema. Para o autor, o
DVD − que agregou qualidade na gravação em um formato compacto − gerou um novo
modelo de se assistir TV, levando o expectador, às vezes, a assistir a tudo de uma só vez (fãs
que se desafiam a completar uma temporada em um dia, ou em menos de uma semana,
quando a sua produção e exibições normais na televisão duraram meses); e agora com a
possibilidade de reassistí-las. As possibilidades trazidas por novas tecnologias alteram a
relação do espectador com os produtos ficcionais. Como afirma Cardoso Filho (2011, p.51),
“as reorganizações no âmbito das técnicas de reprodução e distribuição determinam o tipo de
experiência”. A partir do momento em que se insere a gravação, seja em VHS, DVD, TIVO,
HD do computador; tem-se a autonomia de assistir aos produtos televisivos quando quiser,
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com ou sem intervalos comerciais, assistir em um fluxo continuo ou não, mas sim diferente
do oferecido pela programação televisiva;
Ao pensarmos os textos midiáticos podemos observar que, mais que
qualquer texto literário, eles são percebidos como sobremaneira
determinados, sobretudo pelas regras do dispositivos (...) como as instâncias
tecnológicas, materiais, sociológicas, econômicas que condicionam e tornam
os textos possíveis (LEAL, 2006, p.83).

Mittell (2012), Tryon (2008) e Johnson (2005) argumentam que a complexidade narrativa não
significa necessariamente uma maior qualidade televisiva. Contudo, Tryon (2008) acredita
que o desejo da audiência por esse modelo sugere o surgimento de novos modos de
engajamento do público.
Esses produtos carregam em suas estruturas elementos que promovem na audiência o retorno,
com o uso de ganchos para se criar expectativa, com personagens complexos, interessantes e,
às vezes, com grandes dificuldades de adaptação na sociedade. Apesar do grande número de
produtos distintos, como séries de aventura, séries médicas, de prisão, de viagens no tempo,
todos eles compartilham temas comuns, como a luta do bem contra o mal e questões de
relacionamento. Isto é, os conflitos são recorrentes, mas abordados de formas diferentes, “o
protagonista pode lidar com fortes conflitos externos com a família, a sociedade, o ambiente”
(MCKEE, 2006, p.59) e com seus conflitos internos. Desse modo, tem-se uma diversidade em
produtos, em que os personagens lidam e compartilham de conflitos internos e externos, mas
que se distanciam com outros elementos específicos de cada gênero.
Ainda que os produtos televisivos se aproximem de uma estrutura narrativa formulaica
(THOMPSON, 2003), os produtores têm desenvolvido conteúdos com mais sofisticação
narrativa na tentativa de manter a atenção e interesse da audiência. De tal modo, a mudança
tecnológica não apenas reconfigurou o modo de assistir desse público, como também reedita
as regras da produção dos conteúdos ficcionais, garantindo mais experimentações narrativas.
Atentos a essas mudanças do modelo ficcional televisivo, os produtores/roteiristas/diretores
encontram mais espaço para desafiar as convenções narrativas seriadas (TRYON, 2008).

1.3. Convenções, categorias e subgêneros
Para Mittell (2004, p.1), “os gêneros são produtos culturais, constituídos por práticas de mídia
e sujeitos a alterações e redefinições”. A análise deve tomar como base não apenas o produto,
mas sim toda a genealogia histórica deste, de forma a buscar responder o que veio antes que
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permitiu que determinado produto se apresentasse de determinada forma. E, deste modo, o
gênero se apresenta como uma categoria cultural, passível de disputas discursivas onde
identificamos estabilidade e desestabilidade, tensões, recorrências e desconstruções, uma
“estabilidade em fluxo” (MITTELL, 2004, p.17). Para os Estudos Culturais, o gênero
ultrapassa os elementos classificatórios e segmentadores, mas que – dentro das disputas,
tensões, desconstruções e estabilidade − revelam elementos identificadores, por parte do
público e da indústria, que permitem a categorização. Temos, então, formas construídas
historicamente, que são moldadas e reconfiguradas, mas que são identificáveis como tal.
Nesta perspectiva, O’Donnel (2007) acredita que existem algumas regras, que pautam
questões culturais e restrições da produção, para classificar os gêneros e subgêneros seriais.
Isso permitiria, à audiência, a identificação e orientação sobre algumas convenções, o que
esperar de cada produto, ou seja, funciona também como instruções de leitura dos produtos.
Essas convenções desempenham um papel importante no reconhecimento dos personagens, e
na compreensão das histórias. Determinam regras, e, com isso, sabemos o que esperar da
narrativa. Contudo, vemos exemplos bem interessantes de como as regras podem ser
quebradas, como os episódios musicais Once More With Feeling da série Buffy, a caça
vampiros (Joss Whedon, 1997-2003), e o episódio Prometeu pós-moderno da série Arquivo X.
Fugindo do convencional episódio de caça aos monstros, Once more with feeling traz os
personagens cantando e dançando sobre seus sentimentos, com diversas cenas do episódio
semelhantes a apresentações musicais. Já Prometeu pós-moderno se destoa do restante da
série por ter um episódio em preto e branco, com diversos elementos característicos de filmes
de terror clássicos: a história é análoga a de Frankstein; a trilha sonora, o contraste promovido
pela iluminação, os personagens, tudo parece ter saído de um filme de terror. O episódio
também faz referências ao gênero quadrinhos, inclusive no último frame do episódio
aparecem os protagonistas dançando como um quadro de HQ.

Figura 4 - Prometeu pós-moderno (Arquivo X) e Once More With Feeling (Buffy)
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Por muito tempo, se compreendeu o gênero como um rótulo, uma classificação categórica dos
produtos, e ainda vemos esse esforço no momento em que lemos as grades de programação,
organizações dos canais, definições dos produtos, como talk show, reality show, jornalístico,
drama, comédia, filmes, seriados, uma vasta gama de tipologias que tentam dar conta de
narrativa(s) híbrida(s) e complexa(s).
Tendo em vista esses fundamentos, aqui é adotada a perspectiva de gênero como uma
categoria reconhecível, em virtude dos elementos recorrentes e convenções em produtos
distintos, que fazem com que eles sejam reconhecidos como pertencentes a uma determinada
categoria, de maneira que o público já sabe o que esperar daquele produto. Pode-se pensar nas
características e convenções que colaboram na alocação de produtos seriais em determinadas
categorias, como as séries médicas, séries de sci-fi/fantasia e séries policiais.

Séries médicas
Por mais de cinquenta anos, os médicos foram apresentados e retratados na televisão
(TAPPER, 2010), mas a popularidade dos seriados médicos começou a partir de 1960, com
séries como Ben Casey (Jack Laird, Norman Katkov, 1961-1966), no canal ABC, e Dr.
Kildare (1961-1965), no canal NBC, nos Estados Unidos. Hoje, esta categoria é considerada
uma das mais populares convenções de gênero na televisão americana (STRAUMAN;
GOODIER, 2008). A primeira característica identificadora desses produtos é a localização,
pois essas séries são ambientadas em hospitais, centros cirúrgicos ou clínicas particulares.
Com o passar do tempo, as narrativas envolveram as relações entre médico-paciente, médicodoença, médico-instituição, e também abordavam a vida pessoal dos profissionais (TAPPER,
2010).
Até a década de 1990, essas séries representavam os médicos de maneira bastante positiva,
como sujeitos que raramente ou nunca falhavam em seus diagnósticos e procedimentos. Eram
caracterizados como honestos, justos, inteligentes, eficientes; pacíficos, valorizavam seu
trabalho, seguindo basicamente a fórmula:
O cenário era o hospital, que foi retratado como um brilhante centro de cura
médica. Os personagens costumavam ser um jovem médico do sexo
masculino, o seu mentor (também um homem), um paciente, e diversos
outros médicos, enfermeiros e atendentes. Os médicos-curandeiros eram em
sua maioria especialistas. Além disso, eles eram os governantes de seus
hospitais. Administradores que se preocupavam com o custo dos cuidados
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eram ausentes ou até mesmo irrelevantes. (...) Cenas que discutiram o custo
dos cuidados médicos eram extremamente raras (TURROW, 1996, p.1,
tradução nossa14).

O que Turrow descreve é o que acontecia na série Dr. Kildare (1961-1965), exibida no canal
NBC, que contava a história do jovem Kildare, um médico interno que trabalhava no General
Hospital e tinha como chefe – e também seu mentor – o Dr. Leonard Gillespie. Os episódios
retratavam os desafios na carreira enfrentados pelo jovem médico; mostravam o aprendizado
de Kildare a cada atendimento, revelavam o grande envolvimento emocional do médico com
a cura do paciente e a sua tentava de conquistar o respeito de seu chefe. Apesar de repetir a
fórmula, a série trouxe como contribuições um foco no médico e no processo. O protagonista
estava aprendendo, então era passível de erros. E se envolvia emocionalmente com os
pacientes. São os primeiros indícios de um protagonista mais humano.
Na década de 1970, estreou no canal CBS a série M.A.S.H. (Larry Gelbart, 1972-1983), um
misto de comédia e drama, muito próxima a comédias de situação – que incluía as risadas em
off −, e tinha duração de trinta minutos. Os episódios contavam a história de um grupo de
militares (a unidade médica MASH) responsável por cuidar dos feridos na Guerra da Coréia.
A aproximação com a comédia e a redução da duração do programa são mudanças na
apresentação e representação do médico e dos procedimentos. Com um tom crítico, a série é
um dos grandes sucessos da televisão americana (PEREIRA, 2008), com duzentos e cinquenta
episódios, divididos em onze temporadas.
Ocorreram mais mudanças nessas representações médicas, uma vez que os mesmos passaram
a ser retratados como pessoas que falhavam. Turrow (1996, p.2) aponta que a alteração dessa
perspectiva de representação permitiu mostrar um lado mais humano dos médicos, com ênfase
nos problemas e personalidades, embora permanecessem as representações bastante positivas.
Contudo, essa imagem mais positiva foi perdendo espaço com o passar do tempo, e outras
pesquisas (STRAUMAN; GOODIER, 2008; TAPPER, 2010) demonstraram que as séries
passaram a focar mais a vida privativa desses profissionais. Mostravam também que eles são
passíveis de falhas, com problemas de caráter, de arrogância, de frieza e de ansiedade.

14

Trecho original: The setting was the hospital, which was portrayed as the sparkling centre of medical healing.
The characters tended to be a young male physician, his mentor (also a male), a patient, and assorted other
doctors, nurses, and orderlies. The physician-healers were mostly specialists. In addition, they were the rulers of
their hospitals. Medical administrators who worried about the cost of care were either absent or irrelevant. In
fact, the entire approach in these shows saw high-tech, hospital-based, specialized medicine as being in
boundless supply. Scenes that discussed the cost of medical care were extremely rare (TUROW, 1996, p.1).
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Para Strauman e Goodier, a popularidade das séries médicas se deve a alguns pontos:
Em primeiro lugar, o drama inerente na frequente luta da vida e da morte na
medicina oferece um dispositivo primordial para se mover ao longo das plots
e examinar as relações. Em segundo lugar, os médicos de televisão com a
sua experiência e carisma, representam personagens atraentes para a
audiência. Por último, o drama médico oferece ao público um vislumbre dos
bastidores de um mundo que é ao mesmo tempo envolvente e emocionante,
assim como assustador e esmagador (STRAUMAN; GOODIER, 2008,
p.130, tradução nossa 15).

Na série médica mais popular de 1990, ER (Michael Crichton, 1994-2009), a representação da
medicina fugiu do idealismo e da certeza inerente dos produtos do passado, apresentando
mais realismo e ambiguidade moral (com médicos racistas, incertos, arrogantes), ao mesmo
tempo em que mantinha algumas (poucas) características do médico idealizado, como o herói
altruísta que age em benefício do paciente (STRAUMAN; GOODIER, 2008). Nessa mesma
linha, os seriados nos anos 2000 aproximam ainda mais a vida pessoal dos profissionais, em
Greys Anatomy (Shonda Rhimes, 2005-), por exemplo; enquanto os médicos se esforçam na
compreensão e tratamento dos pacientes – nos episódios são apresentados alguns casos
estranhos que precisam de soluções –, em paralelo, eles têm de lidar com questões pessoais.
Enquanto Nip Tuck (Ryan Murphy, 2003-2010), mostra um lado mais sádico e cruel da
cirurgia plástica, apresentando médicos antiéticos.
Nas séries, também são importantes as representações dos procedimentos médicos: com
movimento de câmera circulando o centro cirúrgico; cortes rápidos para aumentar a tensão
das cenas em que os pacientes pioravam; o barulho ensurdecedor do monitor de sinais vitais;
planos detalhes nas mãos dos médicos durante as cirurgias.
As séries médicas, além da evolução da representação dos médicos, tratavam também da
relação do médico com a instituição e dos problemas com cortes de orçamento, devido a um
maior número de pacientes em relação à capacidade do hospital. Os dramas pessoais dos
médicos de ER eram associados aos fortes conflitos entre colegas e com a instituição.
Assim, como principais elementos identificadores e temáticos, pode-se citar a ambientação
(hospitais, centros médicos, clínicas particulares), conflitos com a instituição, conflitos com
colegas de trabalho, representação de procedimentos médicos e a representação da figura do
15

Trecho original: First, the drama inherent in the often life and death struggle of medicine offers a prime device
to move along plots and examine relationships. Second, television physicians with their expertise and charisma,
represent attractive characters to audiences. Last, the medical drama offers audiences a glimpse into the
backstage of a world that is simultaneously engaging and exciting as well as frightening and overwhelming
(STRAUMAN; GOODIER, 2008, p.130).
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médico. É importante destacar que o mundo ficcional de um hospital/clínica médica é um
elemento identificador, mas as ações estabelecidas dentro deste universo variam em cada série
médica. Desse modo, é possível a distinção entre séries como ER¸ Nip/Tuck e Greys
Anatomy; ainda que tenham o mesmo lugar, os personagens e as situações são bastante
distintas.
Pensando um pouco na dimensão investigativa, podemos citar algumas séries que
compartilhavam elementos de séries policiais e médicas. Ainda na década de 1970, temos um
médico protagonizando uma série caracteristicamente policial. Quincy M.E. (Glen A. Larson,
Lou Shaw, 1976-1983) apresentava o médico, Quincy, que desistiu de sua lucrativa carreira
como médico para trabalhar como legista para a polícia. Quincy usava a medicina forense na
solução dos casos, e a cada episódio o médico solucionava os crimes encontrando evidências
despercebidas pelos policiais. Quincy M.E. levou a solução de crimes para uma esfera
medico-científica, sendo, talvez, a primeira nesta tentativa.
Em 1993, temos novamente médicos auxiliando a solução de crimes. A série Diagnosis
Murders (Joyce Burditt, 1993-2001), acompanhava o ocupadíssimo Dr. Mark Sloan, que além
de tratar os pacientes e de ensinar os jovens médicos no Community General Hospital em Los
Angeles, também atuava como consultor do departamento de polícia, e esta era a atividade
que lhe dava maior satisfação. O médico combinava a medicina com habilidades analíticas
para solucionar assassinatos complexos.
Nestes produtos pôde-se notar indícios de mescla de territórios ficcionais, tentativas de
combinar o universo investigativo ao ambiente médico, ou protagonizado por estes
profissionais.

Séries sci-fi/fantasia
O gênero fantástico tem como principal elemento identificador um desvio do realismo padrão
(JOWETT, 2009). Sobre a definição do gênero, precisamos destacar que compreendemos as
especificidades do gênero ficção científica e do gênero fantasia16 separadamente, e que ambos
pertencem ao universo fantástico. Destacamos, também, que encontramos diversos produtos

16

Por exemplo, uma das regras que tentam diferenciar a ficção cientifica da fantasia é a de que a primeira se
relaciona com aspirações de avanços tecnológicos e científicos, e a segunda é atribuída à magia (JOWETT,
2009).
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que tendem a misturar esses dois gêneros17. Como nesta investigação não se pretende adentrar
em uma discussão segmentária de ambos, e a fim de evitar o prolongamento dessa discussão,
optou-se por chamar essa categoria de sci-fi/fantasia. De tal modo é possível abarcar as
diversas séries que fogem de um universo mais realista.
As produções seriadas do gênero ficção científica/fantasia foram negligenciadas por bastante
tempo por parte da crítica, que muitas vezes as considerava como coisa de criança
(HODGES, 2008). Os temas adotados nessas narrativas, como robôs, alienígenas, o
sobrenatural, não eram levados a sério, especialmente quando comparados a dramas mais
realistas cuja temática de escritório − policial, de advocacia e hospital – era dominante.
As descrições deste gênero são reducionistas, e mesmo alguns textos dedicados a esta
categoria se resumem em análise de histórias espaciais. O’Donnell confirma esta observação
ao descrever, em um breve parágrafo, as características dessas narrativas no formato serial:
“ficção científica é um gênero facilmente reconhecível porque a ação, geralmente, se situa no
futuro e frequentemente no espaço (...). Os roteiros tendem a ser sobre a salvação da
humanidade de alienígenas, embora algumas vezes os alienígenas são pacíficos”
(O’DONNELL, 2007, p.127, tradução nossa18).
Além de histórias futuristas, de viagens espaciais, e de alienígenas, as narrativas fantasiosas
incluem vampiros, lobisomens, zumbis, bruxas, duendes, fadas, fantasmas, demônios.
Permitindo um grande escopo criativo ao, por exemplo, discutir o racismo utilizando os
vampiros e os humanos − Angel (Joss Whedon, 1999-2004) e True Blood (Allan Ball, 20082014); ao abordar as novas organizações da sociedade após um apocalipse zumbi − The
Walking Dead (Frank Darabont, 2010-); ou conciliar a vida normal com um trabalho de
salvar o mundo de monstros − Charmed (Constance M. Burge, 1998-2006); ou ainda discutir
relações familiares enquanto se caça eventos sobrenaturais – Supernatural (Eric Kripke,
2005-). A característica principal dessa categoria é justamente tratar de assuntos fantasiosos, e
costuma seguir uma linha dramática com pitadas de comédia.
É bem possível que as séries dessa categoria possuam um maior número de obras ficcionais,
por abarcar produções que tratam desde viagens espaciais a casos sobrenaturais, alienígenas,
17

As séries Angel, Buffy, Arquivo X, Charmed traziam, em seus episódios, elementos do universo fantasia, com
bruxas, demônios, vampiros, monstros; e elementos da ficção científica, como mundo virtual, robôs, androides,
mundos paralelos, viagem no tempo.
18
Trecho original: "Science fiction as a genre is easily recognizable because the action usually takes place in the
future and often in space (...). Plots tend to be about saving humanity from aliens, although sometimes the aliens
are peaceful" (O'DONNEL, 2007, p.127).
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fantasmas e super-heróis. Embora, devido ao fracasso de audiência e crítica, muitas são
canceladas sem ao menos dar um final para a história, o que decepciona muito a audiência
desses programas, muitas vezes gerando reações contra o canal. Em meados de 2000,
anunciaram a possibilidade de a série Roswell (Jason Katims, 1999-2002) ser cancelada após
o final de sua segunda temporada. Os fãs fizeram campanha enviando milhares de garrafinhas
da pimenta Tabasco (que era consumida pelos protagonistas). Isso garantiu uma terceira
temporada à série, bem como um episódio final. Mas, muitas vezes, essas campanhas não dão
certo e a série é cancelada sem o fechamento de sua história, como aconteceu com The 4400
(René Echevarria; Scott Peters, 2004-2007).
Garcia e Phillips (2009) apontam que, apesar da expansão do gênero, os produtos sci-fi atraem
segmentos específicos de audiência, um público de nicho, que lutam para manter os shows no
ar. Ressaltam, ainda, que isso se reflete nas premiações, onde o gênero só recebe atenção nas
categorias técnicas, e raramente recebem indicações nas categorias de roteiro, direção ou
atuação.
A chave do sucesso ou do fracasso das produções de sci-fi/fantasia ainda é indefinida. Os
critérios para os cancelamentos das séries muitas vezes envolvem fatores como baixa
audiência, baixo investimento publicitário, poucos prêmios e críticas negativas. É perceptível
uma tendência a se cancelar séries de sci-fi sem ao menos finalizar a história, séries como
Surface da NBC (Josh Pate, Jonas Pate; 2005-2006) e Threshold da CBS (Bragi F. Schut,
2005-2006) tiveram apenas uma temporada (GARCIA; PHILLIPS, 2009); enquanto que os
seriados policiais têm uma tendência a se manter no ar por muito tempo. Como observado por
Hodges (2008), existe uma preferência por séries mais ‘realísticas’ como Nova Iorque contra
o crime – NYPD Blue (Steven Bochco; David Milch, 1993-2005) – e Plantão Médico – ER
(Michael Crichton, 1994-2009); “estas são vistas como respeitáveis e importantes, enquanto
aquelas que são situadas no futuro ou no espaço sideral foram consideradas meras distrações
divertidas” (HODGES, 2008, p.234).
Acreditamos que essas temáticas mais fantasiosas desempenham um papel diferenciado junto
à audiência, pois não só demandam do espectador mais empenho para compreender o
universo ficcional, mas também vão além, ao requererem do espectador maior esforço
participativo, através das discussões nas comunidades (GARCIA; PHILLIPS, 2009), e
também de eventos de fãs e da continuação das histórias nas fanfics, dentre outros.
Tendencialmente, as séries policiais, além de uma boa relação com a crítica, possuíam um
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espectador não muito comprometido, talvez por seu universo ficcional mais realístico;
enquanto que os programas de ficção científica e fantasia, envolvem mais a imaginação do
público (muitas vezes restrito), promovendo, talvez, um maior vínculo.
Convencionalmente, “em narrativas de ficção científica ou de fantasia, é costume concentrar a
exposição da natureza e das regras do mundo ficcional no início da obra, dispondo-se detalhes
adicionais no decorrer da narrativa” (CANGUÇU, 2008, p.83-84). É preciso indicar ao
espectador a constituição daquele universo, o funcionamento e quais regras regem aquele
mundo, pois é esperado que as histórias seguintes se mantenham fiéis às regras do jogo. A
“consistência criativa” é uma das marcas recorrentes nas séries de sci-fi/fantasia de longa
duração (GARCIA; PHILLIPS, 2009).
Para um dos cocriadores de Lost, Damon Lindelof,
Um hospital, um escritório de advocacia ou uma delegacia − estes são os
mundos mais fáceis para séries de televisão. Você sabe que tipos de histórias
habitam esses mundos. Os mundos mais difíceis são uma nave espacial que
está sendo perseguido por toda a galáxia, ou você está em uma ilha no meio
do nada que o público sabe que você não pode sair (LINDELOF apud
DOUGLAS, 2011, p.188, tradução nossa19)

Observa-se uma tendência de mistura de sci-fi/fantasia com outros territórios ficcionais,
objetivando uma vantagem extra a esses produtos; como Arquivo X, que associava elementos
fantasiosos com a investigação detetivesca; Roswell, que se aproximava de uma soap opera
adolescente com componentes de sci-fi (GARCIA; PHILLIPS, 2009). Pensando na associação
com o gênero policial, destacamos que, na década de 1970, um seriado tentou combinar
elementos investigativos e o sci-fi/fantasia. A série Kolchak: The Night Stalker (Jeffrey Grant
Rice, 1974-1975) contava a história de um repórter, Carl Kolchak, que frequentemente se
deparava com casos misteriosos e bizarros; ele investigava assassinatos que envolvia o
sobrenatural e ficção-científica, mas suas investigações nunca conseguiram provar de fato a
existência de tais criaturas. A série só durou vinte episódios.

19

Trecho original: A hospital, a law firm, or a precinct - those are the easiest worlds for television series. You
know what kinds of stories inhabit those worlds. The harder worlds are a spaceship that is being pursued across
the galaxy or you're on a island in the middle of nowhere that the audience knows you cannot leave (Damon
Lindelof apud DOUGLAS, 2011, p.188).
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Séries Policiais
Ambientadas em delegacias, prisões e escritórios particulares, os produtos desta categoria
frequentemente abordavam questões sobre justiça, ética e captura de criminosos. Os
protagonistas nem sempre são policiais, mas o trabalho de seus personagens se assemelha às
atividades desempenhadas pela polícia: o combate ao crime.
A representação do trabalho policial rendeu produtos bastante interessantes no decorrer dos
anos, como a série Naked City (Stirling Silliphant, 1958-1963), que com um estilo documental
(PEREIRA, 2008) – câmera no ombro e som direto − contava histórias do dia-a-dia do 65º
Distrito de Nova York. A série Dragnet (JackWebb, 1952-1959, 1967-1970), talvez um dos
cop shows mais populares da TV e também do rádio (JACKSON, 2014), tinha como
protagonista o Sargento Friday do Departamento de Polícia de Los Angeles, e mostrava o
cotidiano repetitivo, heroico e perigoso dos investigadores. Para Ronald Jackson (2014),
Dragnet pavimentou o caminho para os futuros seriados policiais na TV, exemplo disso é a
série NYPD Blue (Steven Bochco; David Milch, 1993-2005), em que cada episódio retratava o
trabalho dos policiais do 15º Distrito de Manhattan, evidenciando as situações de perigo no
combate ao crime e violência, bem como abordava os conflitos e relacionamentos entre os
colegas.
Um pouco mais afastada do convencional ‘policial bom versus bandido mau’, encontra-se The
Shield (Shawn Ryan, 2002-2008), primeira série exibida no Canal FX, que contava as
histórias cotidianas do distrito (fictício) de Farmington, em Los Angeles, uma delegacia
improvisada em uma igreja abandonada. O interessante da série é ter, como personagens,
policiais corruptos que não se importam em quebrar as regras, desrespeitar a Lei, para manter
as ruas seguras (e seus interesses intactos).
Algumas séries traziam em suas plots outros elementos além da representação do universo
policial, com seus conflitos e combate ao crime, apresentando um aspecto mais investigativo.
Com um personagem no papel de investigador, esses produtos primavam pela dedução lógica
de seus protagonistas para solucionar enigmas: “a figura do detetive sempre rendeu bons
filmes e boas séries. Por não depender constantemente do trabalho da polícia, esses
investigadores tinham sempre algum trunfo na mão na hora de resolver um caso” (PEREIRA,
2008, p.12). Assim, desde a década de 1950 surgiram, nas telas da TV, seriados como 77
Sunset Strip (Roy Huggins, 1958-1964) e Get Smart (Leonard Stern; Mel Brooks; Dan
Melnick, 1965-1970).
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Pensando nas atuais convenções do gênero, pode-se dizer que, normalmente, as narrativas
policiais se desenrolam em um caso – que pode ser um assassinato, um sequestro, um
incêndio –, um crime; que deverá ser resolvido por alguém – um policial, um agente do
FBI/CIA, um detetive particular, cientista –, um investigador; em um tempo de um episódio,
algumas vezes dois, quando a história continua no episódio seguinte. Cada unidade (episódio)
pode ser assistido individualmente ou sem uma ordem cronológica, pois a solução de cada
caso está no final do episódio (O’DONNELL, 2007); mas o agrupamento destes constitui uma
unidade temporal da série, a temporada.
Os protagonistas dessas histórias são combatentes do crime, “que possuem armas e sabem
como usá-las” (O’DONNELL, 2007, p.120, tradução nossa20). Além de armas, eles têm o
método investigativo, aliado muitas vezes a cientistas e médicos forenses, que auxiliam na
análise das evidências. Algumas vezes, os personagens desenvolvem conflitos pessoais que
não são solucionados nos episódios, e formam alguns arcos narrativos; por exemplo em Lei e
Ordem - SVU (Dick Wolf, 1999-), o quase estupro da detetive Olivia Benson, que gerou
traumas na personagem, é retomado em diversos episódios, entre as várias temporadas,
mesmo numa série caracteristicamente episódica. Também existem dilemas e tensões entre os
protagonistas, normalmente envolvendo questões éticas e métodos investigativos; eles
discordam entre si, gerando outros conflitos internos no escritório policial.
As histórias policiais apresentam especificidades que tentam diferenciar uma das outras, como
Without a Trace (Jerry Bruckheimer, 2002-2009), que tratava sobre pessoas desaparecidas;
Cold Case (Jerry Bruckheimer, 2003-2010), que investigava casos de homicídios antigos e
não solucionados; Criminal Minds (Jeff Davis, 2005-), que aborda um departamento do FBI
que auxilia outros policiais na investigação de serial killers ou criminosos seriais. Apesar
disso, pode-se verificar que esses produtos seguem uma estrutura semelhante:

(1) um crime é cometido;
(2) policiais/detetives/agentes do FBI/especialistas em cenas criminais
chegam ao local para ver o corpo ou outro ato criminoso;
(3) interrogam testemunhas e membros da família, e seguem as pistas;
(4) eles caçam e finalmente prendem o suspeito;
(5) a solução do crime
(O’DONNELL, 2007, p.120, tradução nossa21)
20

Trecho original: "who have weapons and know how to use them" (O'DONNELL, 2007, p.120).
Trecho original: "(1) a crime is committed; (2) the detectives-police-FBI-crime scene experts arrive at the
scene to view the body or fire or other criminal act; (3) they interrogate witnesses and family members and
follow the leads; (4) they search for and ultimately detain or arrest the suspects; and (5) they solve the
crime"(O'DONNELL, 2007, p.120).
21
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Uma outra regra deste subgênero é que a sua essência envolve a lei, a ética, a ordem, a
justiça; e focam, também, no esforço e na habilidade de seus detetives. Esta habilidade,
muitas vezes é bem distante daquela de Sherlock Holmes. Nessas narrativas seriadas, ela se
reconfigura na inteligência e no esforço ético de fazer justiça, ainda que novas séries como
Elementary (Robert Doherty, 2012) e antigas como Monk (Andy Breckman, 2002-09) tenham
o retorno do detetive com habilidades únicas de enxergar o que mais ninguém vê.
A maioria dos produtos nesta categoria segue características dramáticas. E os contextos
comumente envolvem crimes e criminosos, policiais, agentes do FBI, CIA, detetives
particulares; envolvem os ambientes de trabalho (escritórios, Bureau – FBI, presídios).

Tentamos, neste capítulo, percorrer discussões sobre elementos importantes na construção dos
objetos aqui analisados. Compreender o desenvolvimento serializado, demarcar os elementos
do gênero policial (aqui chamado de caráter investigativo) reconhecíveis em territórios
ficcionais distintos, como em séries médicas e de sci-fi/fantasia. No capítulo seguinte,
apresentamos os pressupostos teóricos-metodológicos que guiaram esta investigação,
finalizando com um quadro sinóptico da proposta de percurso analítico.
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2. O MÉTODO INVESTIGATIVO
O estudo de produtos populares, como séries de canais abertos da TV americana, suscita não
apenas uma necessidade de se encontrar modos de análise (CAWELTI, 1972; NEWCOMB,
2005), mas também de se saber como lidar com a grande quantidade e diversidade de
material, o que dificulta a identificação de um caminho analítico aplicável para a
compreensão dos produtos e fenômenos relacionados. Por algum tempo, ou adotou-se uma
pesquisa histórica, ou tentou-se compreender os modos de produção; com isso, a análise
interna do produto foi deixada de lado.
Na esfera acadêmica, por muito tempo se deixou de lado os produtos televisivos, que eram
considerados não merecedores de análises profundas. Nos estudos acadêmicos, a ênfase
incidia no caráter histórico, econômico e social da TV, se afastando da análise das
especificidades e singularidades dos programas televisivos. Disso resultou uma carência em
desenvolvimento de metodologia de análise desses objetos, evidenciando os poucos trabalhos
que propõem o que essas obras têm de específico (GOMES, 2009) e dialogam com o formato
e o meio. O viés dado à esta pesquisa se aproxima desse outro modo de estudar os produtos
televisivos e demonstra, em especial, um esforço de se investigar obras populares
notadamente vinculadas a uma fórmula, para o desenvolvimento de práticas de análises.
Cawelti (2003) defende que o estudo de produtos populares que respondem à fórmula (ou
fórmulas) é importante também por considerar aspectos artísticos e criativos desses trabalhos.
No entanto, não existe de fato um único modo de análise do audiovisual, a opção por olhar
determinados elementos em detrimentos de outros deve partir do objetivo que se deseja
alcançar (AUMONT, 2009). Além disso, emerge nesta pesquisa outra dificuldade: como
analisar objetos nitidamente comprometidos com uma forte indústria de entretenimento, que
influencia sua criação e sua produção? Para tanto, buscamos associar trabalhos analíticos
objetivando alcançar um modelo prático que dê conta do fenômeno que tentamos identificar e
compreender nesta pesquisa.
Neste capítulo, buscamos demonstrar os caminhos percorridos para a análise do corpus deste
trabalho: seriados televisivos formulaícos (a primeira temporada de House, Criminal Minds e
Supernatural). Partimos de uma revisão dos conceitos da estética da repetição de Omar
Calabrese (1999) e Umberto Eco (1989), com ênfase ao percurso analítico usado por
Calabrese, como base norteadora da identificação das recorrências e singularidades. Por fim,

48

retomamos o estudo das narrativas, para apropriação de elementos-chave que complementem
a análise. Ressaltamos o cárter experimental desta proposta, pois os exercícios analíticos são
importantes na descoberta de mecanismos de análises aplicáveis. O esforço de tentar envolver
conceitos distintos, com o objetivo de formular meios analíticos é bastante válido para as
pesquisas no campo comunicacional.

2.1. Estética da Repetição

Observamos, ainda, uma tendência de repetição nos produtos audiovisuais: as continuações,
as franquias, os remakes, os seriados televisivos; o que por algum tempo, contribuiu para um
olhar negativo em relação a esta tendência de repetição. Nos interessa, nesta pesquisa, outro
modo de olhar a repetição, de tal modo:
A repetitividade e serialidade que nos interessam concernem, em vez disso, a alguma
coisa que à primeira vista não parece igual a qualquer outra coisa [...] os casos em que
alguma coisa nos é apresentada (e vendida) como original e diferente, embora
percebamos que esta, de alguma forma, repete o que já conhecíamos, e provavelmente
a compramos exatamente por isso (ECO, 1989, p.122).

Teríamos, então, um consumo de produtos que se vendem como diferentes, mas que
internamente funcionam ciclicamente, numa fórmula que associa elementos de inovação e
repetição. Além disso, Calabrese (1999) pontua que uma das características da pósmodernidade seria a repetição. Considera também que o conceito de pós-modernidade acaba
se perdendo por ter conceitualizações distintas em diversos campos, como arquitetônico,
literário e filosófico. A estética da repetição trabalhada por Omar Calabrese envolve
discussões sobre a pós-modernidade (ali denominada Idade NeoBarroca) e uma tendência de
se utilizar elementos invariantes e variáveis, com um ritmo e repetição, nos produtos seriais
americanos. Complementando, Eco (1989) considera que o neobarroco é o nascimento de
uma “nova sensibilidade estética, muito mais arcaica e verdadeiramente pós-moderna” (ECO,
1989, p.135); com o retorno de gosto pelo continuum e cíclico.
Para Calabrese (1999), as repetições são “não só as continuações das aventuras de uma
personagem, mas também os recursos semelhantes da história, como os temas ou os cenáriostipo” (1999, p. 44). Para o autor, este conceito está diretamente relacionado com a estrutura do
produto, o modo de produção e maneiras de consumo. Uma estética que teria como
pressuposto a dinâmica entre elementos variáveis e invariantes, e que estaria concebendo uma
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tendência atual nas produções audiovisuais, em especial no seriado televisivo. Sua tese se
aproxima de uma análise dos modos organizacionais desses produtos e de que forma são
trabalhados elementos invariáveis (repetidos) e variáveis (novidades), gerando ritmo e
repetição.
A repetição, para Eco (1989, p.121), é “o caso [...] do chamado seriado de televisão, onde se
tem a impressão de ler, ver, escutar sempre alguma coisa nova enquanto, [...], nos contam
sempre a mesma história”. O problema identificado durante esta pesquisa não se resume
apenas no contar a mesma história, mas também no contar do mesmo jeito as histórias e as
estratégias para disfarçar essa repetição. O que identificamos de comum nos discursos dos
autores é que a repetição pode ocorrer por meio de diversos elementos, seja a de personagens,
de temática, de narrativa, ou a mescla de um ou de todos estes elementos. Antes de adentrar
na análise do interior de cada obra, é necessário entender um pouco mais sobre os tipos de
repetição que são fornecidos semanalmente nos seriados televisivos. Para tanto, retomamos o
texto de Eco (1989) e de Calabrese (1999).
Em A inovação no seriado (1989), Eco cita quatro tipos de repetição: retomada, decalque,
série e saga. Para o autor, a retomada faz referência à continuação de um tema de sucesso,
como as trilogias e as quadrilogias, nascendo de decisões comerciais. O decalque seria a
reformulação de uma história de sucesso, que, quando informado ao consumidor, se constitui
um remake, ou seja, o produtor deixa claro que a obra é uma releitura de um texto anterior;
quando isso não é informado ao consumidor, se constitui em um plágio. O terceiro tipo de
repetição, a série, estaria relacionado unicamente à composição narrativa; situação fixa,
personagens fixas, personagens secundárias e variadas, cujo objetivo é fazer parecer que o
episódio anterior é diferente do seguinte, ou seja, “encontramos um novo conceito de
‘infinidade do texto’: o texto adota os ritmos e os tempos da mesma cotidianidade dentro da
qual (e destinado à qual) se move” (ECO, 1989, p.134). E a saga seria uma série mascarada,
pois é “uma sucessão de eventos [...] que se ligam ao processo histórico de um personagem,
ou melhor, a uma genealogia de personagens” (Ibid., p.125). Eco (1989) destaca que a
identificação dos diferentes tipos de repetição nos atuais produtos audiovisuais não significa,
de fato, estabelecer critérios para distinções de valores estéticos. Deste modo, Eco deixa claro
em seu discurso que a serialização não se opõe à inovação, e que esse processo produtivo
serial pode produzir excelentes obras, mas também banalidades. O autor ainda questiona se,
nas séries em que não encontramos estratégias de inovação, essa situação estaria mais
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relacionada com o nosso horizonte de expectativa e nossa sensibilidade do que, de fato, com a
própria estrutura do texto.
Seguindo para Ritmo e repetição, Omar Calabrese (1999) demonstra como o fenômeno da
repetição surge nas dimensões do produto, da produção e do consumo. Ele propôs uma
categorização dos seriados americanos em cinco protótipos, que ajudaram a compreender de
que forma a estruturação da narrativa com combinações policêntricas permite níveis distintos
de autonomia das histórias e complexidade narrativa. O autor ressalta que essas três
dimensões se relacionam, mas o mecanismo de repetição é distinto nas mesmas. Trataremos
dos cinco protótipos de Calabrese e a atualização destes no decorrer deste capítulo.
O primeiro conceito de repetição, no processo produtivo, diz respeito a reprodução
estandardizada, com início na revolução industrial, fordismo e taylorismo. Ou seja, não é
apenas uma réplica de um protótipo inicial, mas também envolve a divisão individualizada da
produção das peças e do trabalho. Para Calabrese (1999), esse processo foi semelhantemente
acompanhado pela produção de mercadorias intelectuais com a prática do palimpsesto.
Percebe-se também que a produção em série objetiva economia, já que haverá uma redução de
custos com uma padronização de um modelo narrativo, e, às vezes, a reutilização de um
mesmo cenário, trilha e desenho de som. Dessa forma, o processo de estandardização
promove uma inferência direta nas configurações do produto e, com isso, a transformação de
um princípio produtivo em um princípio formal (ECO, 1989).
O segundo conceito de repetição, que diz respeito diretamente à estrutura do produto,
“mecanismo estrutural de generalização de textos” (CALABRESE, 1999, p.43). O autor
aponta três parâmetros: o primeiro envolve a relação de um texto com outros textos, o que
podemos perceber como idêntico e como diferente; o segundo relaciona o tempo à
continuidade e ao relato; e o terceiro envolve o “nível no qual se instituem as repetições e
diferenciações” (CALABRESE, 1999, p.43).
Calabrese (1999), então, estabelece uma relação entre produtos e o tempo. Nos produtos
temos: (a) “a variação de um idêntico”, que variam de um protótipo; e (b) “a identidade dos
mais diferentes”, que “nascem como diferentes de um original, mas que resultam idênticos”
(Ibid., p.44-45). E deve ser relacionado com segundo parâmetro, ou seja, o modo que o tempo
é relatado nas histórias, por meio da (1) acumulação – os episódios não interferem no tempo
da série; e da (2) prossecução – ainda que repitam, a série tem como pano de fundo um
objetivo final, que nunca se alcança.
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Em relação ao terceiro parâmetro, que é o nível em que se estabelecem as repetições e
distinções, Calabrese (1999) identifica três modos distintos: (1) o modo icônico
(reconhecimento/identificação de categorizações do cenário e construção de personagens), (2)
modo temático (bem versus mal em diversas situações/construções: família, negócio,
policial/criminoso, médico/doença) e (3) modo narrativo (dinâmica da história).
Por fim, no terceiro conceito de repetição, Calabrese aponta que a repetição se relaciona com
o consumo de três formas: hábito, culto e cadência.
A primeira forma de consumo é considerada por Calabrese como um hábito. A audiência
encontra conforto e se consola ao encontrar personagens e situações conhecidas. Dessa forma,
o repetir do conhecido proporciona nos seriados de televisão estabilidade e fidelidade (TOUS,
2010). Nesta perspectiva, os produtos seriais estariam satisfazendo esteticamente os
consumidores de TV, pois o prazer da fruição estaria nessa estética repetitiva, com o conforto
trazido pelo esperado, repetido, e por proporcionar personagens familiares e histórias
contínuas (ECO, 1989).
A segunda forma envolve o culto, sobre o qual Calabrese (1999) cita como exemplo o
encontro anual para cultuar o Rocky Horror Picture Show. Podemos também citar o culto ao
episódio Once more with feeling da série Buffy22. Por certo tempo, os fãs foram considerados
figuras estranhas, sem vida própria, cujo vazio em suas vidas era preenchido pelos objetos de
culto, portanto, eram vítimas das ciladas da indústria de entretenimento (JENKINS, 1992;
ESQUENAZI, 2005). Mas esta visão não é a defendida pelos atuais pesquisadores no campo,
pois os mesmos consideram que a atividade espectatorial dos fãs é diferenciada em relação à
audiência comum. Esquenazi (2005) acredita que um fã teria um aumento da sua atividade
espectatorial por meio das interações com outros indivíduos, resultando na interpretação
comum do mesmo produto. Tal como as comunidades interpretativas, algumas comunidades
de fãs compartilham preocupações comuns e estratégias interpretativas, como os fãs de Star
Trek (HAMMOND, 2005). O papel dos fãs tem aumentado gradativamente no atual sistema
de redes televisivas (PEARSON, 2005), uma vez que diversos são os exemplos da
mobilização desses espectadores diferenciados para impedir o cancelamento de sua série

22

Até 2007, o episódio Once more, with feeling (exibido em 2001) da série Buffy era exibido em cinemas, e os
fãs eram convidados a se fantasiarem como as personagens. O evento, chamado de Buffy sing-alongs, contava,
muitas vezes, com a participação do elenco e do criador. Mas, devido a disputas financeiras contratuais, o
episódio foi proibido de ser exibido publicamente.
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favorita23. Isso demonstra as inúmeras formas que os fãs podem influenciar e até reescrever os
objetos de culto (JENKINS, 1992). A indústria também se preocupa com as formas de
apropriação e engajamento das audiências com seus produtos, oferecendo mais elementos que
promovam lealdade, como livros sobre a série, jogos, sites e blogs de personagens
(HAMMOND, 2005). As atuais pesquisas sobre a recepção demonstram uma preocupação de
encarar o público e as audiências com um olhar diferenciado (ESQUENAZI, 2005).
Contemporaneamente, a atenção dada à televisão por parte da academia e da indústria tem
tentado explicar os modos de engajamento da audiência com os programas (HAMMOND,
2005).
A terceira forma de consumo é denominada, por Calabrese (1999), de cadência, e está
relacionada à fruição de um meio que preza a fragmentação. Os produtos televisivos são
fragmentados em canais, em blocos, e suas narrativas são recortadas. Então, surge a
necessidade de o consumidor cadenciar a sua leitura. Assistir à televisão é diferente de ler um
livro ou ver um filme no cinema, “os padrões diários ou semanais das series televisivas são
feitos para forçar o espectador a integrar a sua vida a exibição do programa” (ALLRATH;
GYMNICH; SURKAMP, 2005, p.8, tradução nossa24).
Apesar de a repetição se relacionar com o consumo de três formas − o hábito, o consumo e a
cadência − cada forma demanda implicações distintas, uma se relaciona com o conforto de
encontrar o esperado, a outra demanda um consumo produtivo, e a terceira forma é uma
adaptação às condições fragmentadas e rápidas propostas pelo meio televisivo, que é
fragmentado e rápido (CALABRESE, 1999).
Em relação aos leitores de séries, Eco (1989, p. 129) ainda acrescenta que:
Todo texto pressupõe e constrói sempre um duplo Leitor Modelo. O
primeiro usa a obra como um dispositivo semântico e é vítima das
estratégias do autor que o conduz passo a passo ao longo de uma série de
previsões e expectativas; o outro avalia a obra como produto estético e avalia
as estratégias postas em ação pelo texto para construí-lo justamente como
Leitor Modelo de Primeiro nível. O leitor de segundo nível é o que se
empolga com a serialidade da série e se empolga não tanto com o retorno do
mesmo (que o leitor ingênuo acreditava ser outro) mas pela estratégia das
variações, ou seja, pelo modo como o mesmo inicial é continuamente
elaborado de modo a fazê-lo parecer diferente.
23

Além do caso Roswell já comentado nesta pesquisa, podemos citar casos mais antigos como os esforços dos
fãs, na década de 1960 e de 1970, ao pressionarem o canal NBC para o retorno da série Star Trek (JENKINS,
1992).
24
Trecho original: the daily or weekly patterns of television series are meant to force viewers to integrate their
viewing into their everyday life (ALLRATH; GYMNICH; SURKAMP, 2005, p.8).
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De tal modo, nosso posicionamento de analista se aproxima do papel desempenhado pelo
leitor de segundo nível, uma vez que a proposta é de observar as repetições e as estratégias de
variações e perceber, nos episódios de uma mesma série, como são construídos os episódios
em cima de invariantes que parecem variáveis e variáveis que se comportam como
invariantes. E, no segundo momento, comparar os três objetos, corpus do trabalho, e suas
estratégias, para verificar quais são semelhantes e quais são singularidades daquele produto;
ou seja, se posicionar como um “leitor que decide avaliar as estratégias inovadoras, ainda que
mínimas, ou registrar a ausência de inovação” (ECO, 1989, p.130). Para tanto, precisamos de
um modelo analítico que dê conta de observar o comportamento dos elementos que variam e
dos elementos invariáveis.
Calabrese (1999) relacionou a repetição no produto, na produção e no consumo, e definiu as
repetições nos seriados televisivos em cinco grandes modelos. O autor parte da identificação
de elementos que são invariantes e que são variáveis em três modos (icônico, temático e
narrativo), analisando como eles se articulam e qual a consequência disso na composição do
produto em termos de serialidade e continuidade. O autor identificou, nos produtos seriados
daquela época, cinco maneiras, as quais denominou protótipos. Retomamos esses protótipos
(ou modelos) para compreender de que forma os elementos se articulam, a fim de identificar a
organização funcional e, posteriormente, aplicar em nossa análise.
O primeiro protótipo apresenta poucos aspectos de complexidade; o tempo é meta-histórico, e
com isso “a estrutura dos episódios era sempre a mesma: cada episódio era uma história
completa, e a série não era dotada de história [...] nenhum episódio traz memória de outros”
(CALABRESE, 1999, p.50). Os seus personagens são marcadamente reconhecíveis, em nível
temático – o bem versus o mal; o protagonista do bem é invariável, já o mal surge como
figuras diferentes a cada episódio, mas sempre obedecendo o universo ao qual está inserido. A
narrativa segue fórmulas rígidas, fazendo com que o nível dinâmico se repita constantemente.
A ameaça vai sempre existir, mas ela pode vir de figuras diferentes.
O segundo protótipo tem, no modo icônico, cenários-tipos fechados e definidos, os
personagens têm uma história de passado e perspectiva de futuro, enquanto os personagens
maus (oponentes) se tornam figuras fixas, e as variáveis encontram-se em níveis mais
microscópicos. Ainda que as histórias dos episódios sejam autônomas, elas parecem como
uma etapa parcial de um objetivo final, o que gera uma cadência e ritmo na história.

54

Encontramos no terceiro protótipo, no modo icônico, reproduções de marcas e índices bem
definidos. Há um maior número de personagens fixos, e os papéis destes ficam em constante
redefinição, demandando do espectador um compromisso em acompanhar os episódios para
perceber essas mudanças. Com isso, tem-se elementos de continuidade, mas, ao mesmo
tempo, as histórias fechadas permitiriam a compreensão daquele episódio por um espectador
ocasional. Os episódios seriam, de certa forma, fechados em si (com início meio e fim), mas a
construção de cada personagem ou de situações influenciaria os episódios seguintes.
O quarto protótipo tem um modo icônico bastante repetitivo, ao apresentar as manias, tiques e
métodos de solução de crimes do protagonista. Há um personagem fixo e a sua equipe de
trabalho, tendo como variante um caso diferente − com um criminoso diferente – para ser
solucionado a cada episódio. Segue uma estrutura narrativa bastante padronizada, mas os
detalhes específicos de cada criminoso, bem como o modo pelo qual o protagonista chega a
eles, são sutilmente variáveis. Este protótipo carrega um grande número de elementos
invariantes, o que permite também um grande número de combinações de histórias possíveis.
O quinto protótipo surge de uma síntese dos dois anteriores. Logo, tem-se um maior número
de figuras invariantes que se relacionam com a variável regulada, com continuidade e
progressão da história. Há um grande número de personagens fixos, mas que mudam
(evoluem) com o passar do tempo. Novos elementos (variáveis) são introduzidos e, ao se
repetirem, se tornam também fixos. Abrange quase todos os tipos de fruição possíveis:
ocasional (histórias mínimas concluídas num episódio), serial descontínua (ciclos restritos,
arcos curtos), serial media (arcos médios, dá conta da eventual reformulação do mapa das
relações entre os personagens), cultual (obriga a pensar em sequência as modificações dos
personagens, demanda do espectador a construção de um saber seu e um saber da história
como um todo). Alcança um maior nível de complexidade, por ter estruturas narrativas
dinâmicas, múltiplos núcleos e combinar histórias fechadas (com princípio meio e fim), com a
necessidade de se acompanhar para compreender a evolução dos fatos e personagens,
trabalhando com arcos narrativos curtos, médios e longos.
Os protótipos de Calabrese (1999) ajudam a compreender de que forma a estruturação da
narrativa, com combinações policêntricas, permitem níveis distintos de autonomia das
histórias e complexidade narrativa. O autor aborda elementos fundamentais da narrativa
serializada: arcos, tempo relatado e continuidade. Tendo em consideração a serialidade,
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Ndalianis (2005) propôs uma atualização desses modelos, aqui retomados, como forma de
exemplificação dos cinco protótipos.
Conforme Ndalianis (2005), o primeiro protótipo teria como exemplo a série South Park
(Trey Parker; Matt Stone, 1997-), onde Kenny morre em vários episódios, e isso nunca é
referência nos episódios subsequentes; é possível citar também a série Além da Imaginação
(1953-1964/2002-2003), onde as constantes eram apenas o apresentador e o gênero dos
episódios. Desse modo, o espectador não precisa acompanhar toda a temporada para
compreender aquela unidade, pois ela é fechada em si.
No segundo modelo – que tem como característica a autonomia de cada história, mas com um
aumento de complexidade, ao se ter uma progressão entre os episódios culminando a um
objetivo final –, Ndalianis (2005) tem como exemplos os reality-shows, como The Bachelor
(2003-) e Big Brother (2000-).
Aumentando ainda mais essa complexidade, tem-se o terceiro protótipo. Os episódios não
seriam tão independentes, e a progressão aparece como um elemento importante. Eles seriam,
de certa forma, fechados em si (com início, meio e fim), mas a construção de cada
personagem ou de situações influenciaria os episódios seguintes. Para Ndalianis (2005),
atualmente, os seriados policiais teriam como estrutura esse terceiro protótipo, citando como
exemplo NYPD Blue (Steven Bochco; David Milch, 1993-2005) e Crossing Jordan (Tim
Kring, 2001-2007).
Segundo Ndalianis (2005), os exemplos atuais do quarto protótipo – episódios fechados, em
que a narrativa de cada episódio se mantém (crime, investigação, solução) – seriam
Law&Order (Dick Wolf, 1990-2010) e CSI (Anthony E. Zuiker, 2000-). A repetição, além da
narrativa, está nas atitudes dos personagens e seus modos de resolver os crimes.
E, finalmente, o quinto protótipo – tem uma maior complexidade narrativa e elementos
variantes se transformam em invariantes, uma vez que “qualquer variável independente se
pode tornar, no correr de dois episódios numa nova invariante do sistema” (CALABRESE,
1999, p.54), existindo uma progressão na história – seria o protótipo três levado ao extremo.
Segundo Ndalianis (2005, p.96), tal protótipo “caracteriza-se por estruturas narrativas
dinâmicas com múltiplos centros”, como em AllyMcBeal (David E. Kelley, 1997-2002), Buffy
(Joss Whedon, 1997-2003), Sopranos (David Chase, 1999-2007) e Arquivo X (Cris Carter,
1993-2002).
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Nesses protótipos, é perceptível o aumento gradual da complexidade narrativa. A partir da
década de 1990, a complexidade narrativa ganha outras proporções, e fica cada vez mais
difícil de enquadrar séries contemporâneas nesses modelos. O que podemos perceber nestas
análises é que para compreender a repetição, Calabrese (1999) parte da identificação de
elementos novos e repetidos nos três níveis: icônico, temático e narrativo. E então o autor
verifica como estes elementos se articulam e organizam, gerando ritmo e modos de fruição
distintos.
Mas, para ir além de uma classificação em protótipos – pois, não é objetivo deste trabalho
promover outra categorização prototípica – foi necessário reduzir a estruturas elementares
para compreender de que forma ocorre a dinâmica entre repetição e inovação dentro do
mesmo texto e com textos diferentes. Para identificar as especificidades e recorrências nos
três produtos, precisávamos de mais elementos associados à estrutura interna da narrativa.
Recorremos à Narratologia para a identificação dessas estruturas. Associar essas duas
propostas de análise se constituiu em um percurso frutífero.

2.2. Narratologia
Uma breve retomada de elementos narratológicos será de grande valia para a construção
analítica empregada nesta pesquisa. Não pretendemos dar conta das diversas teorias que
envolvem o contar das histórias (Propp, Aristóteles, Todorov, Greimas, Genette), mas sim
pontuar brevemente os elementos que serão necessários para dar suporte à análise, por se
aproximarem do modelo proposto por Calabrese.
O estudo narratológico deve dar conta da compreensão dos elementos fundamentais para o
contar das histórias. Deste modo, “a ciência da narratologia, antes de investigar a superfície,
deve estudar o que é fundamental para a narrativa” (HERMAN; VERVAECK, 2005, p.41,
tradução nossa25). Consideram-se três níveis: da superfície (narração), do meio (narrativa) e o
nível mais profundo (a história) [figura5 26 ]. A compreensão dessas três camadas que
compõem as histórias, proposta por Genette, servirá de suporte à metodologia proposta por
Calabrese, contribuindo para a nossa análise dos seriados.

25

Trecho original: The science of narratology, rather than investigating the surface, should study that which is
fundamental to narrative (HERMAN; VERVAECK, 2005, p.41).
26
Figura elaborada para ilustrar os três níveis da história.
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Figura 5: Três camadas da história

A primeira camada, a narração, está associada às determinadas escolhas na composição da
história, e se relaciona com o que é visivelmente contado. É o nível concreto, a forma
mostrada para o espectador/leitor. Calabrese (1999) denominou esta camada de nível do
discurso.
Em relação aos princípios organizacionais, ou seja, a forma como os eventos são apresentados
ao leitor, três dimensões podem ser analisadas: tempo, focalização e caracterização. A
dimensão temporal relaciona o tempo da história e o tempo narrado, a ordem dos eventos na
narrativa e a ordem linear cronológica na story, e a direção temporal dos acontecimentos
(flasback e flashforward). A focalização é o ponto de vista a que somos apresentados: (1)
interno – quando estamos restritos ao saber de um personagem; (2) externo – quando os
acontecimentos são narrados de forma exterior e, desse modo, não temos acesso aos
pensamentos dos personagens; (3) espectatorial – quando o espectador tem uma posição
vantajosa em relação ao personagem, ou seja, ele sabe mais do que o personagem da ação
(GAUDREAULT; JOST, 2009). A caracterização seria o tecimento dos atributos dos
personagens dentro do texto, isto é, de que forma os traços e características dos mesmos
podem ser apresentados: direta e indireta (HERMAN; VERVAECK, 2005).
Na definição direta, as características são ditas de forma direta com uso de adjetivos, como
em Supernatural (Erick Kripke, 2005-), quando Sam descreve o pai como bêbado-obsessivo.
Na caracterização indireta, não há menção verbal aos traços, mas eles são mostrados de várias
formas, como o ambiente em que o personagem vive, suas roupas e a família, elementos que
dão pistas, as quais devem ser interpretadas pela audiência (RIMMON-KENAN, 2005).
E a terceira camada, a história, é um nível abstrato. Consiste no nível mais profundo, naquilo
que o leitor compreende ou deveria compreender como história. Nas palavras de Herman e
Vervaeck: “Se refere a sequência cronológica dos eventos que nem sempre são mostrados
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cronologicamente” (2005, p.46, tradução nossa 27 ). Portanto, é importante a redução a
elementos e estruturas mínimas para a compreensão da história narrada.
Em uma tentativa de apreendermos esse nível mais abstrato, que seria a história real em um
nível não concreto, precisamos compreender de que forma os eventos que ocorrem se
relacionam com os papéis desempenhados pelos agentes da história. De tal modo, a divisão da
história em eventos e actantes (agentes) é de fundamental importância. A figura 6 mostra uma
esquematização do nível abstrato da história:

Figura 6 - Elementos no nível abstrato da história

Os eventos são reconhecidos devido às suas funções específicas na história. Temos as
funções 28 e os índices (BARTHES, 1976). Os índices funcionam como evidências que
auxiliam na compreensão da história. Eles são (a) informativos, quando dão pistas para que se
compreenda o tempo e o espaço; e (b) puros, quando são pistas simbólicas que devem ser
traduzidas e interpretadas pela audiência para a compreensão de determinados traços e
características dos personagens. A forma como esses elementos se organizam na história dará
um ritmo específico para cada combinação.
O modelo de actantes proposto por Greimas (1976) parece mais simples, prático e aplicável; o
modelo prediz a existência de seis funções desempenhadas pelos agentes na história: (1)
sujeito da ação, que foi influenciado por um (2) destinador para buscar um (3)
objetivo/objeto, que, se alcançado, vai beneficiar o (4) destinatário, tendo o sujeito o auxílio
de um (5) ajudante, mas sofrendo tentativas para impedi-lo de conquistar o seu
objetivo/objeto por parte do (6) oponente.
27

Trecho original: "(...) it refers to the chronological sequence of events that are often no longer shown
chronologically in the narrative" (HERMAN; VERVAECK, 2005, p.46).
28
As funções são divididas em cardinais e catalisadoras. Funções cardinais são aquelas que envolvem riscos,
escolhas e possibilidades; e as funções catalisadoras dão continuidade à ação iniciada na função cardinal
(BARTHES, 1976; HERMAN; VERVAECK, 2005).
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A compreensão desses elementos que compõem a narrativa, seja na estrutura superficial e
concreta ou na estrutura abstrata, na camada mais interna, servirá de auxílio como operador
analítico na análise proposta. Com isso, estamos associando os elementos do nível discursivo
com a organização da narrativa e as estruturas mais elementares.
É importante ponderar alguns pontos sobre a adaptação do estudo narratológico para os
produtos seriais (ALLRATH; GYMNICH; SURKAMP, 2005). Caracteristicamente, as séries
tendem a adiar o fechamento das histórias, trabalham com arcos narrativos longos e curtos;
utilizam-se de pequenos clímax durante cada episódio e ganchos dentro dos episódios, e entre
os episódios e as temporadas; em meio a outras estratégias e configurações. É pertinente,
portanto, ter em vista a natureza seriada dos produtos no momento da análise.
Frequentemente, nas séries de uma hora de duração, por exemplo, o primeiro ato apresenta
uma aparente solução do problema, então ocorrem outros eventos e demonstram que a
resolução não foi alcançada, o que eleva a outro nível de conflito (THOMPSON, 2003).
Preocupamo-nos, neste tópico, em apresentar elementos que compõem a história contada,
ações e papéis do personagem, modos de apresentação e os índices. Contudo, ainda é
necessário complementar destes dados com a forma que a história é posta imageticamente: a
composição das cenas, o tamanho e duração dos planos, ponto de vista da câmera, a trilha
sonora e os efeitos de som.
A proposta é partir desses princípios para analisar as cenas; “considerar o plano como
equivalente a um enunciado permite-nos (...) analisá-lo nos mesmos termos de qualquer outra
narrativa” (GAUDREAULT; JOST, 2009, p.36). Deste modo, os dispositivos e estratégias
audiovisuais também serão considerados quando forem fundamentais para identificar e
caracterizar as especificidades de cada série, e também para analisar como a construção da
cena auxiliou a apropriação do caráter investigativo.
Importante pontuar a posição analítica adotada neste trabalho. Nesta investigação, tratamos o
momento descritivo como ponto de partida da análise; consideramos que a percepção, em
certa medida, é também compreensão e interpretação. Ou seja, ao descrever os fragmentos de
cenas, já estamos, de algum modo, tecendo uma análise, direcionando o olhar para
determinados aspectos, buscando a compreensão do fragmento em relação aos objetivos
almejados. Um segundo ponto é a justificativa de adotar longas descrições e frames de cenas,
numa tentativa de se aproximar mais de um jogo justo com o leitor, um fair play. Assim, nos
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esforçamos ao tentar descrever (decupagem) e ilustrar (frames) as cenas para que o leitor
pudesse averiguar o que foi observado.

2.3. Quadro sinóptico

Associar os elementos do nível discursivo (CALABRESE, 1999) com a organização da
narrativa e as estruturas mais elementares (figura 7) pareceu um percurso interessante para
compreender o caráter investigativo, por meio da análise das repetições, nas séries que
compõem os objetos de análise desta pesquisa. Uma vez que temos a estrutura narrativa bem
definida, fica mais prática a investigação de estruturas similares entre diferentes subgêneros
seriados.

Figura 7 - Quadro sinóptico29

Ressaltamos que nem todos os elementos serão empregados ao mesmo tempo. No processo
analítico, alguns pontos terão mais importância para determinadas cenas e sequências,
enquanto outros só aparecerão para dar suporte à contemplação da narrativa.
A relação de um texto com si próprio e com outros textos permite a compreensão dos
mecanismos de inovação e repetição. É de extrema importância o mapeamento das
especificidades e das recorrências de cada uma das séries, para então realizarmos uma análise
comparativa. Ou seja, em um primeiro momento identificar o que se tem como semelhante

29

Esquema elaborado para ilustrar de que forma relacionamos os elementos apreendidos da proposta de
Calabrese (1999) e os elementos internos da Narratologia. As setas indicam a associação entre eles.
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nos mais diferentes textos (identidade dos mais diferentes), e conseguinte averiguar de que
forma esse idêntico é tensionado (variação de um idêntico) em gêneros diferentes.
Agora que temos as bases teóricas, compreendemos as especificidades de um produto serial,
verificamos as convenções das categorias seriais aqui estudadas, reconhecemos os elementos
recorrentes nas histórias policiais – e, com isso, revelamos o que constitui o caráter
investigativo –, podemos partir para apresentar de que forma, operacionalmente, assumiremos
esses elementos para analisar os episódios.
O corpus de análise se constitui de uma temporada de cada série, sendo que cada temporada
tem 22 episódios, com aproximadamente 44 minutos de duração cada um, equivalendo a um
total aproximado de 2.900 minutos. Dessa forma, para lidar com a grande quantidade de
material, e responder aos objetivos e hipóteses, propomos a análise da: (1) apresentação do
caso e (2) investigação e resolução; esses momentos, conforme estudamos no primeiro
capítulo, estão diretamente relacionados com o caráter investigativo. De tal maneira,
observamos de que forma foram apresentados ao espectador os elementos fundamentais de
histórias de enigma.

Organização da história
O primeiro ponto a ser observado é de que forma as três séries são estruturadas para contar a
história. Os episódios das três séries investigadas seguem aproximadamente uma mesma
estrutura organizacional da narrativa: os episódios são divididos em um teaser (que varia
entre dois a cinco minutos), cinco atos (que duram aproximadamente oito minutos), e o
clímax do episódio aparece, de forma recorrente, no quinto ato, conforme observamos na
figura 8:

Figura 8 - Estrutura dos episódios divididas em atos30
30

Figura elaborada para ilustrar a configuração dos episódios com suas divisões em atos. Com esta figura podese apontar os momentos em que se apresentam os arcos narrativos, e, assim, fica mais acessível a observação da
serialidade e continuidade nos objetos estudados.
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Apresentação do caso
Frequentemente, nas séries detetivescas, o crime a ser solucionado ocorre (ou é descoberto)
no teaser. É importante ressaltar que essa apresentação muda de programa para programa,
mesmo em séries policiais; por exemplo, em Law&Order - SVU (Dick Wolf, 1999-), muitas
vezes, esses primeiros minutos antes dos créditos de abertura mostram os detetives
encontrando as vítimas na cena do crime, ou seja, o crime já ocorreu.
O teaser de abertura do seriado tem poucos minutos para conquistar a atenção da audiência,
desse modo, nos primeiros minutos, são dadas informações e pistas sobre o enigma a ser
desvendado. Algumas informações são passadas por meio de convenções, como a localização
(plano geral, reduzindo até mostrar o personagem), uma breve caracterização do personagem
(o que ele faz, onde vive, o que está fazendo, mostrando traços de personalidade pelas atitudes
e figurino) e a apresentação do crime/caso.
Em Supernatural (Erick Kripke, 2005-) e House (David Shore, 2004-2012), o teaser mostra
um pouco sobre a vítima/paciente e sobre o crime/caso. Após os créditos de abertura, vemos
como os personagens tomam conhecimento do caso e a discussão sobre aquela investigação
de fato valer a pena. Já em Criminal Minds, os primeiros dois minutos do teaser costumam
mostrar o criminoso antes da ação ou a vítima antes de sofrer a ação do criminoso; e logo em
seguida, ainda no teaser, vemos a equipe analisando o caso, dando mais detalhes e um prazo
de urgência para que solucionem o enigma e consigam salvar a vítima.
Importante também é a análise da aceitação do caso por parte dos investigadores. Sabe-se que
quanto mais complexo e mais difícil de solucionar o caso, mais interessante e intrigante ele se
torna. A apresentação do crime/enigma no início do episódio é o ponto inicial para o
desenrolar da história, a organização e disposição de personagens e elementos na cena,
combinados com o design de som, promovem tons, sensações e expectativas diferentes. Nessa
apresentação, temos pouco tempo para conhecer os personagens do caso do dia. Então, todos
os elementos dispostos para o espectador desempenham funções fundamentais para a
narrativa. Normalmente, por causa do pouco tempo para conhecer a personagem – criar
empatia, ou antipatia por ela – torna-se importante se observar a disposição da luz, do
figurino, da composição do cenário em que ela está, sua postura, atitudes, tom de voz, entre
outros aspectos, pois são elementos cruciais nessa composição.
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Também, pode-se pensar em uma relação que se estabelece entre o detetive e o crime, seu
grau de interesse, interação e envolvimento. Com base em Todorov (2006), pode-se sugerir
dois níveis distintos de relação do investigador com o caso. A tipologia do romance policial
(TODOROV, 2006) serviu como base para identificar e compreender a relação de
envolvimento do investigador com o caso/enigma. Desta forma, pode-se sugerir a existência
de, essencialmente, dois níveis de envolvimento do detetive com o crime: (1) investigador não
faz parte da história do crime; (2) investigador faz parte do universo da história do crime e,
por fazer parte da história, isto vai desencadear a sua motivação para investigar.
A apresentação do caso é importante não só para conquistar o espectador, mas também o
enigma deve ser interessante o suficiente para que mereça a investigação dos protagonistas.
Em vista disto, propomos analisar a forma e as estratégias empregadas na apresentação do
caso/crime/enigma. O objetivo deste tópico é verificar de que modo a organização dos
elementos cênicos e sonoros dão pistas da construção dos personagens do caso do dia e seus
papéis na história.

O método de investigação
O modo como os investigadores procedem no processo de desvendar o mistério é peculiar de
cada um, suas habilidades específicas demandam comportamentos analíticos e investigativos
distintos. A comum associação de mais de um detetive (Criminal Minds), de médicodiagnosticador (House) ou caçador (Supernatural) – a dupla ou a equipe – demonstra essa
necessidade de complementação de métodos, enquanto um é mais empático com as
testemunhas e consegue com mais facilidade as informações, o outro pode ser mais ágil e
ainda possuir uma maior percepção das situações e circunstâncias.
Mas ainda que o processo seja específico de cada investigador, alguns procedimentos são
recorrentes, como a entrevista de testemunhas, o interrogatório de suspeitos, a coleta de pistas
e evidências nos locais do crime/caso, a análise das informações e pistas, a pesquisa sobre
semelhanças em outros casos e a intuição do investigador.
A forma com que cada detetive se apropria desses mecanismos investigativos está diretamente
associada ao caso do episódio. Os interrogatórios são adaptados para que o suspeito revele os
segredos, bem como são utilizados artifícios para se aproximar das testemunhas e conquistar
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sua confiança, para que elas deem mais detalhes e informações do que já foi informado aos
policiais (ou médicos) anteriormente.
Pensar na investigação é pensar na maneira com que os protagonistas se relacionam com a
cena do crime, com as pistas encontradas, com as evidências e com o próprio criminoso. É
interessante observar o comportamento e a função de cada personagem na solução do enigma,
de maneira a identificar como foram estabelecidos os modos investigativos das séries e dos
personagens, assim como a construção das cenas para mostrar as etapas investigativas.
A investigação resulta na solução do enigma, e os modos em que eles são apresentados para
os personagens da série e para o próprio espectador são interessantes, onde se expõe a
revelação do culpado e a elucidação do caso. Nas histórias detetivescas de Sherlock Holmes,
Hercule Poirot e outros investigadores, os momentos da revelação eram acompanhados de um
grande suspense, uma reunião com todos os suspeitos na sala, quando o grande detetive
apontava o culpado.
Além da revelação do culpado, é necessário explicar como se chegou a essa resposta, então se
tem o momento de elucidação, em que são refeitos os passos e pistas, explicando os detalhes
que levaram à identificação do culpado. Acreditamos que as três séries manejam esse
momento de formas distintas, e pretendemos verificar como uma série policial, uma série
médica e uma série de scifi/fantasia se apropriam desse momento típico do caráter
investigativo.
Após a análise descritiva e interpretativa de todos os episódios das três séries, estaremos
hábeis para identificar quais são os elementos recorrentes e singulares: como funcionou o
tempo da história; a construção, a função e a evolução dos personagens com os papéis
temáticos; e a disposição e a relação dos elementos variáveis e invariáveis. É um momento de
tratamento das informações coletadas, que específica cada objeto analisado. Dividimos este
momento em três partes: (1) elementos variáveis e invariantes, (2) o tempo e (3) papéis
temáticos. Estes tópicos específicos apresentam, sucintamente, os dados encontrados na
análise. Isto posto, pode-se pensar quais são os elementos que se aproximam e se distanciam
das convenções.
Convenções e inovações possuem funções culturais distintas, a primeira representa o que é
reconhecível e familiar – imagens, sentidos e significados compartilhados; a segunda nos
coloca em novas percepções que ainda não tínhamos visto anteriormente (CAWELTI, 1972).
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Essa relação contínua entre convenção e inovação aparecem (e sustentam) as produções
seriadas;

é

a

característica

básica

da

formulação

construtiva

desses

produtos.

Consequentemente, propomos mais um tópico: (4) especificidades e convenções, que sublinha
o que identificamos como convenções e como singularidades das obras.
E, por fim, é interessante de se pontuar de que forma cada série trabalhou a (5) serialidade.
Como vimos anteriormente, esses produtos têm características específicas no modo de
apresentar e contar as histórias. A estrutura dividida em episódios, reunidos em temporadas,
promove uma construção fragmentada e ao mesmo tempo contínua. Dessa maneira, os
ganchos e arcos narrativos desempenham um papel importante, e não devem ser
desconsiderados no momento da análise.
Trabalhamos com diagramas para tentar compreender de que forma a continuidade foi
construída nas três séries. Esses diagramas apontam os arcos narrativos principais e os
momentos em que apareceram durante o episódio e durante a temporada.
Por conseguinte, com estes elementos identificados, podemos seguir para a análise dos
episódios e posterior discussão comparativa dos dados encontrados.
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3. ANÁLISE DOS FATOS

Conforme apresentado no capítulo anterior, por meio dos procedimentos adotados na análise
buscamos compreender de que forma os elementos postos na cena e a organização narrativa
colaboram na adequação do caráter investigativo para construção do universo ficcional
específico de cada seriado. De tal modo, o ponto de partida foi o de observar a repetição
(invariantes e variáveis) nos índices, ícones (identificação espaço-temporal) e nos papéis (e
funções) temáticos (personagens), e relacionar com o tempo (ordem, continuidade e ritmo).
Buscamos semelhanças entre e intra-séries para compreender de que maneira estes objetos se
relacionam com o caráter investigativo, que identificamos, em cada episódio, nos momentos
de: (1) apresentação do caso; e (2) investigação e resolução.
Começamos com o episódio piloto, no qual dedicamos um maior esforço descritivo, por se
tratar do episódio em que são apresentados os protagonistas, o universo ficcional e o estilo da
série. Em seguida, buscamos identificar as recorrências e singularidades no decorrer de toda a
primeira temporada, a fim de discutir as relações entre as séries.

3.1. O episódio Piloto

O episódio piloto é desenvolvido inicialmente para ser apresentado e vendido a uma rede de
televisão. Algumas vezes, ele tem uma maior duração, e alterações podem ser feitas antes da
exibição ao público. É um episódio ‘especial’, pois ele deve ter uma narrativa finalizada em
si, mas ao mesmo tempo abrir espaço (ganchos) para os próximos episódios. Como afirma
Renata Pallottini (2012, p.70), “[...] precisa ‘vender’ a história, e não somente ela, mas uma
longa história fracionada e intermitente [...]”. O episódio piloto deve apresentar seus
personagens principais, suas características positivas e negativas, e demonstrar seu jeito de
lidar com as situações. Ele é dirigido muitas vezes pelo criador da série.
Nos posicionamos aqui tal qual um detetive, uma vez que se buscou olhar atentamente para
cada detalhe, como pistas indicativas deixadas pelos criadores. Deste modo, realizamos uma
leitura do piloto a partir de elementos da linguagem audiovisual, suas relações com a história
e construção do universo de cada série.
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Acreditamos ser necessário este grande esforço descritivo na decupagem do piloto, uma vez
que se constitui o pilar da série, seu ponto de partida, que dá o tom do seriado, e que pode, ou
não, ser alterado no decorrer das temporadas.

3.1.1. Supernatural - Piloto
Título: Piloto
Produtor Executivo: McG, David Nutter
Produtor: Cyrus Yavneh
Roteiro: Eric Kripke
Direção: David Nutter

O episódio piloto tem aproximadamente quarenta e seis minutos, e conta a história – em
ordem cronológica – do fato ocorrido na década de 1980, que vai determinar a atual vida dos
personagens; da passagem de tempo de vinte e dois anos (que é mostrada com letreiros); da
noite de sexta-feira (Dean procura seu irmão para ajudar a encontrar o pai; apresentação do
caso do dia); e do final de semana (que ocorre a investigação). Foram utilizados para a
identificação espaço-temporal legendas (com local e ano), névoa e árvores desfolhadas (para
indicar período do ano), diálogos e atitudes dos personagens (para reforçar os ícones
apresentados).
As primeiras cenas de Supernatural contam de que forma os irmãos se envolveram na caça
aos monstros. Também são postos em cena indícios e pistas sobre o que esperar deste
universo ficcional. Em termos de nível de envolvimento, este arco narrativo coloca os
personagens não somente envolvidos na história do crime, mas também revela que é a partir
dele que os irmãos se envolvem nas aventuras e caçadas.
É noite, as árvores desfolhadas indicam que provavelmente é outono, ainda não se tem noção do
horário. O som, às vezes estridente e em ritmo crescente, acompanha o movimento da câmera que
passa por árvores sem folhas, céu sem estrelas, névoa e escuridão. Em um plano geral, a casa de
dois andares é mostrada, as sombras das árvores, refletidas na casa, se contorcem. Poucas luzes
acesas, entramos na casa, sombras e escuridão, duas silhuetas bem próximas. A trilha muda
exatamente no momento em que uma mulher, vestindo uma longa camisola branca, acende a luz
de um quarto de bebê. Em seus braços, um garoto de no máximo quatro anos. Agora ouvimos uma
música reconfortante, as primeiras informações são dadas: o pequeno no colo se chama Dean e
tem um irmão bebê que se chama Sam. O menino se aproxima do berço, sob o olhar e sorriso da
mãe, e dá um beijo no irmão. Ao seu lado, sua mãe repete o ato e deseja bons sonhos ao bebê. Na
porta do quarto, surge um homem alto e sorridente, sem barba, veste uma camiseta velha com uma
estampa “USMC”31. Este homem chama o menino mais velho, que corre feliz para seus braços. O
31

A sigla USMC pode significar United States Marine Corps, uma referência ao Corpo de Fuzileiros Navais dos
Estados Unidos.
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pai faz uma brincadeira com o filho, pergunta se o Sam estaria pronto para jogar bola com eles. O
pequeno Dean responde com um sorriso: “claro que não, pai”. A mãe (Mary) sai do quarto, mas
antes confirma com o pai se ele vai colocar Dean na cama. Com Dean sonolento em seus braços, o
pai deseja bons sonhos ao bebê e apaga a luz. Quarto escuro; a trilha sonora é uma canção de
ninar. O móbile do berço se move, o relógio infantil na parede marca 20:13. As luzes em forma de
lua piscam e a trilha se torna mais tensa.

Figura 9 - frames do episódio piloto de Supernatural

A primeira cena do episódio transfere o espectador para um clima de suspense e terror: trilha
sonora tensa, a escuridão, a sombra dos galhos da árvore sem folhas se movendo do lado de
fora da casa; detalhes que situam o espectador sobre o universo de suspense-terror do seriado.
A quebra ocorre quando entramos na casa e a luz é acesa, a trilha sonora acompanha essa
mudança. E assim, esta cena é um contraste da anterior: a redoma familiar, luz, sorrisos, amor
e carinho. Essas duas composições juntas nos levam a indagar de que forma a série será
construída ao longo do tempo, talvez numa dicotomia entre o bem versus o mal – os
elementos indicativos no modo icônico nos sugere isso. Os planos seguem uma linha clássica:
primeiro um plano geral para localizar, que gradativamente é reduzido para mostrar os
personagens e a ação; e o uso de planos próximos e supercloses nos momentos de emoção.
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Em um plano mais fechado, a cena mostra a mãe dormindo. No criado-mudo, planos fechados de
uma foto do casal (John com uniforme esverdeado, ela de cabelos soltos, ambos sorridentes) e uma
babá-eletrônica. A mulher usa uma aliança que reforça a imagem de um casal feliz. O barulho
advindo do aparelho eletrônico acorda a mãe, que vai sonolenta até o quarto do bebê. Na porta do
quarto vemos a sombras de um homem parado em frente ao berço. O ponto de vista do espectador
está bem próximo ao que seria o olhar da mãe, como se estivéssemos atrás dela, vemos sua
silhueta que observa a silhueta do homem e o berço iluminado pela luz da janela. Mais tranquila,
ela sai do quarto.
No corredor iluminado, podemos ver seu rosto. A câmera a acompanha, a trilha sonora são notas
de piano. A luminária no final do corredor pisca, a mulher se aproxima. Na parede, uma foto
antiga de um casal vestidos de noivos. Alterações de luz no andar de baixo chamam a atenção dela,
que desce as escadas; a cada passo, as notas de piano se tornam mais rápidas. No andar de baixo,
as luzes têm tons azuis que indicam a televisão ligada. John ronca na poltrona, enquanto na
televisão passam cenas de soldados em guerra; ápice da trilha sonora. A câmera rapidamente se
posiciona no andar de cima e vemos a mulher subir a escada. No corredor, a câmera balança em
movimentos de passos rápidos e o olhar (zoom in) se aproxima do quarto do bebê. Dentro do
quarto, pode-se ver o desespero da mãe na porta.

Figura 10 - frames do episódio piloto de Supernatural

Outros detalhes reforçam a imagem de família e casamento feliz: a grande aliança do dedo da
esposa; o porta-retratos com a foto do casal abraçado e sorridente; fotografia antiga de noivos,
que reforçam a ideia de gerações da família; vários quadros com fotos familiares ao longo da
escada; a babá-eletrônica ao lado da cama, que acorda a mãe com o pouco barulho do bebê.
Dois elementos nesta sequência realçam a imagem de um pai com formação militar: a roupa
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usada na fotografia e o filme/documentário de guerra que ele assiste na televisão; esses
elementos podem auxiliar na associação de uma imagem militar ao pai. A série utiliza-se de
muitas cenas no escuro, com apenas silhuetas, e, novamente, nesta sequência vemos como a
trilha sonora e a iluminação mudam com a alteração da tensão dramática; a mudança do ponto
de vista, quando o personagem sobe as escadas, com a câmera balançando e o zoom in no
corredor, auxiliam na construção da inquietação do momento, colocando ponto de vista do
espectador no lugar do personagem. Na sequência a seguir, observamos outra quebra, de um
momento familiar, feliz e tranquilo, para o suspense, surpresa e medo:
Close no rosto do pai, que dorme na sala. Um grito. John acorda e sobre rapidamente a escada; em
cortes rápidos, a imagem mostra a personagem de frente, de costas e seu olhar no corredor.
Dentro do quarto, tudo está aparentemente tranquilo, o bebê está bem, não há outra pessoa no
quarto. John se aproxima do filho e fala com ele. Gotas de sangue caem do teto; a trilha se torna
tensa/assustadora. A mãe está no teto, com uma aparência fantasmagórica. Começa um incêndio.
John, assustado, pega o bebê.
No corredor, Dean grita por seu pai. Ele sai do quarto com Sam nos braços e entrega-o a Dean,
fala para o pequeno levar o irmão para fora de casa. No quintal, Dean segura o irmão nos braços e
diz palavras reconfortantes: “tudo vai ficar bem". O pai carrega os dois exatamente no momento
em que a casa explode.
Som e luzes de sirenes; os bombeiros tentam apagar o fogo. O pai com seus dois filhos está
sentado no capô do carro preto; luzes vermelhas das sirenes iluminam seus rostos.

Figura 11 - frames do episódio piloto de Supernatural
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Intercalando momentos de aparente tranquilidade com surpresas e terror, novamente esta
sequência apresenta o pai observando o ambiente tranquilo, para, logo em seguida,
surpreender o espectador com a mãe morta no teto. Com momentos de tensão, tem-se a
impressão, nesta sequência, de que o pai também teria morrido na intensidade das chamas,
porém, após instantes silenciosos e densos da cena mostrando Dean segurando o bebê, vemos
o pai sair rapidamente da casa e proteger os filhos da explosão que ecoa instantes depois.
Diferentemente de outras séries investigativas, foi importante no piloto de Supernatural
mostrar de que forma as vidas dos protagonistas está fortemente vinculada ao universo
sobrenatural: a morte sem explicação da mãe vai promover uma alteração na estrutura
familiar; eles passarão a caçar monstros e a buscar respostas. No modo temático, as atitudes e
os breves diálogos demonstram a construção de uma família equilibrada e feliz, com divisão
de tarefas, carinho, cuidado e amor, da mesma forma que o contraste com os sustos, o escuro,
a tensão e o mistério demonstra os papéis bem definidos da luta do bem versus o mal. No
modo icônico, temos indícios de caracterização de personagens; irmão mais velho cuidadoso
– que ao falar palavras reconfortantes ao bebê intensifica referências icônicas de irmão mais
velho protetor –, os pais carinhosos e cuidadosos, a mãe devotada, o pai corajoso e protetor –
como na cena em que John carrega os dois filhos no momento em que a casa explode,
protegendo-os dos estilhaços. Essa atitude futuramente se repetirá: pai-salvador que aparece
no momento mais perigoso.

Legenda indica a passagem de tempo para os dias atuais e a localização: Universidade de Stanford.
Uma garota fantasiada de enfermeira aparece na tela, ela chama por Sam. Pelo figurino e pelo
diálogo, o espectador é informado que se trata do mês de outubro e é Halloween. Em uma estante,
vemos a mesma foto que estava no quarto de John e Mary. Então vemos um rapaz alto, sorridente,
que se recusa a usar fantasia e que não está com vontade de ir para festa, mas cede aos pedidos da
namorada (Jéssica).
Na festa, conversam com um terceiro amigo (que também está fantasiado). Jéssica comemora a
ótima nota alcançada por Sam no SAT 32 . O amigo pergunta como a família recebeu a ótima
notícia, e Sam responde que ninguém de sua família sabe.
Quarto com pouca iluminação; Sam e Jéssica dormem. Barulhos despertam Sam. Ele levanta para
averiguar. Olha para a porta, vemos um vulto passar. Alguém invade a casa. Sam ataca o invasor;
eles brigam. A imagem só mostra silhuetas de sombras lutando. Sam é derrubado; a luz da janela
ilumina seu rosto. Sam reconhece o invasor, seu irmão. Dean faz uma piada sugerindo que Sam
está sem prática (mais pistas sobre o que ocorreu ao longo de vinte e dois anos). Sam consegue
derrubar o irmão, talvez ele não esteja tão sem prática.

32

Scholastic Assessment Test / Teste de Aptidão Escolar
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Figura 12 - frames do episódio piloto de Supernatural

O porta-retratos ajuda a contextualizar para o espectador que ainda estamos com a mesma
família. A cena cria certa expectativa quando vemos o espaço vazio antes do personagem
(agora adulto) aparecer. Interessante notar a construção das cenas de luta, eles utilizaram
contraluz com um grande contraste para transformar os atores em sombras. Essa opção tornou
a sequência bonita, ao mesmo tempo em que corrobora o clima sombrio da série. São dadas
algumas pistas sobre o que ocorreu com os irmãos após o incidente, indícios que demonstram
que nesse período de vinte anos ocorreu um afastamento da família. As sequências seguintes
mostram, por meio do diálogo entre os irmãos, o que ocorreu nessas duas décadas. O
espectador é informado que John criou os filhos para caçar monstros, também que ele
costuma beber muito, que expulsou Sam de casa quando este disse que não queria uma vida
de caçador, e que tem uma obsessão em descobrir o que ocorreu com a sua esposa.
Dean pede ajuda ao irmão mais novo. Mesmo ele sendo capaz de procurar o pai sozinho, ele
prefere fazer com a ajuda de Sam. Dean abre o porta-malas do carro; em um fundo falso,
encontram-se diversas armas, lâminas, frascos com substâncias (ainda desconhecidas da
audiência). Ele mostra a Sam pessoas desaparecidas no decorrer de vinte anos, todas do sexo
masculino, com aproximadamente a mesma idade, que dirigiam um veículo em uma ponte na
cidade de Jerico. A recorrência de desaparecimentos de pessoas em circunstâncias semelhantes e a
ausência de pistas que levem a encontrá-las fez o pai se interessar pelo caso. Sam questiona o
porquê de Dean não ter ido com o pai para essa caçada, e Dean responde que agora ele também
caça sozinho; para a surpresa de Sam, que acreditava que o pai jamais deixaria o filho investigar e
caçar sozinho, mesmo adulto.

Tem-se, nessa sequência, a apresentação da primeira forma de se iniciar uma investigação na
série, com a seleção de casos interessantes, como o acontecimento em questão, situações
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estranhas sem explicação ou solução, envolvendo mortes ou situações violentas, com
recorrências ou repetições de eventos semelhantes ao longo do tempo, sem uma solução para
os crimes por parte da polícia local e ausência de pistas, constituindo casos inexplicáveis:
Dean mostra ao irmão a gravação da última ligação do pai, que ocorreu há três semanas. Nesta, o
pai alerta que todos estão em perigo e que Dean deve tomar cuidado. A gravação tem
interferências, Sam relaciona isso a eventos sobrenaturais. Dean, que usou um filtro para limpar os
ruídos e reduziu a velocidade da gravação, mostra ao irmão uma voz feminina que diz: “eu nunca
posso voltar para casa”. Após apresentar o último caso em que o pai estava trabalhando e as
evidências de seu desaparecimento, os irmãos resolvem ir a Jerico em busca de pistas sobre o
paradeiro do pai.

Figura 13 - frames do piloto de Supernatural

Neste momento do episódio, temos, de maneira sutil, indicativos da forma como os
protagonistas tomam conhecimento dos casos, o que é observado e serve como indício de que
aquela situação merece a investigação. Também vemos alguns dos instrumentos que serão
utilizados ao longo das temporadas: o carro Impala 67 preto, com o porta-malas de fundo
falso carregando diversos tipos de armas, água benta e amuletos. O mapa, também presente na
cena, de maneira sutil, é um elemento importante e caracterizador da série; os personagens
percorrerão diversas cidades ao longo das temporadas, e o mapa marca sua presença na
maioria dos episódios, seja como um meio de localização ou para traçar recorrências de casos
sobrenaturais em localidades diferentes. Estes elementos são os primeiros índices de que a
série seguirá uma linha investigativa, com o caso do dia para ser solucionado.
Aos poucos, foram reveladas pistas sobre o que esperar da história: irmãos com habilidades
especiais, problemas familiares – uma família que perdeu a mãe em uma situação trágica e
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inexplicável, e como isso resultou em um pai que abusa de bebidas alcoólicas, irmão mais
velho dedicado ao pai e a caçada que tenta reunir a família novamente, irmão mais novo que
se afasta da família para viver longe da caça a monstros –, que caçam monstros e tentam
descobrir a verdade sobre a morte inexplicável de sua mãe. A primeira temporada se
desenrola na busca dos irmãos por seu pai desaparecido, que pode ter respostas não apenas
sobre a morte da mãe, como também sobre a morte da namorada de Sam. Em cada episódio,
conhecemos mais sobre os personagens, a relação entre os irmãos e suas habilidades em
resolver os enigmas sobrenaturais e salvar pessoas de monstros. Assim, não é apenas o
enigma do caso do dia que interessa, mas também pistas que ajudarão a montar o quebracabeça que compõe o mistério da morte da mãe. Observamos ainda o desenvolvimento e
evolução dos personagens, do relacionamento entre irmãos, as desavenças, o cuidado, a
proteção, a preocupação, a confiança e a dependência.

Apresentação do “caso”

Séries investigativas têm frequentemente como início do episódio um teaser que revela o caso
do dia. De forma breve, informa à audiência alguns dados sobre a vítima ou sobre o agressor.
Muitas vezes os detalhes da composição da cena dão indícios sobre a personalidade dos
personagens, podendo gerar empatia ou antipatia na audiência. Em Supernatural, na primeira
cena do episódio, somos apresentados a uma família feliz, pais cuidadosos, filhos obedientes,
casa arrumada e bela, fotografias e mimos; e, de repente, tudo isso muda com a inexplicável
morte da mãe. Logo após essas cenas, temos, então, a apresentação do caso do episódio, o
acontecimento inexplicável, envolvendo desaparecimentos misteriosos por vários anos,
associados a uma lenda urbana.

O espectador é levado a cidade de Jerico. É noite com névoa. Um carro passa; na trilha sonora uma
música de rock. Dentro do carro, percebemos que a música é diegética: o som sai do rádio. Um
jovem, que usa uma jaqueta com as mangas puxadas para cima e uma pulseira, fala ao celular com
alguém, aparentemente é sua namorada. Neste diálogo, o espectador é informado que o jovem não
pode ir à casa da namorada porque no dia seguinte ele vai trabalhar bem cedo, sabemos também
que ele trabalha para o pai, que o pai não é maleável e pode ser rigoroso. Ele vê uma mulher
vestida de branco parada no acostamento, desliga o celular e para o carro. Pergunta se está tudo
bem e se a garota quer carona. Claramente, ele se interessa pela mulher. Ela usa um antigo vestido
branco decotado, com partes rasgadas. O rapaz pergunta se ela estava em uma festa de Halloween.
O que dá indicação para audiência de que isso está ocorrendo na mesma noite da sequência
anterior. A mulher entra no carro. Corta para a estrada; vemos o fundo do carro e a mulher
entrando, mas dentro do carro só vemos o rapaz. Durante o breve diálogo, o rapaz olha diversas
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vezes para o decote da mulher e ela se insinua para ele. A mulher pergunta se ele quer ir para casa
com ela. Ele prontamente aceita e acelera o carro.
Eles se aproximam de uma casa abandonada em ruínas; janelas quebradas, buracos na parede, teias
de aranha. A mulher diz: “eu nunca poderei voltar para casa” e desaparece de dentro do carro; a
trilha fica tensa. O rapaz sai do carro e procura por ela, ele se aproxima da casa; silêncio. Um
efeito sonoro breve e alto (para provocar susto). Um pássaro sai de dentro da casa e voa em
direção ao rapaz, que, com o susto, cai; trilha tensa. O rapaz se levanta, corre em direção ao carro,
liga o carro e acelera, saindo da propriedade. Silêncio novamente. Vemos a mulher no banco de
trás, ouvimos novamente o efeito de som breve e alto (para provocar susto). O carro passa pela
ponte; gritos, jato de sangue no para-brisa do carro. Fade out.

Figura 14 - frames do episódio piloto de Supernatural

Tivemos, no breve diálogo dos personagens, marcas temporais, indicando que estamos ainda
na mesma noite da sequência anterior, mas em uma outra locação. Temos um jovem que
trabalha para o pai, ele não vai para casa da namorada, mas aceita prontamente o convite de
uma estranha, indicando que o rapaz não é fiel ao relacionamento. Diferente do primeiro caso
apresentado no episódio piloto – a morte misteriosa da mãe, que trata da mitologia da série,
esse arco narrativo percorre as cinco primeiras temporadas –, esta sequência descrita acima
apresenta ao espectador de que forma os episódios serão constituídos, com um crime/enigma
a ser solucionado. A sequência não tem muitos momentos de tranquilidade. Pelo contrário, a
tensão e o suspense são crescentes – exemplo disso é a cena em que a mulher na estrada entra
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no carro e vemos que, na verdade, ninguém entrou –, há diversos momentos de susto – como
na cena em que o carro está com o vidro embaçado e surgem manchas de sangue –, assim
como a névoa, as sombras, as casas abandonadas, os morcegos e a lama ajudam na construção
do clima de terror e de mistério. Essas sequências revelam ao espectador detalhes do caso que
os irmãos vão investigar, que é o mesmo caso investigado pelo pai quando ele desapareceu.

Investigação
As cenas anteriores deram pistas sobre de que forma os irmãos se envolveram na caça aos
monstros (a morte inexplicável e sobrenatural da mãe levou os sobreviventes da família a
caçar eventos sobrenaturais), também as suas diferentes personalidades, tal como a
apresentação do caso a ser investigado (o caso do dia), juntamente com a forma como os
personagens tomaram conhecimento desse mistério, e a justificativa para investiga-lo.
As próximas cenas trazem um retrato da vida de caçador e do modo investigativo associados
aos protagonistas:

É dia; na trilha sonora, rock clássico. Plano médio de um posto de gasolina de beira de estrada,
velho e decadente. Dean sai da loja de conveniência com um doce na boca, salgadinho e
refrigerante nas mãos. Sem trilha musical. Oferece o café da manhã a Sam que, com cara de
repulsa, recusa. Sam segura uma caixa com diversas fitas cassete. Dean coloca gasolina no carro.
Sam pergunta como o irmão e o pai pagam pelas coisas, se ainda é com fraudes em cartões de
crédito. Dean responde que caçar monstros não é uma carreira profissional, e joga a culpa nos
bancos que oferecem os cartões para eles, que eles só fazem preencher o papel. Sam pergunta com
que nome eles preencheram dessa vez, os nomes são engraçados e sugestivos. Dean entra no carro,
e Sam diz que ele precisa atualizar as fitas cassete e a coletânea de música:
Sam: Black Sabbath, Motorhead, Metallica, são os maiores sucessos do rock de mullet.

Figura 15 - frames do episódio piloto de Supernatural
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Esta cena mostra para audiência um pouco de como é a vida de Dean; em postos de gasolina
decadentes, hotéis baratos, salgadinhos como café da manhã; também mostra seu gosto por
rock clássico e fitas cassete. E revela a aversão de Sam por esse estilo de vida, com a recusa
(repulsiva) do fastfood. Na sequência:
Dentro do carro, Dean dirige. Sam liga para os hospitais e necrotérios, mas não há nenhum
indivíduo parecido com o pai nos registros. Na estrada, eles passam pela ponte interditada, carros
de polícia e o carro abandonado. Eles resolvem ver o que aconteceu. Dean retira do porta-luvas do
carro uma caixa com diversas credenciais falsas com sua foto, pega uma sob o olhar incrédulo do
irmão mais novo, e sorri sarcasticamente.

Figura 16 - frames do episódio piloto de Supernatural

Esta sequência apresenta ao espectador outros elementos que farão parte do método
investigativo da dupla. Sam ligou para hospitais e necrotérios procurando alguém com as
características do pai. Em diversos episódios veremos um deles informando à audiência que
ligou para hospitais, necrotérios, delegacias, para localizar vítimas. Outro passo importante é
o modo como eles tentam se infiltrar na investigação policial para obter informações, com o
uso de identidades e credenciais falsas para ter acesso a instalações, cenas de crimes e
informações já coletadas pelos policiais. Importante salientar a recusa inicial de Sam nessas
práticas ilegais, ele não parece confortável com isso nos primeiros episódios, mas ao longo da
temporada isso deixará de ser um problema.
Os policiais procuram vestígios no rio, dentro do carro: sem sinais de luta, sem pegadas, sem
digitais, impecável. No para-brisa não tem a marca de sangue. Ficamos sabendo que o rapaz
desaparecido é namorado da filha de um policial, e ela está na cidade colando cartazes. Os irmãos
se aproximam.
Dean mostra a credencial de delegado federal33. O policial comenta que eles são muito jovens para
o cargo; os rapazes sorriem. Dean agradece o comentário gentil e comenta sobre os casos
anteriores semelhantes, perguntando se há alguma ligação entre as vítimas. O policial diz que até
agora não. Sam pergunta se o policial tem alguma teoria, e o policial diz que eles não têm nada.
33

Federal Marshall
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Dean, de forma arrogante, diz que é isso que eles esperam do péssimo trabalho policial. Sam pisa
no pé de Dean e agradece ao policial pelas informações. Na saída, Dean dá um tapa na cabeça de
Sam. O FBI passa por eles. Dean cumprimenta chamando-os de agente Mulder e agente Scully34.

Figura 17 - frames do episódio piloto de Supernatural

Esta sequência apresenta os artifícios usados pelos rapazes para se infiltrarem nas
investigações policiais. Bem como posiciona-os como investigadores diferenciados do
policial-comum, pois eles foram treinados para observar outros detalhes, analisar de modo
diferenciado as pistas e enxergar além do que é esperado.

Na cidade, os irmãos procuram pela namorada (Amy) do rapaz desaparecido (Troy). Eles se
apresentam como amigos do namorado, mas ela diz que o namorado nunca mencionou nada sobre
eles.
Eles conversam em uma lanchonete. Refrigerante para Amy e a amiga, café para os irmãos. Sam
elogia o colar da garota, ela responde que foi um presente de Troy e que assusta os pais com esses
símbolos do mal; mas Sam diz que o símbolo do pingente significa, na verdade, proteção contra o
mal. Dean diz que há algo muito estranho sobre o desaparecimento de Troy e pergunta se as
meninas ouviram algo sobre isso. A amiga fala da lenda urbana, de uma garota assassinada na
estrada, que pede carona e quem dá carona desaparece para sempre.
Os irmãos pesquisam na rede do jornal local sobre assassinatos na estrada, mas nada encontram.
Sam muda as palavras-chave e encontra uma notícia de 1981 sobre uma mulher que pulou da
ponte após matar os filhos afogados na banheira.

34

Protagonistas do seriado Arquivo X, que fez sucesso na década de 1990 e abriu o caminho para a existência de
séries como Supernatural.
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Figura 18 - frames do episódio piloto de Supernatural

Neste trecho, observamos outro disfarce utilizado pela dupla; ao entrevistar parentes e amigos
das vítimas, tentam se passar por conhecidos da vítima. No piloto, eles fingem ser colegas de
faculdade do rapaz desaparecido. Frequentemente, os entrevistados desconfiam dos irmãos –
como Amy ao responder que o namorando nunca havia mencionando eles –, mas acabam
dando as informações que os irmãos precisam. A cena também revela que os irmãos carregam
conhecimentos sobre símbolos e seus significados reais, como no momento em que Sam
explica a Amy que o pingente representa proteção contra o mal. Outro elemento da
investigação dos irmãos, para identificarem se o caso é de fato sobrenatural, é a pesquisa
realizada em jornais e bancos de dados da polícia. Eles buscam por situações semelhantes ao
longo dos anos, tentando coletar todas as informações possíveis sobre os envolvidos e sobre o
local onde ocorreram os casos inexplicáveis, inclusive visitando a cena do crime:
Noite, névoa. Os irmãos estão na ponte de onde a mulher cometeu suicídio. Sam reclama, pois ele
deve retornar para a entrevista na universidade na segunda-feira. Dean questiona se isso é
realmente sério: se tornar um advogado, casar com a namorada. E Sam pergunta por que não seria.
Dean questiona se Jessica sabe a verdade sobre Sam e as coisas que ele já fez. Sam responde que
não, e que ela nunca vai saber. Dean diz que Sam pode fingir, mas que mais cedo ou mais tarde ele
vai ter que encarar a verdade sobre quem ele é: um caçador de monstros, tal qual o pai e o irmão.
Sam diz que ele não é assim, que quer ter uma vida normal e que, mesmo que encontrem o
responsável pela morte da mãe, isso não vai trazer ela de volta. Dean empurra Sam e diz para ele
não falar assim sobre a mãe. Eles veem uma garota pular da ponte, correm até onde ela estava, mas
não há nada. O carro de Dean liga sozinho, mas a chave está na mão dele. O carro persegue os
irmãos pela ponte, os dois pulam. Fade out. Sam segura-se na estrutura e Dean cai na lama.
Coberto de lama, ele verifica se está tudo bem com o carro.
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Figura 19 - frames do episódio piloto de Supernatural

Estas sequências revelam a importância da presença do investigador especializado para
solucionar aquele caso, e que eles estão suscetíveis a se machucarem durante o processo
investigativo. Interessante retomar que nos produtos ficcionais detetivescos é recorrente a
explicação justificada da necessidade do investigador para resolver o caso. Conforme
discutido no primeiro capítulo desta dissertação, não é qualquer caso que merece o esforço
investigativo, portanto verificamos recorrentemente uma necessidade de se comprovar para o
espectador de que aquele caso vale a pena ser investigado. Assim, apontam-se detalhes que o
diferencia da maioria de casos-comuns, estes que podem ser solucionados pelos meros
policiais, já que não necessitam de habilidades específicas.
A justificativa para a investigação do caso, nas falas dos personagens, se resume em: o pai
estava investigando essa história, eles estão atrás do pai, devem continuar procurando pistas
até o encontrar, o que pode levar certo tempo, e, durante o processo, eles salvam pessoas e
destroem monstros. Essa justificativa vai aparecer em praticamente todos os episódios, que
não envolvem o arco longo e principal, da temporada.
Os irmãos vão para um hotel. Dean entrega um cartão de crédito e o recepcionista diz que outra
pessoa com o mesmo sobrenome pagou um quarto por todo o mês.
Sam abre a porta, eles entram no quarto. No quarto há amuletos espalhados, sal grosso no chão e
restos de fastfood. Diversos papéis na parede: recorte de jornal com notícia dos desaparecidos,
monstros, demônio, morte, fantasma, referências do que se esperar da série. Sam encontra um
recorte com a mesma notícia da mulher que pulou da ponte e uma anotação do pai “mulher de
branco”. O pai descobriu o enigma do caso, os irmãos falam sobre o que o pai teria feito a partir da
descoberta: destruir os restos mortais da mulher e que ele teria ido falar com o viúvo. Sam
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encontra uma foto dele e Dean mais novos com o pai, e sorri. Dean sai do quarto, os policiais
prendem ele, alegando credenciais e cartão de crédito falso.

Figura 20 - frames do episódio piloto de Supernatural

Temos, então, mais elementos que caracterizam a vida dos protagonistas; os irmãos (e o pai)
costumam comer fastfood e se hospedar em hotéis de beira de estrada, uma vez que não têm
residência fixa, devido ao trabalho que realizam percorrendo o país. Outros elementos
importantes para a série são mostrados: o uso do sal grosso para impedir que fantasmas
entrem no ambiente, símbolos de proteção nas paredes e o ‘quadro’ com informações sobre o
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caso, que, em Supernatural, foi adaptado nas paredes do quarto de hotel. Sobre a construção
de personagens, encontramos uma fotografia de John com seus filhos em um momento de
carinho, o olhar curioso e o sorriso de satisfação de Sam demonstram a surpresa dele ao
encontrar aquela fotografia com as coisas do pai.
Na delegacia, Dean faz piada sobre o seu verdadeiro nome. O policial tem uma teoria de que Dean
é o assassino e tem um parceiro mais velho que iniciou os assassinatos. Ele retira da caixa de
evidências um diário e mostra-o a Dean. Abre as páginas, diz que é impossível de se entender
alguma coisa dali, mas que encontrou o nome verdadeiro de Dean e um recado para ele,
coordenadas de sua localização.

Figura 21 - frames do episódio piloto de Supernatural

Esta sequência apresenta o diário de John. A construção da cena (encenação) – com o uso do
plano fechado, com uma iluminação específica para o diário e a trilha sonora – fornece pistas
da importância daquele objeto para a trama. Em relação ao modo investigativo, o diário
servirá de auxílio para as pesquisas sobre os monstros e formas de eliminá-los, pois contém
informações coletadas pelo pai, durante vinte anos, sobre seres sobrenaturais. E, na primeira
temporada, servirá de apoio para os irmãos, uma vez que o pai está ausente. Outro detalhe
importante, que remete à caracterização dos personagens e ao modo investigativo, é a
coordenada dada pelo pai para Dean, com códigos militares, reforçando a imagem de que os
rapazes receberam treinamento militar por parte do pai.

Sam vai falar com o viúvo Joseph e pergunta se viu o John. Joseph diz que John apareceu há
alguns dias e que era um jornalista. Sam responde que os dois trabalham na mesma história e que
está lá para confirmar os fatos. Sam pergunta sobre a morte da esposa, se tinham um casamento
feliz, e Joseph responde que sim. Sam agradece e vai em direção ao carro, pensa um segundo e
retorna. Ele conta a história da mulher de branco, história que diversas mulheres compartilham:
elas foram traídas no casamento e, por um momento de insanidade, matam seus filhos; não
suportando a culpa, elas cometem suicídio. Seus espíritos, então, ficam amaldiçoados, caminham
por estradas, e, sempre que encontram um homem infiel, elas o matam e ele nunca mais é visto.
Joseph assume que cometeu erros, mas que a esposa nunca teria assassinado propositalmente seus
filhos.
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Dean faz piadas com o policial. A delegacia recebe uma denúncia de tiros e todos saem. Dean pega
um clipe de papel do diário do pai. Ele pula da janela da delegacia, desce as escadas e foge. Liga
para Sam de um telefone público e agradece a ligação de Sam para a delegacia com a falsa
denúncia de tiroteio. Dean comenta que encontrou o diário do pai e estranha a situação, pois o pai
jamais abandonaria um caso e nunca deixaria o diário para trás. Sam, que está na estrada falando
ao celular com Dean, atropela a mulher de branco. A mulher aparece no banco de trás e diz: “me
leve para casa”. Fade out.
Sam recusa. Ela trava as portas do carro e liga-o, guiando para a casa. Do banco de trás, diz: “eu
nunca posso voltar para casa”. Sam então percebe que ela tem medo de voltar. Ela tenta seduzir
Sam, mas ele resiste. Ele não é infiel à namorada. Ela tenta machucar Sam. Som de tiros; do lado
de fora do carro, Dean atira várias vezes no fantasma. Sam acelera o carro e atravessa as paredes
velhas da casa. Dentro da casa, o fantasma pega um quadro com uma foto dela e das crianças; olha
com raiva para os rapazes, lança um móvel contra eles, prendendo-os. As luzes piscam, água cai
da escada, a mulher de branco se aproxima da escada e vê no alto a silhueta de duas crianças que
falam: você voltou para casa, mamãe. As crianças abraçam a mãe; gritos de horror. Os fantasmas
desaparecem e deixam uma poça de água. Sam diz que ela tinha medo de enfrentar os filhos. Dean
diz que vai matar Sam se o carro estiver estragado.

Figura 22 - frames do episódio piloto de Supernatural

O clímax do episódio foi construído com a solução de parte do enigma, respondendo ao
motivo do fantasma repetir diversas vezes que ela não poderia voltar para casa, bem como a
eliminação da ameaça. No entanto, para que isso ocorresse, a dupla sofreu riscos; os irmãos se
machucaram e poderiam ter morrido. Frequentemente, nas histórias detetivescas o momento
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do clímax está relacionado com a solução do enigma da trama, a apresentação de quem é o
verdadeiro criminoso. Mas, em Supernatural, temos mais momentos de eliminação da ameaça
do que respostas para o mistério. As respostas aparecem antes ou depois desse ápice
dramático de eliminação da ameaça. Sobre os personagens, no episódio piloto alguns índices
remetem a um cuidado e preocupação de Dean com o carro, e aspectos positivos sobre o
caráter de Sam, por meio da associação da imagem de fidelidade, que contrasta com a imagem
de garanhão de Dean. Na caracterização da série como fantasia/terror, temos uma iluminação
escura, efeitos especiais e cenas construídas para assustar e impressionar, como no caso da
descrita anteriormente – com a água descendo pela escada, e no alto da mesma surgem as
sombras de duas crianças com roupas antigas, acompanhada de uma trilha sonora tensa,
proporcionando uma atmosfera aterrorizante.
Trilha sonora de rock clássico. Estrada, madrugada, o carro só com uma das lanternas
funcionando. Dentro do carro, Sam com uma lanterna vê no mapa as indicações dadas pelo pai e
diz o lugar do próximo caso. Dean diz que dá para chegar ao lugar em poucas horas. No entanto,
Sam responde que deve voltar para casa porque a entrevista será em pouco tempo.

Figura 23 - frames do episódio piloto de Supernatural

Novamente temos, nesta sequência, a referência ao mapa – que será importante por toda a
temporada –, ao diário do pai – que servirá de apoio durante as investigações – e às
coordenadas para o próximo caso – que sinaliza uma ideia de continuidade na série. Em
termos de construção de personagem, vemos a tentativa de Sam de se afastar desse universo
sobrenatural, mas ao mesmo tempo a preocupação com o pai e irmão, pelo laço familiar.
Na universidade, Sam diz para Dean ligar caso encontre o pai. E que talvez dê para alcançá-lo
depois. Dean diz que eles, juntos, formaram uma bela equipe.
Sam entra na casa; trilha sonora tranquila. Ele encontra biscoitos e um bilhete da namorada. Deita
na cama, exausto. Silêncio. Gotas de sangue caem no rosto dele; trilha tensa. Sam vê Jessica morta
no teto, que em seguida pega fogo, exatamente como sua mãe. Dean entra correndo e, como no
passado, salva novamente seu irmão do incêndio. Pessoas na rua, sirenes, bombeiro. Luz vermelha
reflete nos rostos dos irmãos, que preparam as armas no porta-malas do carro. Sam diz: nós temos
um trabalho a fazer. Fade out.
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Figura 24 - frames do episódio piloto de Supernatural

O final do episódio se constitui em um ponto de virada na vida dos protagonistas: a morte da
namorada de Sam, semelhante à morte da mãe no início do episódio, vai levá-lo novamente
para a caça aos monstros e à busca por respostas, configurando-se no arco longo da
temporada. Tem-se um vínculo muito pessoal dos investigadores com o caso tratado neste
arco longo, ou seja, os irmãos fazem parte da história do crime, e é isso que vai desencadear
as investigações sobrenaturais por toda a temporada.
Elementos da fantasia/suspense/terror estavam presentes na trilha, na escuridão, nas sombras,
na fotografia, nos efeitos especiais, nos sustos e na história fantasiosa. Bem como elementos
das narrativas de detetives, com investigadores que não se encaixam bem na sociedade,
inteligentes e habilidosos, diferentes do policial-comum; com seus métodos específicos de
investigação (meio fora da lei), mas que, com a solução do enigma, salvam vidas.
Por meio do modo icônico (CALABRESE, 1999) e das formas direta e indireta (RIMMONKENAN, 2005), tivemos no episódio piloto elementos que ajudaram a traçar as características
de personalidade dos personagens principais da história.
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John (pai) é apresentado como um homem de família sorridente35, que ajuda a cuidar dos
filhos; é carinhoso, e a apresentação dele no início do episódio se faz de forma indireta,
elementos que dão pistas sobre o caráter do personagem – homem de família, com
treinamento militar (fotografia no quarto do casal, camisa USMC, soldados na televisão),
cuidadoso com os filhos (desejo de bons sonhos, colocar o filho na cama, protegê-los da
explosão) – se configuram como os índices puros (BARTHES, 1976) ou o modo icônico
(CALABRESE, 1999), pois precisam da interpretação do público.
Vinte e dois anos depois, somos apresentados ao personagem paterno, traços da personalidade
e caracterização, por meio das falas dos filhos. Sam apresenta o pai como autoritário,
alcoólatra e obsessivo. Dessa forma, apesar de não vermos o personagem, são revelados
traços seus de forma direta (RIMMON-KENAN, 2005), com os adjetivos usados pelo filho
para descrever o pai. Percebemos que alguns traços do pai cuidadoso permaneceram: os dois
filhos citam atitudes do pai em treiná-los e ensiná-los sobre a existência de monstros e seus
perigos. Novamente de forma indireta, vemos traços de um pai cuidadoso e ligado à família:
fotografia dele com os meninos e o carro, e a ligação para Dean avisando para ter cuidado,
com tom de voz que demonstra preocupação com a segurança dos filhos.
As características dos dois irmãos são apresentadas principalmente de forma indireta, as
construções das cenas promovem pistas e traços que configuram a caracterização das
personalidades. Na apresentação de Dean, ele é ainda criança nos braços de sua mãe, dando
boa noite ao seu irmão mais novo. A alegria ao ver o pai na porta, o cuidado com seu irmão
caçula, por exemplo, são cenas que destacam que sua relação com a família é muito forte e
ressaltam o cuidado que ele tem como irmão mais velho. Em outros momentos, também de
forma indireta, foram dadas pistas para compreender a personalidade de Dean na fase adulta,
como na cena em que ele chama o irmão caçula para ajudar a encontrar o pai. Embora fique
evidente a capacidade do primeiro de realizar a tarefa sozinho, ele busca a ajuda do irmão, o
que demonstra seu vínculo com a família e o desejo de reuni-los novamente. Estes traços vão
reaparecer durante temporada; a importância que Dean dá a família aparece ao longo de toda a
série. E sobre o estilo de vida do personagem, denota-se que: gosta de comidas de fastfood,
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Rimmon-Kenan (2005, p.68, tradução nossa) aponta que "o espaço físico ao redor do personagem (quarto,
casa, rua, cidade), bem como seu ambiente humano (família, classe social) também são frequentemente
utilizados como traços metonímicos". Trecho original: "A character’s physical surrounding (room, house, street,
town) as well as his human environment (family, social class) are also often used as trait-connoting
metonymies".
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faz piadas constantemente, faz o tipo garanhão (flertou com a namorada do irmão, olhou para
mulheres na rua) e está sempre preocupado com o carro.
Em relação a Sam, a primeira cena em que o vemos adulto, ele está na faculdade e não quer ir
para uma festa à fantasia, tem uma namorada, tirou uma nota alta no SAT, tem uma entrevista
na faculdade para conseguir uma bolsa de estudos integral, sua família não sabe de suas
conquistas e evita bebidas alcoólicas. No decorrer do episódio, percebemos que Sam não
mantém contato com a família. De forma direta, ele fala que tem mágoas do pai, por este tê-lo
colocado para fora de casa em virtude de Sam não querer seguir a carreira de caçador de
monstros e preferir estudar. Tem ressentimentos também pelo pai não demonstrar um carinho
normal de acalentar e afugentar os medos; pelo contrário, teve atitudes de dizer a uma criança
que monstros existem de verdade e treiná-lo a combater esses seres sobrenaturais. De forma
indireta, vemos que Sam é mais educado que seu irmão, também mais simpático (ele tratou
respeitosamente os policiais e foi simpático com a namorada da vítima). Sam buscava uma
vida normal, segura, longe das obsessões do pai em caçar monstros.
Os irmãos são habilidosos – foram treinados para reconhecer elementos sobrenaturais no
cotidiano –, espertos, fortes, sabem como abrir portas e algemas sem usar chave, apenas com
um clipe de papel; mentem para autoridades, para testemunhas e para parentes das vítimas,
têm um estilo de vida peculiar, dormem em hotéis baratos de beira de estrada, se alimentam
mal, com uma dieta baseada em salgadinhos e fastfood. Devido ao conhecimento acumulado
no decorrer dos anos, sobre criaturas e eventos sobrenaturais, os protagonistas se destacam
dos policiais-tipo, que não enxergam as pistas nem interpretam corretamente os fatos. Se
passam por agentes federais com identidades falsas para se infiltrar na investigação e ter
acesso às testemunhas, evidências e locais dos crimes. Realizam pesquisas na internet na
procura de casos semelhantes que se configurem em um padrão recorrente. No episódio
piloto, os personagens vão conseguir informações pela associação de seus conhecimentos
prévios e pesquisas na internet/jornais. No decorrer da temporada, eles utilizarão o diário do
pai. A motivação dos personagens em seguir em frente está diretamente ligada à morte da mãe
e ao desejo de vingança, cuja chama foi reacendida com a morte inexplicável da namorada de
Sam. Tem-se também o vínculo familiar forte, mesmo disfuncional; os dois irmãos (e o pai)
formam uma equipe eficiente em investigar e solucionar casos sobrenaturais, casos que os
policiais “normais” não são capacitados para resolver.
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3.1.2. Criminal Minds - Piloto
Título: Extreme Aggressor
Produtor Executivo: Edward Allen Bernero, Mark Gordon
Produtor: Peter R. McIntosh
Roteiro: Jeff Davis
Direção: Richard Shepard

O tempo do piloto de Criminal Minds tem aproximadamente quarenta e dois minutos, e, em
ordem cronológica, mostra ao espectador: como a vítima, na apresentação do caso, foi
sequestrada; o que cada membro da equipe fazia quando foi chamado para investigar o caso; e
o processo de investigação até a solução do enigma. No episódio, não fica claro nem explícito
qual o período do ano e quanto tempo durou a investigação, mas são dados alguns indícios,
como na fala do personagem Hotchner que enfatiza que a equipe tem apenas trinta e seis
horas para encontrar a vítima. Em termos de localização, as legendas indicam a cidade e a
locação de algumas cenas, situando o espectador.

Apresentação do caso

O episódio piloto de Criminal Minds traz, no teaser de abertura, o caso que eles vão
investigar, com a breve localização da cidade em grandes planos gerais, e caracterização do
personagem-vítima, com uma construção de cenas que visam gerar certa empatia do
espectador pela personagem:

Cenas aéreas de uma cidade. Está chovendo. A legenda indica que estamos em Seattle. Em
plongée, estamos mais perto de prédios. Ainda de cima, a câmera mostra uma escada com pessoas
apressadas segurando guarda-chuvas pretos; dentre eles, passando pelo meio, vemos um guardachuva vermelho.
Ainda em plongée, cenas em um escritório, diversas mesas com pequenas divisórias, carrinho de
correspondência, máquina de fotocopiadora. A câmera percorre as mesas até se aproximar de uma,
onde está uma mulher que veste uma blusa rosa. Sua mesa tem um mousepad de praia, pôster de
cachorros e flores laranjas em um vaso. A câmera se aproxima e mostra a mulher de perfil em sua
mesa. Corte para tela do computador; carrega a imagem de um carro laranja. A mulher sorri, ela
está em um bate papo. Pela conversa, tem-se a indicação de que ela pretende comprar o carro da
foto.
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Figura 25 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

Em Criminal Minds, no episódio piloto segue-se uma organização narrativa típica de séries
policiais, com uma breve apresentação da vítima e/ou do crime. Algumas cenas, desta
sequência, chamam a atenção pelo cuidado com a filmagem e edição, com uso de planos
gerais para localizar o espectador, se aproximando com planos próximos para situar e guiar o
olhar, como o uso do guarda-chuva vermelho, entre tantos outros escuros, que traz a atenção
do espectador para onde ele deve ‘olhar’, diferenciando a personagem dos demais figurantes.
Tem-se o uso do plongée absoluto, percorrendo as mesas do escritório até encontramos a
personagem. É interessante também a caracterização da personagem, alguém aparentemente
simpática e alegre; flores laranjas em sua mesa, fotografia de cachorro na parede, elementos
que ajudam na construção de um vínculo, ainda que breve, com a audiência. Tendemos a
simpatizar com ela.

Plano fechado no guarda-chuva vermelho; a mulher está na rua esperando por alguém. O carro
laranja (da fotografia no chat) para, o motorista sai, eles se cumprimentam; ela entra e senta no
banco do condutor e o homem senta no banco do carona.
Eles conversam sobre o carro, o homem pergunta se ela quer olhar o motor. A chuva passou, e eles
olham o motor do carro. O homem continua de capuz, em nenhum momento vemos o rosto dele.
Ele sugere que a mulher peça ao mecânico para olhar o carro também. Abre a porta do carona para
ela; a mulher entra, e sutilmente ele retira o pino da porta.
Dentro do carro; lá fora chove novamente. Ela fala que ele passou do local onde deveria parar para
ela descer, mas o motorista não para o carro. Plano detalhe das mãos dele apertando o volante. Ela
sugere que ele pare mais à frente, mas ele não para. Mudança na trilha sonora, que fica tensa. A
mulher olha para janela. Agora nos posicionamos do lado de fora; vemos seu rosto tenso,
preocupado. Desesperada, ela percebe que não tem o pino da porta, o homem dá um soco no rosto
dela.
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Figura 26 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

Ainda estamos acompanhando a mulher ruiva. Sabemos que seu nome é Heather pelo chat em
que ela conversava sobre a compra de um carro. Em todos os planos existe um cuidado para
mostrar Heather e esconder ao máximo o homem; ele está sempre de capuz, não vemos seus
olhos no retrovisor, há o uso de planos detalhes para mostrar o aumento da tensão nas mãos
do motorista ao segurar o volante. Ainda não sabemos quem é o criminoso, mas temos pistas
de como ele entra em contato com as vítimas.
Na edição desta cena, conseguiu-se, por meio de efeito especial, transformar um dia de sol em
dia chuvoso, o que propiciou um interessante contraste entre o dia cinzento e o guarda-chuva
vermelho, como também destoar o carro laranja do restante da cena.
A trilha sonora é construída de uma maneira que a faz acompanhar as mudanças das tensões
da cena, trabalhando com a expectativa e surpresa do espectador. No entanto, existe sutileza
ao se mostrar os eventos. Por exemplo, na cena não se dá ênfase na retirada do pino da porta,
ainda que isso seja de extrema importância. Durante toda a temporada, as cenas são
trabalhadas dessa forma; os elementos estão ali no quadro, mas não são amplamente expostos,
o olhar do espectador não é diretamente guiado, as pistas e informações são dadas de forma
discreta.
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Apresentação da equipe e aceitação do caso

Fomos apresentados à situação de sequestro, mas ainda não temos informações detalhadas
sobre o caso. Então, as próximas cenas cumprem essa função de dar detalhes sobre o mistério,
também apresentar quem irá solucionar o enigma e salvar a vítima. Criminal Minds tem uma
equipe grande, com seis integrantes (no piloto só vemos cinco).
Uma das marcas de produtos seriais é a utilização de elementos icônicos para o
reconhecimento das características básicas dos protagonistas; criar empatia e distinguir sua
função na equipe. Assim, a apresentação de cada um dos personagens os coloca em momentos
específicos, que tentam, em pouco tempo, traduzir e sintetizar ao máximo sua personalidade:
Noite; a legenda indica Washington DC. Plano geral de uma casa. Dentro do quarto, uma mulher
sentada na cama lê um livro de nomes, e um homem (Hotchner), em pé perto da janela, monta o
berço. Eles sorriem e conversam sobre nomes para o futuro filho. Ela sugere Gideon, eles riem.
Ele responde “de jeito nenhum” e se senta perto dela na cama. O telefone toca, eles se abraçam.
Barulho de impressora. Vemos a expressão resignada do homem. Plano detalhe da impressora que
imprime uma folha com a foto de Heather.

Figura 27 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

A paternidade parece importante para esse personagem, pois ele está em casa com sua esposa
montando o berço do bebê dentro do quarto do casal. Eles parecem felizes, sorriem, fazem
brincadeiras sobre o nome do futuro bebê, elementos que sugerem uma família feliz. A
interrupção desse momento com o toque do telefone é perceptível na mudança das feições; de
sorrisos para resignação e frustração. O que podemos ler nessa cena é a relação dividida entre
família e trabalho, que aparentemente tem pesos iguais na vida desse personagem.
Cenas internas em um bar, um homem (Morgan) bebe e conversa com outras três mulheres. Ele
fala brevemente do trabalho de traçar perfis de criminosos e não apenas de serial killers. O
telefone dele toca. Uma das mulheres pergunta se ele trabalhou com Gideon em Boston. Ele muda
de expressão para resignação, e responde que deveria ter trabalhado.

Figura 28 - frames do episódio piloto de Criminal Minds
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Nesta cena, temos mais informações sobre o trabalho investigativo. No diálogo com as jovens
mulheres, futuras agentes do FBI, Morgan fala sobre traçar perfis de criminosos, indicando
que o trabalho deles abrange não apenas serial killers. O celular interrompe a brincadeira dos
agentes, e é através dele que obtemos mais uma informação, que indica o nome do setor em
que ele trabalha: BAU (Behavioral Analysis Unit36 ). A ligação interrompe o momento de
diversão desse personagem, o que indica uma ligação forte com o trabalho.
Nessas duas cenas ouvimos os personagens, Hotchner e Morgan, falando sobre alguém
chamado Gideon, o primeiro, em tom de admiração, fala da possibilidade de dar esse nome ao
filho. Enquanto o segundo personagem transmite certa aversão e ressentimento.
Fotos de vítimas em um projetor. Em voz off, um homem pergunta se alguém conhece os rostos
das fotos. Ouvimos uma voz feminina que responde que são vítimas do “Assassino da trilha”. A
legenda na tela indica: Treinamento de análise comportamental. Plano médio de uma sombra que
se locomove na frente das fotos projetadas. Ele responde que é como os jornais o chamavam, mas
eles (agentes do BAU) preferem o termo ‘suspeito desconhecido’. A câmera se posiciona atrás dos
alunos; todos usam camisas azuis. O homem que apresenta a palestra gesticula bastante. As fotos
continuam a mudar na tela.
Gideon: Eu disse à polícia da Virgínia que é um homem branco de 20 e poucos anos, que dirige
um furgão nacional em más condições, tem um emprego mediano (a câmera se aproxima em
close, em um leve contra plongée). Eu disse: quando o encontrarem, não se surpreendam ao
ouvi-lo falar com uma gagueira severa.
A câmera mostra os alunos. Um deles levanta a mão e pergunta o motivo de ele achar que o
suspeito possui gagueira severa. Ele pergunta onde os assassinatos ocorreram:
Gideon: Em trilhas de caminhada. Isoladas. Se eu fosse um assassino que tem que usar
aplicação imediata de força intensa, mesmo no meio do nada, me faltaria confiança (ele anda
gesticulando).
A câmera se aproxima em um plano mais perto, Gideon prossegue:
Gideon: Não posso atraí-las para meu carro como Ted Bundy. Não posso porque tenho
vergonha de algo.

Figura 29 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

Somos apresentados ao Gideon, que anda, fala e gesticula como um palestrante, um professor.
Esta cena mostra mais detalhes sobre o trabalho da equipe de investigação ao traçar perfil de
criminosos, bem como começa a distinção entre o trabalho realizado por ela e pelos outros
profissionais (agentes e policiais), como a nomenclatura dada ao suspeito. Enquanto a equipe
chama de “suspeito desconhecido”, os policiais (e imprensa) dão nomes sugestivos. Por
exemplo, na cena descrita chamaram-no de “assassino da trilha”. Também nessa cena, somos
informados que a equipe trabalha auxiliando os policiais em investigações.
36

Unidade de Análise de Comportamento (UAC)
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A porta no ‘fundo’ se abre; surge um homem magro com suéter e camisa por baixo desarrumada.
Ele aponta para uma pasta. O palestrante pede licença e sai.
Eles andam pelo corredor; em plano americano (que revela os personagens da cintura para cima).
Então, pode-se ver melhor que o homem na porta não tem suas roupas bem alinhadas. Ele anda no
corredor com o palestrante informando detalhes do caso. A câmera é posicionada ‘entre’ eles, e
vemos uma das fotos do ‘caso’. Eles conversam sobre não haver evidências e pistas, além do fato
de outra garota estar desaparecida. Informam mais detalhes sobre o caso: o assassino mata-as em
sete dias. Gideon e Reid entram em uma sala, um gabinete com diversos arquivos na estante.
Gideon diz que vai revisar o caso e mandar as observações o quanto antes.

Figura 30 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

O quarto integrante da equipe tem uma apresentação interessante. A leitura inicial do
personagem é por meio de seu figurino. A primeira aparição do Dr. Reid na tela traz um
carregado modelo estereotipado: suas roupas desalinhadas, o suéter, o cabelo com gel. Seu
papel nesta sequência é limitado a dar informações sobre o caso para Gideon. Neste primeiro
momento, não temos outras informações sobre o personagem de Reid. No decorrer da série, a
construção do figurino deste personagem vai sofrer evoluções, mas nesta cena somos
apresentados a uma figura curiosa que tem dificuldades de se vestir.
Hotchner, o homem da cena do quarto de bebê, entra na sala. Agora ele está com o cabelo alinhado
e usa terno e gravata. O homem da cena do bar, Morgan, está atrás. Hotchner fala para Gideon que
o mesmo irá com eles, o quanto antes, para Seattle. Gideon olha incrédulo, retira os óculos.
Morgan estende uma foto de Heather, a garota da primeira cena, para Gideon. Hotchner explica
que antes de desaparecer ela baixou um e-mail que continha um vírus que apagou tudo no
computador, deixando apenas uma mensagem na tela. Gideon segura foto da tela e segue até um
quadro, que tem uma imagem de um quarto (como se fosse uma cena de crime) com o mesmo
texto escrito na parede “pelo amor de Deus, me peguem antes que eu mate mais, não consigo me
controlar”.
Gideon se vira para os três; cada um em uma posição, e o mapa dos Estados Unidos atrás,
demonstrando certa hierarquia entre eles. Morgan pergunta se Gideon está pronto. Reid diz que a
licença médica acabou e chama Gideon de “chefe”. Gideon pergunta se eles têm certeza de que o
querem de volta. Superclose de Hotchner, que responde: “a ordem veio do Diretor”. O plano
mostra os quatro de frente; Gideon diz: “então é melhor começarmos”.

Figura 31 - frames do episódio piloto de Criminal Minds
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Aos poucos, durante os episódios da primeira temporada, seremos apresentados às histórias
dos protagonistas e suas características mais pessoais. Mas, desde o início, no episódio piloto,
temos um índice da personalidade básica desses personagens: Hotchner ligado à família e sua
complicada tarefa de conciliar o trabalho e a família; Reid desajeitado e genial; Morgan com a
imagem associada a mulheres e bar (o que remete à festa, diversão, casos passageiros);
Gideon como professor – ele foi o mentor de muitos da equipe, ministra aulas e palestras, e
tem um trauma de um caso que acarretou a morte de seis agentes.
Além de características básicas da personalidade de cada integrante da equipe, tivemos
também indicações sobre o trabalho realizado por eles: auxiliar outros agentes e policiais na
investigação de casos que precisam de uma resposta rápida para se evitar novas vítimas, e
casos de difícil solução. Outro indicativo que tivemos nessas três cenas é a relação muito forte
com o trabalho, todas os personagens pararam o que estavam fazendo para atender ao
chamado do BAU.
A construção imagética da cena, com a disposição dos personagens e dos elementos do
cenário no quadro, apresenta sinais interessantes: a última sequência desta cena traz para o
espectador pistas sobre o funcionamento do grupo, com uma hierarquização entre os
personagens; Gideon em primeiro plano, como mentor da equipe, seguido de Hotchner, o
atual chefe da equipe, depois Morgan e Reid. Importante ressaltar a função do figurino
distinto de cada um dos personagens, o que auxilia na breve caracterização; Gideon como
professor, Hotchner como líder do grupo, Morgan como conquistador e Reid como
desajeitado. E um elemento importante do cenário é o mapa que simboliza a abrangência do
trabalho da equipe, que viaja por todo o país, aparecendo em diversos momentos da cena e do
episódio.

Investigação
No teaser de Criminal Minds, além da apresentação do caso do dia, tivemos a apresentação
dos personagens e também indicativos sobre o trabalho e funcionamento da equipe. Sobre o
processo investigativo da equipe, descobrimos que ela auxilia outros policiais e agentes com a
leitura do perfil comportamental do suspeito. A investigação começa, de fato, após os créditos
de abertura.
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Gideon (voz off): O homem, por si só, é capaz de toda maldade.
A equipe está em um aeroporto. Uma mulher fala com Hotchner que a vítima só tem 36 horas de
vida. Ela diz que não querem um julgamento de Gideon, mas sim uma avaliação; querem saber se
Hotchner vai intervir caso Gideon não consiga. Vemos o rapaz mais novo usando jaqueta do FBI.

Nos episódios, ouvimos, em voz off, um dos protagonistas (normalmente Gideon ou
Hotchner) fazendo dois tipos de citação: uma após os créditos de abertura, relacionada com o
enigma, e outra no final do episódio, relacionada com a solução do caso. Em especial, no
piloto tivemos diversas citações durante episódio. Essas frases se tornaram uma marca de
reconhecimento da série, utilizadas em vídeos promocionais para divulgação, evidenciadas no
site oficial e páginas de fãs.
No avião, a equipe discute detalhes do caso e percebem que o assassino está em evolução,
aperfeiçoando o método de torturar e matar as vítimas.

Figura 32 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

A posição e a postura de cada personagem revelam sutilmente como esse grupo específico
interage e trabalha, além de dar mais pistas em relação ao papel e função de cada um na
equipe. Gideon faz questionamentos sobre as motivações e mudanças no comportamento do
assassino, já Reid traz informações sobre o caso.

Trilha de suspense; lâmpada oscilando. Vemos a mulher ruiva com fita adesiva nos olhos e
mordaça na boca. Ela está suja, machucada; meche na fita em seus olhos. A câmera então se torna
ponto de vista dela. A imagem mostra como se ela estivesse com os olhos cobertos, e apenas uma
pequena abertura permitisse ver alguma coisa. Vemos uma bota masculina, ouvimos uma voz
masculina. Ele bate na grade. Heather chora, pede desculpas, tenta lutar contra ele. O homem puxa
suas mãos. Ela chora e grita. A trilha fica triste; ele corta as unhas da mulher.
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Figura 33 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

Temos, neste momento, uma posição privilegiada em relação à equipe: vemos o assassino,
ouvimos sua voz e podemos observar o seu comportamento, ainda que não tenhamos
informações suficientes para desvendar o caso, esta cena ajuda principalmente para dar o tom
de drama ao programa.
A mudança brusca de trilha sonora, de fotografia e de movimento de câmera promovem
alterações na sensação da cena, colocando o espectador no lugar da vítima, com o
escurecimento de parte da tela, como se fossem seus olhos vendados. Os planos detalhes
auxiliam no aumento de tensão dramática, como na cena descrita acima, momento em que
ouvimos os gritos desesperados da vítima, que, com os olhos vendados, não sabe ao certo o
que o criminoso está fazendo. Vemos, em plano detalhe, o criminoso segurar as mãos da
vítima para cortar suas unhas. A cena termina, mas ainda ouvimos o click do cortador de
unhas.
Plano geral do amanhecer na cidade. Ainda ouvimos a trilha e o barulho do cortador de unhas da
cena anterior. Os agentes caminham para a sede do FBI. Morgan fala com Reid e Hotchner sobre o
estado hipervigilante de Gideon, e pergunta sobre o distúrbio causado pelo estresse póstraumático. Hotchner justifica que já faz seis meses e que está tudo bem.
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Figura 34 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

O belo plano geral do amanhecer traz certo conforto após a aflição da cena anterior, ainda que
tenhamos uma continuidade no som, as imagens na tela ajudam a mudar o ritmo das
sensações; este plano ajuda na localização espaço-temporal do espectador: estamos em outra
cidade e os agentes viajaram durante a madrugada.
Neste primeiro episódio, o personagem de Morgan dá indícios de falta de confiança em
Gideon, mas essa atitude vai se dissipando durante a temporada, quando, a cada episódio, o
mentor da equipe demonstra sua competência por meio da análise de perfis e da solução de
casos. Essa característica de desconfiança não vai permanecer com o personagem, mas será
importante para os próximos três episódios da série.

Câmera em leve plongée, mostrando diversos agentes do FBI; meio amontoados, quadros com
fotografias, papéis, anotações; pessoas com pastas, papéis, conversando, ao telefone ou no
computador. Hotchner apresenta Gideon e Morgan como especialistas em crimes obsessivos, Reid
como especialista em tudo, faz uma piada com os agentes sobre trabalhar com eles por 2 anos e
que espera que lembrem dele. Hotchner sorri.
Os agentes olham para os mapas, quadros. Gideon fala que o suspeito transporta o corpo por
longas distâncias. Hotch completa que, então, o criminoso tem um veículo capaz de transportar um
corpo. Reid dá as estatísticas de que um em cada 7,4 motoristas em Seattle tem um furgão.
Ouvimos Reid conversando sobre carros e assassinos com os outros dois agentes, enquanto vemos
Gideon olhando fixamente para o mapa; fotos dos crimes passam rapidamente uma a uma, até a
última vítima desaparecida.
Hotchner pergunta quando o FBI se envolveu no caso. Um dos agentes responde que foi a partir da
quarta vítima, quando o assassino depositou o corpo em outro estado. Reid sugere que, se foi
proposital, o suspeito tem conhecimento da lei e sugere que ele tem ficha criminal, Morgan
interrompe dizendo: “Ou ele assiste à televisão”, e pede ao agente a pasta sobre o caso. Outro
agente pergunta se eles querem ver a lista de suspeitos. Hotch responde que não, que eles não vão
olhar a lista até que tenham um perfil. Gideon pergunta quando os agentes montarão a força tarefa.
O agente responde 16:00. Morgan, ainda com a mesma postura ‘do contra’ questiona: “um perfil
completo às 16:00 de hoje?”. Gideon anda em direção à câmera (posição de um dos quadros) e diz
que não será um problema. Hotch pergunta ao agente Gideon por onde ele quer começar. Gideon
aponta para uma fotografia no quadro, é uma cena de crime, e somos transportados para essa
fotografia.
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Figura 35 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

A cena mostra ao espectador como a equipe participa da investigação e de que forma suas
ações e atitudes a diferencia dos outros agentes do FBI. A equipe não quer acesso à lista de
suspeitos, para não enviesar o seu olhar. Primeiramente, analisam o comportamento do
criminoso e fazem deduções sobre o tipo de veículo que ele possui, o conhecimento que teria
sobre leis e se isso acarretaria em ele ter ficha uma criminal.
É bastante interessante a forma como representaram na cena a relação de Gideon com o
quadro de informações sobre o crime: ele observa o mapa, as fotografias das vítimas, as fotos
dos crimes. E a rápida transição de imagens nos coloca na posição do personagem, como se
estivéssemos vendo e acompanhando a rapidez de seus pensamentos.
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Relevante, também, é a mudança de foco auditivo: primeiramente ouvimos a conversa dos
personagens; o volume da conversa vai diminuindo até desaparecer, enquanto a atenção é
dada ao olhar de Gideon para as fotografias dos crimes, reforçando a sensação de ver como a
mente do profiler funciona.
O quadro com as fotografias e informações sobre os crimes é muito presente nas séries
policiais. E, nesta sequência especificamente, primou-se pelo seu destaque. É interessante de
observar como isso se dá na construção cênica: diversos agentes fazendo diversas atividades,
e o quadro ao ‘fundo’; a confusão/barulho e o isolamento do detetive desse ambiente,
enquanto olha as fotografias; em seguida, a transposição da fotografia para a cena do crime,
com uma fusão37 ‘imperceptível’. Esta estratégia de edição continuará sendo usada por toda a
temporada, se tornando também uma marca de distinção da série.
Outro dado importante nesta cena é a questão burocrática. Hotchner pergunta quando o FBI se
envolveu no caso, e a resposta fala sobre o crime atravessar as fronteiras estaduais, libertando
a investigação da jurisdição local. Depois descobriremos que a equipe só pode trabalhar se
receber um convite dos policiais locais. Já que o FBI só trabalha com crimes federais, assim, é
necessária essa justificativa para a atuação do grupo.

Gideon está na cena do crime. Ouvimos um policial conversando com Morgan:
Policial: Então, esse é Gideon. O Gideon, o que pegou aquele cara, Adrian Bale, em Boston?
Morgan: Sim. É ele. Mas pegá-lo nos custou seis agentes.
Morgan e Gideon conversam sobre as evidências do caso, de que o perfil não faz sentido, pois é
contraditória a atitude do assassino.

Figura 36 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

Mais uma vez, temos a referência a algo do passado de Gideon: a morte de seis agentes para
capturar um criminoso. O tom de voz e a desconfiança de Morgan, a recomendação dada pela
37

Fusão é um efeito de sobreposição de imagem, utilizado na edição, quando uma imagem vai desaparecendo na
medida em que outra vai surgindo.
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superior de Hotchner (no início do episódio) e a frequente referência ao trauma de Gideon são
indícios que levam a audiência a deduzir que Gideon foi o responsável pela morte dos
agentes, embora ainda não esclareça em que circunstâncias isto ocorreu. Em relação à
construção cênica, como observado na figura 36, a luz ao fundo às vezes ofusca a visão do
espectador, dando à cena uma superexposição.

Reid e Hotch conversam com o irmão da vítima. Na cena, a audiência é informada de que Reid
tem três PhD’s, tem memória fotografia e lê vinte mil palavras por minuto, além de outras
habilidades.
Reid olha dentro da casa da vítima, encontra uma revista sobre carros e pergunta ao irmão se a
vítima tem um carro. Ele responde que não, mas que ela queria comprar um, e pergunta como Reid
sabe disso. O agente mostra uma revista específica sobre o modelo que a mulher iria comprar.
Superclose no rosto de Hotch. Enquanto Reid folheia as páginas, Hotch se aproxima. Reid fala que
existe um relacionamento entre vendedor e comprador, um nível de confiança:
Reid: Se quero atrair uma jovem para meu carro
Hotch: Convido ela para um test drive.

Esta cena mostra mais informações sobre Reid e, de certa forma, o seu papel na equipe. As
construções das cenas tentam, em diversos momentos, evitar uma mera função de banco de
dados associada ao personagem. Assim, veremos a evolução do personagem e de seu papel na
equipe ao longo da temporada. Por meio da participação ativa na investigação, com insights,
inclusive investigando in loco. Reid, algumas vezes, será peça fundamental para que a solução
seja encontrada e as vítimas salvas.
Em relação ao modo investigativo, a equipe se divide para investigar pistas distintas: visitar o
local do crime e a residência da vítima, assim como entrevistar parentes e amigos da mesma.
Essas atividades objetivam a coleta de mais informações a respeito da vítima, no intuito de
tais dados auxiliarem a traçar o perfil do suspeito desconhecido.
Plano americano de Morgan, que joga uma bolinha para cima. No cenário, persianas abertas na
janela, computadores com o logo do FBI. Reid gira na cadeira. No quadro, diversas fotos de
criminosos; na mesa, um copo descartável de bebida de fastfood (desfocado). Em um sutil contra
plongée, enquadram o rosto de Hotch pensativo. Ao fundo, um mapa do lado direito da tela.
Em primeiro plano, enquadram Gideon, enquanto que ao fundo da imagem vemos os outros três
agentes – Morgan em pé com a bolinha, Reid girando e Hotch sentado pensativo – conversando.
Gradativamente, o som vai diminuindo. Na ‘frente’ de Gideon, vemos uma tela: mapa, fotografias,
cenas de crime, ponto vermelho piscando no mapa; não ouvimos mais os personagens ao fundo. A
trilha aumenta a tensão; plano detalhe do rosto de Gideon. Ele diz que estão prontos, e sai da sala.
Morgan questiona como eles podem estar prontos e pergunta se Reid concorda que eles estejam
prontos uma vez que tem poucas horas para encontrar a garota. Um perfil incompleto do suspeito,
e um chefe a beira de “um ataque de nervos”. Neste momento Gideon entra na sala para pegar
algo, e responde que não usam mais esse termo [referência a “ataque de nervos”]. Reid responde
que agora denominam “grande episódio depressivo”. Morgan responde que sabe disso.
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Figura 37 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

Novamente, temos uma alteração do ponto auditivo da cena. A princípio, a atenção está
voltada para Morgan, que joga a bolinha para cima, e Reid, que gira na cadeira. Os dois
discutem detalhes do caso e a dificuldade em se ter um perfil correto com as evidências
divergentes. No fundo da cena, está Gideon, olhando para o quadro. As imagens se movem
rapidamente, o plano vai se aproximando com o uso de cortes secos38, e a trilha dá pontos de
marcação com cada corte. Não ouvimos mais os personagens falando, apenas a trilha com um
efeito de som próximo a um zumbido agudo. Obviamente, não tivemos acesso aos
pensamentos do agente. Contudo, a construção da cena com esses recursos permitiu ilustrar o
distanciamento de Gideon enquanto sua mente juntava as peças do quebra-cabeça.
O copo descartável aparece de maneira sutil na cena, desfocado, no canto da tela. Mas ele
desempenha um papel importante na caracterização dos personagens, da própria série e de
outros seriados. O fast food é algo bastante presente nas séries investigativas, pois demonstra
personagens que vivem para o trabalho, sem tempo de comer, dormir e se divertir. O copo
sobre a mesa ajuda a reforçar essa imagem de dedicação ao trabalho, que começou a ser
construída quando os personagens abandonaram o que estavam fazendo para atender ao
chamado do BAU.

38

Na montagem, chamamos de corte seco quando há uma transição de planos sem o uso de recursos para tornar
mais suave essa passagem.
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A sequência seguinte apresenta o momento em que a equipe expõe para os colegas ou
autoridades locais o perfil do criminoso. A construção da cena trabalha com fusões de
cenários, os agentes descrevem a personalidade e características sobre a vida do suspeito-nãoidentificado, à medida que as imagens dessas descrições são mostradas com o uso de fusões e
chroma-key.
Em plogée, tem-se o plano geral da sala, Gideon apoiado em uma das mesas, que estão dispostas
uma ao lado da outra, formando um U. No fundo, diversas telas com fotografias e mapas. Gideon
se levanta e anda pela sala.
Gideon: O suspeito não identificado é branco, perto dos 30.
Ele anda em direção à câmera, em plano médio; a imagem da sala vai se dissipando em fusão com
imagens de pessoas na rua à medida em que Gideon dá os traços característicos do suspeito.
Gideon: É alguém que não se nota, a princípio; ele se mistura em qualquer multidão. A
natureza violenta do crime sugere ficha criminal, crimes pequenos, talvez roubo de
automóveis.
Voltamos à sala; câmera em plongée, em plano médio, revela Gideon que anda pela sala. Vemos a
mesma tela com a imagem do mapa, das fotos das cenas do crime.
Gideon: O classificamos como um assassino organizado. Cuidadoso, psicopático ao invés de
psicótico. Ele assiste ao jornal, tem boa higiene, é inteligente.
Fusão de imagens leva-nos para a última cena do crime.
Gideon: Como é inteligente, a única evidência a ser encontrada é a que ele quer que encontrem.
Gideon olha para o suspeito, que começa a correr. Voltamos à cena da sala.
Gideon: Ele tem um carro em boas condições. Nosso palpite, Jeep Cherokee, janelas
escurecidas. Todos os assassinatos envolveram estupros, mas estupro sem penetração é uma
forma de perversão, e isso nos diz que ele é inadequado sexualmente.
A câmera percorre os agentes na sala
Gideon: Avaliações psicológicas mostrarão um histórico de paranoia, causadas por um trauma
na infância.
Plano médio de Gideon de costas; fusão com um garoto em um funeral, olhando para a câmera.
Gideon: Morte de um dos pais ou membro da família.
Voltamos à cena da sala, plano próximo do ombro e parte do rosto de Gideon de costas.
Gideon: E agora ele se sente perseguido e vigilante. O assassinato dá a ele uma sensação de
poder.
A câmera percorre os agentes sentados, para nos três da equipe – Hotchner de braços cruzados
encostado na parede, Morgan em pé, mão esquerda no bolso e a outra segurando uma pasta, e Reid
desarrumado com um bloquinho de notas nas mãos.
Gideon: Assassinos organizados têm fascínio pela lei.
A câmera continua em um chicote39, e vemos Gideon em plano próximo.
Gideon: Eles se infiltram na investigação, chegam a se apresentarem como testemunhas, só
para verificar o quanto a polícia realmente sabe. Isso os faz sentir poderosos, esse é o motivo
porque penso, de fato eu sei, que vocês já entrevistaram ele.
Fade out.

39

É um movimento de câmera, no qual move-se ela rapidamente durante a filmagem. É um movimento rápido
da câmera, que desloca rapidamente de uma imagem para outra, no exemplo, a imagem mostrava Reid e, em um
rápido movimento, foca Gideon em um plano próximo.
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Figura 38 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

Esta construção de cena se tornou recorrente na série. Enquanto os agentes falam sobre o
perfil do suspeito desconhecido, surgem imagens ao fundo, e é como se o agente pudesse
interagir com elas, como na cena em que Gideon olha para o suspeito e este retribui o olhar. A
divulgação do perfil é, em primeira instância, o objetivo principal da equipe. Contudo, o
trabalho não terminou. Ainda não é a solução do enigma de fato, e estamos bem distantes do
clímax do episódio, mas já temos várias informações sobre o criminoso.

Fade in. Casa em um bairro de classe média baixa. Uma mulher (Elle) anda em direção a uma das
casas; olha para trás, tem as mãos no bolso, anda apressadamente.
Porta branca; batidas, a porta abre, e vemos uma mulher idosa com cilindro de oxigênio. Elle pede
ajuda, diz que viu a porta da casa aberta. A idosa chama o neto, Richard.
Plano geral de uma casa verde. Elle, acompanhada de um jovem magro, segue para a casa. Ele
pergunta se ela tem certeza de que trancou a porta. Ela diz que sim. Ele entra na frente, com uma
lanterna, olha os cômodos da casa. O FBI aparece e prende o rapaz.
Gideon (voz off): Emerson disse “Tudo é mistério e a chave de um é outro mistério”,
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Plano aéreo (como se a câmera estivesse no helicóptero) da residência, diversos carros de polícia
na rua e um helicóptero sobrevoando.

Figura 39 - frames do episódio piloto de Criminal Minds
Vemos, na parede, um quadro com uma foto que parece ser de Richard mais novo. Reid fala que
não há sinal da garota, que Richard estava no topo da lista de suspeitos, mas que eles não tinham
evidências e só poderiam prendê-lo por 24 horas. Elle fala que a idosa é avó de Richard, que a sua
mãe morreu em um incêndio quando ele tinha 13 anos. Gideon diz que não deve ter sido o único
incêndio em sua infância.

Figura 40 - frames do episódio piloto de Criminal Minds
Gideon conversa com Elle, diz que a ideia foi dela de atrair o suspeito para o lado de fora. A
agente responde que não costuma mandar a SWAT em casa com crianças. Gideon diz que ela
trabalhava com crimes de abuso sexuais, e pergunta o que ela acha do caso.
Elle: Os últimos quatro indicam que o suspeito é um estuprador que se excita com raiva. Ele
mantém a vítima viva por uns dias, provavelmente grava fitas delas para que possa reviver a
fantasia.
Gideon sai.
Morgan: Da próxima vez mostre um pouco de perna.
Morgan sobe as escadas, Elle acompanha. A câmera se posiciona em plongée.
Elle: A única vez que ele verá pernas é quando eu te chutar.
Ela fala sobre querer a vaga no BAU e pergunta se ele tem algum conselho.
Morgan: Apenas confie em seus instintos.

A breve apresentação, com caracterização indireta e direta, da agente Elle coloca-a como
mulher forte e destemida, especialista na solução de crimes sexuais. Mostra que ela ainda não
faz parte da equipe, mas que é algo que ela almeja. O breve diálogo entre ela e Morgan
demonstra que eles têm certa relação de amizade. Em muitos produtos policiais, vemos a
importância dada ao instinto desses profissionais; não basta o conhecimento, preparo físico e
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psicológico, muitas vezes a solução do enigma é encontrada graças a algo instintivo durante o
processo de investigação.
Hotch e Gideon abrem a garagem. Hotch diz que eles acertaram no Jeep. Gideon diz que eles
erram em todo o resto. Os corpos tinham marcas de defesa, mas não encontraram nenhuma em
Richard. Gideon balança a cabeça e diz que eles deixaram passar alguma coisa.

Foi identificado o criminoso, mas os agentes percebem, em seus traços comportamentais, que
há uma peça faltando no quebra-cabeça. Eles demonstram isso para o espectador por meio dos
diálogos e monólogos. Também acompanhamos o movimento dos olhos dos protagonistas,
em uma tentativa de colher nos detalhes do quarto, da casa e do comportamento do suspeito,
algum indício que ajude a desvendar o mistério e salvar a vítima:

Morgan vai até o quarto do Richard, diz que algo está errado, que é um quarto de garoto, não de
homem. Os policiais mechem no computador de Richard e, por descuido, digitam a senha errada, o
que faz com que o computador bloqueie o acesso.
Elle chega a um sótão. Reid e Gideon olham para um jogo de tabuleiro. Os três na tela formam um
triângulo, com o jogo no centro. Reid explica que o jogo é conhecido como Wei-Chi ou Go, e que
Richard parecia jogar sozinho. Explica também que esse jogo tem categorias bem específicas de
perfis de jogadores. Hotch pergunta qual seria o perfil de Richard. Reid responde: “agressor
extremo”.
Elle, Morgan, Reid, Gideon estão no quarto de Richard. Gideon pega um livro (que parece de sua
autoria) e dentro há um recorte de jornal com a matéria da prisão de Adrian Bale.

Figura 41 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

Nesta sequência, percebemos o quanto Gideon foi importante para a captura de Adrian Bale, e
que as consequências foram graves. No decurso do episódio, essa situação foi comentada,
dando pistas sobre o ocorrido, sendo este um dos poucos elementos de continuidade na
primeira temporada da série.
Temos na cena seguinte o primeiro interrogatório. Gideon, claramente incomodado por
Richard ler o seu trabalho e guardar matérias a seu respeito, vai enfrentá-lo. A construção da
cena tem um diferencial na iluminação. Em toda a casa temos ambientes em tons marrons e
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escuros, mas nesta sequência a iluminação da parede verde promove uma mudança nesse tom,
e também ocorre uma alteração do ritmo das cenas para dar um destaque e maior tensão ao
momento. Os personagens ficam sentadas frente a frente, cada vez mais próximos, mostrando
detalhes de suas expressões – efeito do uso de plano e contra plano –, com uma trilha em
crescente tensão. Essa construção destoa a sequência do restante da cena:
Gideon vai até Richard; ele está sentado ao lado de uma parede verde e há um retrato da família. O
agente parece alterado, pergunta se Richard aprendeu algo ao ler o livro. Richard provoca Gideon,
dizendo ser fã de seu trabalho, com cinismo, fala que não sabe quem é a garota desaparecida.
Gideon olha para detalhes na casa e sai.

Figura 42 - frames do episódio piloto de Criminal Minds
A câmera mostra Hotchner saindo da casa, a câmera, em um movimento suave, para em close no
rosto de Gideon, que respira tensamente. Plano médio; Hotch fala com Gideon tirando-o de seus
pensamentos.
Gideon: Ele disse ‘ela não é a garota?’. Se a tivesse matado, teria dito...
Hotch: ‘Ela não era a garota?’
Gideon: Ela está viva, não sabemos por quanto tempo.
Planos próximos alternando o rosto de Gideon e Hotchner; e a cada troca de personagem, o plano
fica mais próximo.
Close em Hotch.
Gideon: Acha que eu não consigo fazer o trabalho?
Hotch: Acho que você não pode ser duas diferentes pessoas ao mesmo tempo.
Close em Gideon, que fica em silêncio por segundos; inclina levemente o rosto e sorri.
Hotch: O que é?
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Gideon: Conflitos no perfil.
Passam cenas do comportamento de Richard, fotos da cena do crime, a vítima, uma imagem
duplicada de Richard.
Hotch: Dois comportamentos diferentes.
Gideon: Duas pessoas diferentes. Há um segundo assassino.

Figura 43 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

A resposta para o mistério das contradições nas evidências encontradas é descoberta.
Novamente temos imagens rápidas que tentam transparecer de que forma funciona o
pensamento do profiler, coletando detalhes em cada uma das imagens para alcançar a solução:
há dois criminosos. Agora o esforço dos agentes é em descobrir quem é esse segundo
suspeito.
Elle, Hotch e Gideon descem escadas e conversam sobre o segundo assassino, pontuando que isso
não é incomum. Hotch pergunta se eles são semelhantes. Gideon responde que não, que Richard é
inteligente, mas tem personalidade submissa. Elle diz que o segundo seria dominante. Gideon
complementa com: autoritário, arrogante. Elle sugere que eles entrevistem Richard. Gideon diz
que eles precisam de um trunfo, um nome. Elle pergunta se é da lista de suspeitos. Gideon sugere
que deve haver uma forma mais rápida e Hotch responde que sim.

Cada nova pista, evidência e informação são explicadas, justificadas e exemplificadas pelos
membros da equipe. Observamos que recorrentemente os personagens apresentam questões
sobre os casos e um dos membros da equipe responde-a com dados estatísticos ou com dados
de casos anteriores que trazem semelhanças com a investigação atual. Assim, pontuam
informações e com isso tentam evitar brechas de possíveis questionamentos por parte dos
espectadores.
Close em uma caneca do FBI; mãos entregam a caneca para a avó de Richard. Hotch se senta e
conversa com a idosa. Ele é simpático, diz que acha que eles não pegaram o cara certo, que a
pessoa que eles procuram pode ser um amigo de Richard.
Corte para outra cena. Plano próximo; diversas telas de computador. Uma mulher com camisa
verde e um suéter por cima fala pelo fone de ouvido/microfone com Morgan. Ele pede ajuda para
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desativar o programa no computador, mas Penélope diz que não pode ajudar, que Morgan
precisará entrar na cabeça do indivíduo para conseguir a senha.

Figura 44 - frame do episódio piloto de Criminal Minds

Esta é a primeira aparição da personagem Penélope, especialista em informática que auxilia
os agentes na investigação. A apresentação ocorre de maneira tímida; as suas roupas são
discretas, mas a sua atitude já demonstra traços de comédia que serão contínuos durante a
temporada. A cena também revela uma relação de amizade com Morgan.

Morgan abre o armário do banheiro, pega um frasco de remédio. Ele tenta se colocar no lugar de
Richard: deita na cama, pega os CDs. Ele pede ajuda aos policiais presentes para descobrir qual
álbum que o suspeito mais escuta.

Figura 45 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

Um dos modos investigativos da equipe é se colocar no lugar o agressor, tentar descobrir as
intenções, formas de pensar e como age, para tentar compreender melhor quem é o indivíduo.
A cena em que Morgan tenta se colocar no lugar do criminoso é curta, mas isso está mais
evidenciado em outros episódios da temporada.

Elle e Gideon vão para a prisão e conversam com um dos carcereiros. Plano detalhe rápido do
carcereiro abrindo portões, com várias chaves, mas não temos nenhum plano longo o suficiente
que mostre detalhes. As cenas são sutis.
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Figura 46 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

Gideon e Elle conversam sobre o carcereiro e novamente vemos o policial abrindo as portas com a
chave, mas agora com planos detalhes que focam o chaveiro com a letra Z.

Figura 47 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

O chaveiro com a letra Z faz referência à marca de carro que a vítima iria comprar. A
estratégia − de se utilizar a sutileza na cena, sem focar nos detalhes, para depois retornar à
mesma cena mostrando o que o espectador pode não ter percebido – se torna recorrente na
série, e representa um diferencial do programa. Por se focar no comportamento, deve-se olhar
para os detalhes e sutilezas, mas isso não será dado facilmente ao espectador. O esforço deve
ser mútuo, do detetive e da audiência.
Hotch pede para agentes encherem caixas com qualquer material e escreverem o nome do
carcereiro nas laterais. Ele entra na sala onde mantém Richard sob custódia e diz ao suspeito que
tem vários arquivos sobre Vogel (carcereiro da prisão), mas nenhum sobre Richard.

Figura 48 - frames do episódio piloto de Criminal Minds
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As entrevistas com os suspeitos se adaptam às circunstâncias e indivíduos, mas a técnica de
dizer que o cúmplice está confessando para tentar fazer o suspeito falar e dar mais
informações sobre o crime é algo recorrente nos produtos policiais. Criminal Minds, a cada
episódio, vai trabalhar esse momento de confissão de maneiras diferentes, o que vai
demonstrar a habilidade e o conhecimento que a equipe possui, e com isso a distinção dos
membros da equipe do BAU em relação aos policiais-comuns.
Às vezes, a solução para algum dos problemas durante a investigação surge em momentos
inusitados, outras requerem concentração e dedicação do detetive para enxergar o óbvio.
Como na sequência seguinte, quando, sentado na cama de Richard com diversos CDs
espalhados e um em suas mãos, Reid tem um insight sobre os CDs. A construção da cena
mostra a concentração do personagem, enquanto os diversos CDs espalhados revelam o
esforço em encontrar algum indício ou pista.

Figura 49 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

Morgan no sótão. Plano detalhe em um clipe de papel aberto, girando na mão; o clipe se aproxima
de Morgan e do notebook de Richard. Reid, que segurava o clipe, diz que estava pensando sobre
os CDs. Morgan diz que já tentaram os CDs e não chegaram a nenhum lugar. Reid mexe no
notebook com o clipe e abre o drive de CD.

Figura 50 - frames do episódio piloto de Criminal Minds
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Não basta encontrar uma solução para o problema, é necessário explicitar o modo como se
encontrou a resposta. Na cena, Morgan está desanimado e estressado, pois acha que já
perderam tempo demais com os CDs e não conseguiram nada. Reid responde que acha que
eles deixaram passar o óbvio e abre o compartimento de CD do computador. Morgan
questiona como Reid descobriu que o CD estava no computador. Reid responde que era a
única capa vazia. Mais uma vez Morgan tenta se colocar no lugar do suspeito para descobrir a
senha, Reid sugere uma senha relacionada com o nome do álbum que estava no notebook.

Elle dirige o carro. Gideon está ao seu lado; eles seguem o carro laranja do início do episódio, que
é o carro do carcereiro Vogel. Elle diz que sente que há algo errado, que eles precisam parar o
carro do suspeito. Gideon diz que a palavra mais repetida na ficha de Elle é impaciência, e diz que
se ela quer parar o suspeito ela precisa lhe dar um motivo. Elle responde que o comportamento do
suspeito mudou: primeiro ele estava nervoso e inquieto, agora ele para em todos os sinais, deste
modo não parece alguém com pressa de se livrar de evidências. Gideon concorda. Quando eles
param o carro descobrem que o motorista não é Vogel.

As diferentes cenas ressaltam o processo investigativo, em que cada um dos personagens
precisa se esforçar para encontrar soluções para as questões. Em diversos momentos do
episódio, vemos tentativas de justificativas, como na cena descrita anteriormente, na qual Elle
‘sente’ que tem algo errado e Gideon pede que ela justifique por meio de evidências
comportamentais do suspeito. A insistência de Gideon para que ela apresente evidências
indica que até mesmo o ato instintivo dos agentes é por meio da análise das informações
presentes na situação.
Morgan liga para Gideon e diz que a garota está viva e que eles estão assistindo-lhe pelo
computador (os suspeitos a mantinham sob vigilância com câmeras no cativeiro, que transmitiam
em tempo real, para o notebook de Richard). Reid pede para ver as imagens do vídeo e percebe
que a lâmpada muda de posição. Morgan deduz que a vítima está em um barco.
Hotch entra na sala onde mantém Richard sob custódia e mente, falando que Gideon está
conversando com Vogel e que o mesmo afirmou que a ideia de manter as garotas no barco foi de
Richard. O suspeito aflito diz onde a garota está. Elle e Gideon chegam na marina. Pelo
computador, vemos que Vogel chegou antes deles. Morgan liga para Elle e diz para esperarem por
reforços. Ela diz que não. Ele fala que se tivessem esperado em Boston... Ella diz que não pode
esperar, que ela deve confiar nos instintos como ele mesmo sugeriu.

A montagem alternada, de eventos acontecendo ao mesmo tempo e em lugares diferentes,
aumenta a tensão das cenas. E demonstra que todos os personagens estão envolvidos na
investigação e na resolução do caso.
Vogel segura a vítima ameaçando com uma arma. Gideon, de braços estendidos revelando que está
desarmado, provoca Vogel, diz que ele não sabe atirar e que é estúpido. Vogel atira em Gideon.
Elle atira em Vogel.
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Figura 51 - frames do episódio piloto de Criminal Minds

O ápice do episódio é o momento em que Gideon e Elle encontram o criminoso e a vítima.
Gideon precisa, de algum modo, persuadir o vilão a não atirar na vítima, e, ao mesmo tempo,
impedir a sua fuga. Assim, habilidades do profiler são mostradas; ele opta por provocar
Vogel, a ponto de ele ficar extremamente irritado e mudar seu foco da vítima para Gideon.
Mostra-se, também com esta cena, que a personagem de Elle tem uma boa mira, mesmo
distante das três figuras, ela aponta e acerta o vilão.
Observamos que, além de identificarem o perfil dos criminosos, os agentes também vão a
campo para ajudar no resgate da vítima e enfrentar criminosos. Para isso, precisam ter, além
do desempenho intelectual, que envolve a atividade de ler e analisar índices e pistas, também
o desempenho físico.
Outro traço importante revelado nesta cena é dos personagens que correm riscos; Elle e
Gideon enfrentam o criminoso armado sem esperar pelo reforço policial, e Gideon leva um
tiro. Em outros episódios veremos os personagens se machucando enquanto caçam os
criminosos. Não são personagens intocáveis, e apesar da história do crime não estar associada
a história do inquérito, os protagonistas são suscetíveis a riscos e demonstram um certo nível
de envolvimento com a investigação.

No avião, Reid e Morgan dormem nas poltronas, parecem esgotados. Hotch se aproxima de
Gideon. Este pergunta se Haley e ele decidiram o nome do bebê. Hotch responde que todos os
nomes que Haley gostou lembravam nomes de assassinos em série. Gideon pergunta como está o
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relatório. Hotch sorri sem graça. Gideon pergunta se Hotch achou que iria esconder isso de um
velho analista. Hotch diz que Gideon deve se sentir feliz por ter salvado a garota.

Durante todo o episódio tivemos breves referências de que Gideon trabalhava anteriormente
com a equipe, e que saiu devido ao estresse gerado ao perder seis agentes na captura de um
criminoso. As cenas após a captura de Vogel mostram os colegas de equipe mais confiantes
no desempenho de Gideon e seu possível retorno ao trabalho no BAU. A cena do avião
mostra os agentes mais jovens esgotados, dormindo, enquanto os mais velhos e experientes
estão acordados e pensativos.

Carros na estrada. Gideon estaciona em um posto de gasolina e entra na loja de conveniência.
Vemos pelo canto da janela, do lado de fora, uma camionete vermelha. No balcão do caixa, há
diversas fotos atrás do vendedor. Gideon olha para as fotos, olha para a caminhonete, o vendedor
gagueja. O vendedor vê a arma de Gideon. Ele pega o troco e sai. Lentamente, o homem vem por
trás. Mudança na trilha sonora. Vemos no reflexo do espelho o vendedor apontando uma arma.
Superclose no rosto de Gideon. Som do destravamento da arma; plano detalhe do olhar tenso de
Gideon. Fade out.

Figura 52 - frames do episódio piloto de Criminal Minds
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O episódio termina com o caso do assassino da trilha, que foi descrito por Gideon no início do
episódio, e também com um forte gancho para o episódio seguinte; fica a pergunta no ar:
como Gideon vai sobreviver a isso? E, mais uma vez, confirma que os investigadores não são
intocáveis. Ou seja, frequentemente, estarão suscetíveis a se machucar.
A história foi exibida de forma cronológica linear. Os recursos de montagem ajudaram a
situar e mostrar o que acontecia em lugares diferentes, ao mesmo tempo. Foram utilizados
planos detalhes para tentar simular a percepção dos detetives, bem como as estratégias de
montagem e de trilha e efeito de som para representarem o momento de análise.
A apresentação dos personagens foi de forma indireta, uma vez que era necessário ler nas
entrelinhas o que significava a roupa, as atitudes e o local em que estava cada personagem na
sua primeira aparição na série. As imagens de Reid e de Gideon, em uma sede de treinamento
de agentes, podem ser associadas ao estudo e à inteligência; a de Hotchner, em casa montando
o berço do bebê com a esposa, pode ser associada à uma imagem de pai dedicado; a de
Morgan, em um bar com colegas mulheres, pode ser associada a um personagem festeiro;
enquanto a imagem de Penélope, em uma sala com várias telas e na frente de um computador,
pode ser associada a uma hacker ou especialista em informática. Por outro lado, em alguns
momentos, para revelar alguns traços dos personagens, foi utilizada a caracterização direta,
como Reid explicando para o irmão da vítima que ele tem dois doutorados e que poderia ser
considerado um gênio.
Percebemos uma preocupação e cuidado com os movimentos de câmera e com a montagem.
Cada cena parecia cuidadosamente construída, com planos detalhes, planos longos, plongée
absoluto, fusão e efeitos de imagem. Assim, além de uma diferenciação na plot da série, com
o foco no comportamento do criminoso, temos também uma linguagem audiovisual que
promove elementos reconhecíveis da identidade da série.
A investigação prioriza a observação de detalhes comportamentais, levando os agentes a se
colocarem no lugar do criminoso e refazer seus passos, para se alcançar o objetivo final, que
não se resume em descobrir o culpado, mas sim em capturar o criminoso e salvar as vítimas.
Deste modo, algumas construções de cenas tentaram colocar o espectador na posição dos
protagonistas, alterando o foco auditivo, o ponto de visão, entre outras estratégias.
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3.1.3. House - Piloto
Título: Piloto
Produtor Executivo: Katie Jacobs, Paul Attanasio, David Shore, Bryan Singer
Produtor: Gerrit van der Meer
Roteiro: David Shore
Direção: Bryan Singer

Diferentemente de Criminal Minds e Supernatural, o piloto de House não fez uso de legendas
para indicar a localização e o tempo, em vez disso empregou elementos icônicos que são
reconhecíveis pelo público, tais como a escola infantil e o ambiente hospitalar; o espectador
não precisava de legenda para saber onde se passou a história. O episódio com
aproximadamente quarenta e quatro minutos mostra ao espectador − em ordem cronológica –
a personagem que passa mal (Rebeca) no trabalho e a investigação dos médicos. Não foi
revelado quanto tempo passou para que Rebeca fosse transferida para o hospital de PrincetonPlainsboro − há apenas informação de que ela sofre com a doença desconhecida há um mês,
na cena em que Wilson descreve o caso para convencer House a investigar −, nem exatamente
por quantos dias durou a investigação diagnóstica. Na verdade, temos em alguns planos a
impressão de passagem de tempo, como os planos gerais durante o dia e durante a noite, e
também vemos a saída e retorno do médico, mas não é muito explícito. Os poucos relógios
que aparecem nas cenas estão distantes e desfocados, o que dificulta uma marcação de tempo.
Acreditamos que o importante no episódio piloto de House não é mostrar ao espectador a
passagem de tempo, como foi importante no piloto de Criminal Minds, mas sim que o enigma
seja resolvido e a paciente salva.

Apresentação do caso
Os primeiros minutos do piloto de House não revelam muitas informações sobre a série; até
esse momento não identificamos elementos que relacionem a hospitais, a médicos e
procedimentos médicos.
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Figura 53 - frames do episódio piloto de House
A cena tem um tom alaranjado. A trilha sonora é alegre. Em travelling, a imagem percorre casas
de um bairro residencial. Vê-se, então, um leve reflexo de alguém sentado em um banco de ônibus,
a câmera se posiciona como se estivéssemos sentados no banco, olhando pela janela. A câmera
mostra as pessoas olhando para janela. Parece que elas estão sendo banhadas pelo tom alaranjado
do pôr do sol. Uma mulher se levanta. Travelling em contra plongée de grades de proteção. No céu
vemos nuvens quase douradas. A mulher do ônibus está correndo; olha no relógio. Ela usa uma
saia longa, sapatos de boneca e meias. Ela corre, atravessa toda a passarela. A música acompanha
o percurso. Na rua, a câmera acompanha os pés da mulher correndo, o movimento de sua saia
longa e seu casaco cinza comprido. Barulho de carros. Som de crianças enquanto ela se aproxima
de um prédio.

As primeiras cenas antes dos créditos de abertura mostram uma personagem (Rebeca) e um
pouco do seu dia no trabalho, semelhante à apresentação do caso no piloto de Supernatural e
de Criminal Minds. O desenho de som auxilia na caracterização prévia dos ambientes: antes
de entrarmos na escola, ouvimos gritinhos e vozes infantis. As cores estão alteradas, com tons
alaranjados, saturação nos tons de rosa e também o uso do cinza. Acompanha essas cores um
movimento suave de câmera e da trilha sonora.
Não se sabe a razão da opção por essa fotografia em todo o episódio, do uso de cinza e tons
alaranjados. Seja qual for o motivo, o episódio piloto tem colorações distintas de toda a
temporada e, em alguns momentos, causou uma sensação de um mundo ficcional distante.

Uma mulher de blusa rosa (Melanie), segurando uma vasilha plástica com material escolar,
caminha em um longo corredor. Na parede, desenhos de borboletas em papéis cor-de-rosa de um
lado, e, do lado esquerdo, um foguete de celofane em um céu azul de tinta. Ao fundo, na cena,
muitas crianças e alguns adultos. A mulher (Rebeca) da cena anterior surge nesse corredor com um
sorriso no rosto. Melanie pergunta o motivo do atraso. Elas caminham pelo corredor; portas e
painéis de colagem compõe o percurso, enquanto conversam sobre esse atraso de forma divertida.
Elas parecem amigas.
Rebeca entra em uma sala, se inclina para baixo e grita bom dia. Almofadas coloridas no chão,
papéis cor-de-rosa na parede, desenhos coloridos no fundo da sala, chão de carpete.
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Rebeca pergunta a uma das crianças como foi o final de semana. A menina sorri, mas não
responde. A professora insiste com um sorriso; ela está com os braços virados para trás, cabelo
solto por cima do ombro direito e um sorriso encantador. Enquanto fala com a garotinha, Rebeca
se inclina para baixo. A menina, sorrindo, responde que eles sempre têm que contar o que fizeram
no final de semana, mas a professora nunca fala como foi o dela. As crianças riem. A professora
concorda e começa a falar sobre o final de semana. A câmera a mostra em um plano próximo ao
plano americano, com uma leve inclinação de baixo para cima, como se fosse a visão da posição
ocupada pelas crianças. A professora conta que teve um final de semana maravilhoso. Outra
criança, que brinca com os dedos na boca, pergunta o que a professora fez. Ela responde que fez
um novo amigo. A mesma garotinha questiona se a professora contou aos pais sobre esse novo
amigo. Ela responde que sim, que nunca devemos esconder segredos dos pais. Ela continua a falar,
mas sons estranhos saem de sua boca. As crianças riem, ela ri. Rebeca tenta falar, mas há algo
estranho; as crianças continuam a rir. Tem-se alteração na trilha sonora, que fica tensa. O rosto de
Rebeca se contorce. A câmera se posiciona como se fosse o olhar da professora, a imagem fica
turva e tonta. Rebeca olha para a professora de rosa, na outra sala, como se fosse pedir ajuda. Na
trilha, ouve-se um som de batimentos cardíacos. Rebeca se apoia na mesa, anda em direção ao
quadro e escreve: ‘chamem a enfermeira’ e cai no chão. Na outra sala, Melanie vê a cena e se
aproxima da porta. As crianças se levantam. O som dos batimentos cardíacos fica mais rápido;
Rebeca tem convulsões. Close do quadro com as palavras: ‘chamem a enfermeira’. Fade out com a
imagem em branco.

Figura 54 - frames do episódio piloto de House

Passamos de uma situação equilibrada para um momento de tensão e desequilíbrio. Fomos
apresentados a uma professora feliz, tivemos indícios que sua vida amorosa vai bem, que tem
amigos no trabalho, suas atitudes e posturas demonstram que ela gosta muito do que faz. De
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repente, essa estabilidade é alterada por alguma coisa desconhecida. Nas próximas cenas
seremos convidados a descobrir o que é.
Em muitos seriados policiais, o teaser de abertura do episódio costuma apresentar um pouco
sobre a vítima e o crime. A opção por dar alguns indícios sobre a vida da personagem
demonstra um cuidado em oferecer ao espectador alguns pontos de partida para a solução do
enigma, o que de certa forma é um ponto de partida privilegiado. Algumas informações foram
dadas como pistas. A mulher estava atrasada para o trabalho porque não dormiu em sua casa,
e sim na casa de outra pessoa. Por conta disso, pegou outro transporte. Ela precisou correr
bastante para chegar a tempo no trabalho. Essa apresentação da personagem, como professora
de jardim de infância, simpática e doce com as crianças, gera certa empatia; nos preocupamos
com ela e temos a curiosidade de saber ‘quem (ou o que) fez isso com ela?’.

Apresentação do protagonista / aceitação do caso
Ouvimos uma voz masculina:
Wilson (voz off): Mulher de 29 anos, primeiro ataque há um mês, perdeu a capacidade de falar.
Balbuciava como um bebê.
A imagem, em fade in, mostra um teto que parece de vidro. A câmera (em movimento vertical
para baixo) revela em plano detalhe um braço, de jaleco branco, segurando uma pasta/ficha, e um
homem com um casaco escuro. O outro homem diz que todos olham para ele como se fosse um
paciente, porque ele usa bengala; e Wilson responde para ele colocar um jaleco como todos eles
(médicos) fazem. O homem responde que não, porque vão saber que ele é um médico.
Wilson: A administração pode implicar com essa atitude.
House: As pessoas não querem um médico doente.
Wilson (irônico): É justo, eu não gosto de pacientes saudáveis.
Eles caminham por um corredor, passam por pessoas em cadeira de rodas, outras de jaleco branco,
outras caminhando, não vemos muitos detalhes. Wilson retoma a conversa sobre a paciente e diz
que é prima dele, entregando a ficha para House. A câmera focaliza o rosto de Wilson, ele é mais
baixo, sem barba, usa gravata e jaleco. E então focaliza o rosto de House, que tem barba por fazer,
usa um terno acinzentado e camisa amarrotada, o cabelo está bagunçado. House diz que a paciente
tem um tumor no cérebro e vai morrer, que isso é chato, e sai mancando. Wilson olha com
incredulidade e o acompanha, diz que não é por acaso que House é um diagnosticador renomado,
que ele não precisa saber de nada para descobrir o que está errado. Eles caminham por um
corredor de hospital, vemos pacientes em macas, enfermeiros, médicos. House responde que ele
mesmo não passa de um infectologista, que é Wilson o oncologista.
Wilson (rindo ironicamente): Claro, um simples médico do interior. Nessa idade, é raro um
tumor cerebral.
House: Com 29 anos, qualquer que seja a doença será algo raro.
Wilson: Todos os exames para os tipos de câncer mais comuns deram negativos.
O infectologista culpa o laboratório do hospital local (como se o exame estivesse errado). Segundo
ele, deve ter sido realizado por um estudante de química. O oncologista diz que não há histórico na
família. O infectologista lembra que um tio de Wilson morreu de câncer. Ele abaixa o rosto e
rapidamente responde que ela é do outro lado da família e que não há nenhum fator ambiental. O
infectologista tira do bolso um frasco de remédio – ouvimos o barulho dos comprimidos – e
responde: “que você saiba”. O oncologista complementa que a professora não está respondendo à
radioterapia. O infectologista diz que nada disso chega próximo de uma solução, que só serve para
levantar uma pergunta. Ele olha para baixo, a câmera o mostra colocando comprimidos na mão.
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Com semblante de incredulidade, ele pergunta se a prima do médico vai em hospitais locais,
enquanto coloca o comprimido na boca e engole. O oncologista insiste:
Wilson: Por que deixar toda a diversão para o legista, de que adianta montar uma equipe se
você não a utiliza? Você tem três médicos superqualificados na equipe, coloque-os para
trabalhar.
O infectologista apenas olha para o oncologista; e parece aceitar o caso.

Figura 55 - frames do episódio piloto de House

Após a apresentação do caso, temos a cena em que o investigador toma conhecimento do
ocorrido. Algo nessa situação deve ser interessante o bastante para que ele resolva aceitar
investigação. O diálogo dos personagens, aos poucos, dá indícios de que a cena se passa em
um hospital e de que os dois são médicos. Os planos crescem gradativamente, de planos
detalhes a planos médios, permitindo que o espectador veja que se trata de um ambiente
hospitalar. O diálogo não revela os nomes dos homens que conversam, mas informa ao
espectador várias pistas sobre ambos, como a profissão; eles são médicos, um infectologista e
o outro oncologista, e devem trabalhar em um hospital grande (porque o infectologista fala
com desdém sobre hospitais locais). O médico infectologista não se veste como médico, nem
parece com um, em comparação ao oncologista que é uma caracterização ideal-comum de
médico: roupa passada e limpa, gravata, cabelos penteados, jaleco branco. A administração do
hospital deve implicar com o primeiro médico. Ele é um diagnosticador renomado que tem
como ajudantes uma equipe altamente qualificada. Ele não aceita qualquer caso. É necessária
a insistência e algo de especial naquele caso para que valha o esforço investigativo. Tal como
os romances detetivescos, temos também nessa cena uma questão: quem fez isso?. Associando
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o caso a um mistério, o diagnóstico ao processo investigativo, e a doença a quem cometeu o
crime. Em termos de construção de personagens, temos algumas pistas; o oncologista parece
ser amigo do infectologista, e isso faz com que este aceite investigar o caso. Eles sabem
alguns detalhes da vida do outro; por exemplo, um tio que morreu de câncer. Essa amizade é
confirmada no decorrer do episódio.
A primeira aparição dos protagonistas no episódio traz, de forma direta e indireta, elementos
caracterizadores de suas personalidades e comportamentos. De forma indireta, temos o
figurino distinto usado pelos dois; enquanto um usa o jaleco, tem o cabelo alinhado e barba
feita, o outro contrasta com terno escuro, barba e cabelo desalinhado. As falas dos
personagens reforçam a imagem de distinção construída com o figurino. De forma direta,
descobrimos que eles trabalham em um hospital, que um realiza diagnósticos e o outro tem
especialidade em oncologia. Assim, temos a construção da figura do investigador, um
personagem que foge do padrão esperado de um médico, é de difícil convencimento.
Em plongée, com fusões, vemos a professora deitada em uma maca. A imagem vai se
aproximando, até um close de seu rosto deitado, agora a câmera se aproxima lentamente do nariz,
e entra na narina esquerda; cílios cobertos de muco, fossas nasais, outros órgãos internos, glóbulos
vermelhos, glóbulos brancos. Uma tomografia com o nome de Rebeca mostra um pequeno ponto
branco em seu cérebro.

Figura 56 - frames do episódio piloto de House

Dando um tom mais dramático, essas imagens mostram o que ocorre internamente no
paciente. A cena se inicia com a paciente em plano geral, a câmera vai se aproximando e
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entra no paciente. Com um ponto de vista privilegiado, vemos elementos microscópicos
ocupando toda a tela. Essas cenas ajudam a caracterizar a série dentro de um universo
ficcional específico: estamos em um hospital e o que ocorre dentro do corpo humano é de
fundamental interesse.

Apresentação da equipe/ Investigação
Ouvimos (em voz off): “é uma lesão”. Na imagem da tomografia, vemos, como um reflexo, a
imagem do médico infectologista. Ele responde de forma irônica e diz que esperava algo mais
criativo. Vemos, então, três indivíduos, dois vestem jalecos, e o do centro está de camisa cinza.
Novamente, temos uma coloração alaranjada na cena. Notamos que a voz que ouvimos no início
desta sequência é do homem negro que usa jaleco, camisa e gravata. Ele questiona se eles não
deveriam primeiro falar com a paciente, antes de passar para o diagnóstico. O infectologista, que
está perto da janela, pergunta se a paciente é médica, e complementa que todo mundo mente. A
mulher de jaleco sussurra para o médico que o Dr. House não gosta de lidar com os pacientes. E,
finalmente, descobrimos o nome do médico infectologista. O médico questiona se não é para tratar
os pacientes que eles se tornaram médicos. Dr. House responde que eles são médicos para tratar
doenças, e que tratar pacientes é o que torna os médicos infelizes. O médico diz que House quer
retirar o lado humanizado da medicina. House responde que se não falar com os pacientes, eles
não podem mentir, e os médicos também não poderão mentir. Diz que o lado humano está
superestimado. A câmera se posiciona atrás de Foreman, no canto esquerdo da tela, sem
iluminação direta, como uma sombra com desfoque. No restante da tela, persianas brancas abertas,
janela de vidro, folhagens do lado de fora, a luz laranja ilumina o lado direito do rosto de House,
que está olhando levemente para cima e para a direita. Sua fala constata que a paciente não tem um
tumor e questiona quais são os suspeitos, e por que a paciente não consegue falar. O outro homem,
que não veste jaleco, diz possibilidades: aneurisma, derrame ou outra síndrome isquêmica. House
pede exames específicos para averiguar essas possibilidades, uma ressonância de contraste.
Cameron e Foreman dão sugestões de diagnósticos. House descarta-as, justificando com os
resultados dos exames. Foreman sugere que o laboratório pode ter deturpado os resultados. House
concorda e pede para repetir os exames.

Figura 57 - frames do episódio piloto de House
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É importante, neste primeiro episódio, reforçar a ideia de que, apesar de se passar em um
hospital, a série não é apenas sobre pacientes e médicos, mas sim sobre enigmas que precisam
ser solucionados. Então as ações − de perguntar quem são os suspeitos e de verificar com os
exames qual dos suspeitos é o verdadeiro culpado − são os primeiros traços de um modo
investigativo que será característico da série.
Depois da apresentação do caso, do esforço em convencer House a investigar, temos a
primeira reunião da equipe, em que eles discutem os sintomas e as possibilidades de doenças.
Com tentativas e eliminações, eles averiguam as possibilidades. Ou seja, cada sintoma
equivale a uma pista e os exames realizados poderiam ser comparados a interrogatórios.
Nesta cena, também vemos mais índices da personalidade do protagonista: desconfiança na
capacidade dos outros profissionais da área; ausência de empatia com o paciente; foco apenas
na solução do enigma, ao tratar as doenças como suspeitos e os sintomas como pistas. Fomos
apresentados à equipe. O que podemos perceber é que Foreman tem uma relação de
desconfiança nos métodos de House e Cameron parece conhecer mais da personalidade do
chefe.
Em um leve plongée, House está parado em frente ao elevador, ouvimos os chamados de altofalante comuns de hospital. Ele olha para a porta, vê uma mulher passando e abaixa a cabeça,
como se estivesse evitando-a. Ela o vê, e age como se estivesse surpresa. Ele aperta o botão do
elevador mais uma vez. Ela anda rapidamente em direção ao médico, diz que o aguardava no
escritório há vinte minutos. House responde que não tinha intenção de passar lá; ele diz que não
tem nada que ela possa dizer que vai interessar a ele. Ela diz que assina os contracheques dele. E
ele diz estar ocupado. Ela segue-o para dentro do elevador e diz que pode demiti-lo se ele não fizer
o trabalho dele.
Esse diálogo informa que House trabalha no hospital das 09 às 17 horas, mas ele não atende os
pacientes, ignora pedidos e está com seis anos de atraso nas obrigações com a clínica. Ele continua
a não se interessar pelo que a diretora fala. Ela assume que não o demite por conta da reputação do
médico, que traz benefícios para o hospital. Em plano americano, vemos os personagens, um de
frente para o outro, e no fundo da cena uma sala de atendimento. Ela aponta para a sala e diz que
quer que ele faça o trabalho dele na clínica. Ele cita Jagger como filósofo:
House: Nem sempre podemos ter o que queremos.
Ele sai. Ela respira resignada.

Esta sequência apresenta a personagem Cuddy, diretora do hospital, e revela traços da relação
estabelecida com House. No episódio piloto, Cuddy representa a burocracia e regras, e o
médico busca meios de escapar, como a primeira sequência desta cena, em que ele a vê no
final do corredor e aperta o botão do elevador, numa tentativa de sair dali antes que ela se
aproxime.
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Figura 58 - frames do episódio piloto de House

Tal como na cena em que Wilson revela as qualidades diagnosticadoras de House, o diálogo
entre House e Cuddy, nesta sequência, reforça a imagem de que este médico é diferente dos
outros e tem uma reputação que traz benefícios ao hospital.
Acompanhamos os dois no elevador, descemos e seguimos os seus passos pelos corredores
até a recepção, onde de um lado está a saída e, perpendicular a ela, vemos a clínica. Todos
esses planos mais abertos e o movimento de câmera acompanhando os personagens servem
principalmente para localização; agora sabemos que a saída fica próxima à clínica, que o
departamento em que House trabalha fica em um andar mais alto, temos também mais
detalhes da construção do hospital, decoração, pintura; uma visão da estrutura interna.
Quase uma convenção em séries médicas, séries policiais e séries de advogados é a relação
dos protagonistas com a instituição e seu poder limitador e controlador. É bem característica
essa disputa entre os personagens e a instituição, com a quebra de regras, o burlar a
burocracia, as punições, as limitações. Em House, temos a instituição representada na figura
da diretora do hospital, mas que, diferentemente do esperado, tenta amenizar os problemas
causados por House, bem como flexibilizar as regras e reduzir as punições.
É dia, plano geral do complexo hospitalar. Planos médios revelam Chase e Cameron que
acompanham Rebeca sentada em uma cadeira de rodas. A paciente pergunta se Chase é o Dr.
House, e ele responde que não. Cameron comenta que House é o chefe do setor de diagnóstico, por
isso, muito ocupado. Mas que ele tem grande interesse no caso de Rebeca.
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Na sala de exames, Foreman explica o procedimento de forma científica. Cameron sorri e diz que,
basicamente, a substância que eles aplicam faz a cabeça do paciente ficar iluminada como uma
árvore de natal. Entra na sala uma enfermeira informando que há algum problema e, por causa
disso, eles não podem fazer o procedimento.

Figura 59 - frames do episódio piloto de House

As cenas que demonstram os procedimentos médicos e os exames são uma constante em toda
a temporada; as séries médicas da década de 1990 traziam, em sua plot, o tratamento dos
pacientes, com planos detalhes de injeções, agulhas, sangue, cirurgias, e House é descendente
desses produtos. Esta cena mostra mais traços da construção dos personagens. Indícios de
uma admiração de Cameron por House, carinho, proteção e justificativas por seu
comportamento não convencional. Temos Foreman como um médico objetivo, com frases
científicas, e Cameron uma médica mais simpática e atitudes mais empáticas em relação à
paciente.

Em fade in e plano americano, vemos House empurrando com força a porta do escritório de Cuddy
e gritando com ela sobre a proibição do exame em Rebeca. A câmera posicionada atrás de House
revela a sala da diretora; tem-se uma visão do espaço, que é amplo, com grandes janelas, flores no
centro e plantas na lateral. A diretora cancelou todos os procedimentos que fossem solicitados por
House para obrigá-lo a trabalhar na clínica.
Ele continua a gritar, e ela mantém o mesmo tom de voz. Os planos ficam mais próximos. Cuddy
se levanta. Vemos quadros na parede. Ela diz que pesquisou o tal filósofo Jagger e confirma que
‘nem sempre podemos ter o que queremos’, mas ‘se tentar às vezes, vai conseguir o que precisa’.
House retira do bolso um frasco de comprimidos – ouvimos o barulho dos comprimidos –, pega
um remédio e engole.
Do lado de fora da sala, próximo ao ambiente da clínica, House informa à equipe que eles podem
fazer a ressonância. A equipe sai, House fala para Wilson que terá que trabalhar quatro horas na
clínica até pagar o que deve, que deve ocorrer em 2054. Wilson sorri.
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Figura 60 - frames do episódio piloto de House

Figura 61 - frames do episódio piloto de House

Essas duas sequências mostram ao espectador a disputa de House com a instituição hospitalar,
representada na figura de Cuddy. Ambas os personagens fazem concessões para a realização
do trabalho. Mas House, durante toda a temporada, tentará burlar o trabalho na clínica, seja
em forma de aposta com Cuddy ou com fingimentos de que está trabalhando, quando na
verdade ele assiste à tevê ou joga videogame. As cenas na clínica servem como um respiro
cômico do episódio; o modo como House vai lidar com os pacientes e os casos clínicos é
bastante divertido, e também servirá para mostrar a capacidade dedutiva e indutiva do
protagonista. A cena também mostra que a atitude do médico em tomar remédios é recorrente.

Planos próximos de uma máquina de exame. Durante a ressonância, o barulho da máquina
funciona como trilha sonora assustadora. A câmera bem perto do rosto da personagem deforma-o,
enquanto ela faz sons estranhos com a garganta. A câmera se aproxima da boca da paciente; a
garganta se contrai e fecha. Cameron chama por ela, mas ela não responde. A médica pede para
retirarem a paciente da máquina. Chase acredita que a paciente só caiu no sono, pois ela estava
exausta, mas Cameron insiste e sai da sala. Chase continua sentado achando que é uma bobagem.
Ele só sai da sala quando percebe que há algo errado.
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Cameron retira a paciente da máquina. Rebeca não está respirando e a médica começa o processo
de intubação. Durante o procedimento de intubar a paciente, a luz laranja ilumina o rosto de Chase
e a câmera se posiciona em plongée, plano detalhe do corte no pescoço, close nas mãos, que
tentam permanecer firmes. Sangue, tubo, mais sangue. A sequência possui cortes rápidos, e a
trilha, que mais parece um apito de alarme, aumenta a tensão. Os médicos colocam o balão de
oxigênio e a paciente respira artificialmente. Chase elogia a percepção de Cameron. A câmera em
contra plongée gira aproximadamente sobre o mesmo eixo e mostra Cameron bombeando ar,
enquanto Chase segura o tubo no pescoço da paciente desacordada. Fade out.

Figura 62 - frames do episódio piloto de House

Dentro da máquina de ressonância, a câmera se aproxima lentamente e para, vemos um plano
detalhe do rosto da paciente. Essas imagens se repetem três vezes, também o barulho da
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máquina causa um aumento da tensão. E, mais uma vez, temos a câmera que entra pela boca
da paciente e mostra o fechamento da garganta. Durante o exame, a paciente passa mal e
precisa de atendimento médico, que é mostrado ao espectador com muitos planos detalhes
apresentados em cortes rápidos. Sobre os personagens, temos mais indícios de que Cameron é
uma médica atenciosa, e Chase se comportou com certo desinteresse pela paciente.
Importante ressaltar que, dos três médicos da equipe, o responsável pelo procedimento de
intubação foi Chase, isso serve de indicativos de sua especialização médica.
A construção da cena, com repetições dos mesmos planos dentro da máquina, associados à
trilha sonora, promovem uma sensação claustrofóbica, sufocante. E os planos detalhes do
procedimento de intubação também colaboram para a tensão dramática da cena. Quando tudo
se resolve e ainda nos recuperamos das imagens fortes e tensas, a câmera gira em plongée
sobre os médicos e a maca, como também se recuperasse desse momento dramático, girando e
girando, como uma leve tontura.

Plano detalhe de House abrindo o pote de remédio e tomando um comprimido do lado de fora do
quarto da paciente. Os três médicos da equipe estão no quarto com a paciente. Cameron fala para
ela descansar. Eles saem, House está do lado de fora esperando. Foreman é o primeiro, Chase o
segundo e Cameron a última a sair. Temos uma clássica cena de “anda e fala40”. House segue na
frente, seus passos marcados pelo mancar; ao seu lado segue Foreman, atrás Cameron e Chase.
House diz que, já que não tem a foto (resultado da ressonância), vai precisar de mil palavras.
Foreman, sem acreditar, pergunta se House realmente quer que eles conversem com a paciente.
House explica que eles precisam saber se há uma causa genética ou ambiental que cause o quadro
inflamatório.
Foreman: Eu pensei que todos mentissem.
House: A verdade começa nas mentiras, pense nisso.
A câmera acompanha brevemente a saída de House e rapidamente retorna para o trio, em um leve
contra plongée focando Foreman, ele pergunta aos colegas se o que House disse significa alguma
coisa. A câmera mostra os colegas, que balançam a cabeça e os ombros.

Com a ausência do exame para a coleta de novas pistas e evidências, a equipe precisa buscar
alternativas para continuar a investigação. Sem ideias, House pede que consigam o histórico
médico completo da paciente, uma contradição na sua postura, que prefere testes e exames a
conversar com o paciente.
Foco na porta de vidro da clínica; uma enfermeira/atendente está sentada escrevendo.
House (voz off): 12:52, Dr. House chega, por favor anote isso.
Vemos ele entrando no consultório com revistas na mão. Ele pergunta se tem TV a cabo em algum
lugar. Cuddy chega nesse momento e responde que eles têm pacientes, que ela escolheu um caso
interessante para House. Ironicamente, House cita os sintomas (aparentemente mais comuns) de
atendimento clínico. Ela diz que o paciente deu entrada com espasmos nas costas, mas a pele dele

Bordwell (2008, p. 54) diz que “na solução ‘anda-e-fala’, os personagens estão andando pela rua, dentro do
escritório ou ao longo de um corredor, no mais das vezes, vindo em direção à câmera, num longo travelling”.
40
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está laranja. House pergunta sobre a cor, e sugere icterícia. Cuddy responde que ele está mesmo
laranja e House pede mais detalhes. Ela entrega a ficha e indica o consultório.

House parecia intrigado, mas queria evitar o contato com o paciente. A conversa com Cuddy,
pedindo mais pistas, é como se fosse um jogo para adivinhar qual a solução do enigma, ou
seja, qual a doença do paciente. Os atendimentos na clínica servem para alívio dramático, com
momentos cômicos, em que o espectador é apresentado às habilidades de observação e
abdução do médico.

Dentro do consultório; plano detalhe das mãos e unhas laranja, em que gira constantemente uma
aliança grossa. O paciente conta que quando jogava golfe sentiu a dor, mas que continuou a jogar,
e na manhã seguinte mal conseguia ficar em pé. House sorri; o paciente deduz que não é nada
sério, já que o médico está rindo. House pega um comprimido. O paciente pergunta o que ele está
fazendo. O médico responde: um analgésico. O paciente percebe que não é para si e sim para o
próprio médico, por conta da perna. House ironicamente responde que não é para a perna, mas que
ele toma porque é uma delícia, e oferece um para o paciente, dizendo que vai melhorar a dor, mas
que, infelizmente, o problema do paciente é mais grave: a esposa dele está tendo um caso. O
paciente se assusta e House explica que ele está laranja e que se a mulher dele não notou isso é
porque ela tem um caso, e pergunta se ele come muita cenoura ou toma muita vitamina. O paciente
confirma, House explica que a cenoura deixa amarelo e a niacina deixa vermelho, que a mistura
delas causaria o tom alaranjado. Sugere também que o paciente consiga um bom advogado para o
divórcio, e sai do consultório. O paciente olha incrédulo para suas mãos e para aliança. A trilha
sonora que acompanha a cena é ‘divertida’.

Figura 63 - frames do episódio piloto de House

O episódio tem alguns momentos de insight dos personagens, e muitas vezes esse momento
ocorre em situações inusitadas, como a ideia de aplicar esteroides na paciente para combater o
quadro inflamatório que surgiu durante um dos atendimentos da clínica:
Um garoto sentado na maca. House o examina com seu estetoscópio. Pergunta se o garoto tem
usado o inalador. A mãe diz que não, porque se preocupa com uma criança tão pequena usando
medicações tão fortes. House responde que o médico do garoto também deve ter pensado nisso e
dosado a medicação levando em conta o risco de a criança não respirar. Ironicamente, House
pergunta se oxigênio não é algo importante na fase pré-adolescente. Ele diz que vai explicar à mãe
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o que é asma, caso ninguém nunca tenha dito a ela ou caso ela estivesse com coisas demais na
cabeça quando alguém explicou. Mas, durante esse momento de explanação, House tem um
insight e sai da sala sem terminar a explicação.

Esta cena mostra outro traço da personalidade do médico; ele não é nada sutil em conversar
com a mãe do paciente, faz ironias e trata-a como estúpida. O insight faz ele abandonar a sala
no meio do atendimento, o que reforça a imagem de que, para o protagonista, a atividade de
médico é menos importante e seu interesse maior é resolver o enigma.

Foreman e Cameron escutam a paciente falar sobre o histórico-médico da família. House bipa os
dois, que saem do quarto da paciente, e o médico está parado do lado de fora, ele parece evitar o
contato com a paciente. Ele fala para dar altas doses de esteroides, mas os dois médicos discordam,
e House assume que de fato não tem nenhum motivo para que ela apresente vasculite (e precise
dos esteroides), mas é uma possibilidade. Se eles estiverem certos, ela deve melhorar. Cameron
pergunta: e se estiverem errados? House responde que eles tentarão outra coisa.

A equipe, muitas vezes, vai questionar o tratamento sugerido por House, por ele não
apresentar evidências e comprovações de que aquele é o procedimento correto. Os
tratamentos também serão questionados pelos pacientes, parentes dos pacientes e pela diretora
do hospital. Com isso, House terá que encontrar alternativas que comprovem as suas ideias. O
método investigativo dele se aproxima muito da tentativa e erro, trabalhando, a cada
medicação e a cada exame, com a eliminação de possíveis doenças (como se fossem
suspeitos) e análise dos sintomas (como se fossem pistas).
A paciente questiona o novo tratamento, e Chase tenta desviar o foco da paciente, perguntando
sobre visitas, amigos, namorado. Mas ela o interrompe e diz que esteroides não são alternativa
para radioterapia. Cameron fala que estão tratando sua vasculite. A paciente fica feliz em saber que
não tem um tumor.
Fora do quarto, Chase reclama com Cameron, diz que ela deveria ter dito a verdade. Cameron
rebate dizendo que se House estiver certo, ótimo, mas, caso não, ela deu esperanças para a
paciente. Chase diz que foi uma falsa esperança. E ela rebate dizendo que se tivesse outro jeito,
com certeza ela não teria feito.
Foreman vai no local de trabalho da professora, cheira o chão, procurando mofo. Conversa com
uma das alunas, Sidney, que fala do papagaio que tinha na sala.

Figura 64 - frames do episódio piloto de House
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Tal qual o trabalho investigativo, os médicos da equipe de House também vão para a cena do
crime, ou seja, ambientes em que a vítima possa ter contraído a doença, como no seu trabalho
ou na sua casa. É recorrente também a conversa com pessoas nesses lugares, com os parentes
e com o próprio paciente, semelhante à entrevista de testemunhas.

Close de uma televisão exibindo um programa médico; ouvimos a voz de Foreman falando sua
teoria sobre o papagaio ter deixado Rebeca doente. House olha atentamente para a televisão. O
plano médio revela que eles estão em uma lanchonete, que parece ser o restaurante do hospital.
House diz que não é o papagaio. Foreman insiste, e House diz que não é o papagaio porque as
crianças de cinco anos não ficaram doentes. House pergunta se Foreman foi à casa da professora.
Ele diz que não, que vai pedir a chave à paciente. House, sarcasticamente, pergunta a Foreman se a
polícia pediria permissão antes de entrar para verificar uma cena de crime. Foreman diz que não é
uma cena de crime. House responde que, pelo que ele sabe, a professora poderia fabricar drogas no
porão. Foreman, incrédulo com a afirmação de House, responde que a paciente é uma professora
de jardim de infância. House diz que se ele fosse uma criança de cinco anos, ele confiaria nela, e
dá um exemplo da cozinheira que fez o sanduíche que Foreman come; House fala que a cozinheira
está com os olhos vidrados, e que alguém que limpa o nariz diversas vezes com a manga da camisa
não está muito preocupado com higiene. Foreman devolve o sanduíche para o prato e afirma que
não pode simplesmente invadir a casa de alguém. House pergunta se não foi assim que Foreman
invadiu a casa de uma família. Foreman se assusta. House diz que sabe que o arquivo era
confidencial, mas o professor de ginástica era linguarudo, e que Foreman deveria agradecer, pois
House precisava de alguém familiarizado com a malandragem, que saiba trapacear. Foreman
encara House (como se estivesse o desafiando) e come o último pedaço do sanduíche.

Figura 65 - frames do episódio piloto de House

Esta sequência mostra habilidades perceptivas e de formulação de hipóteses. House também
compara o trabalho da equipe ao trabalho investigativo policial, de se visitar as cenas de
crime. A disputa entre House e Foreman começa a se consolidar desde o episódio piloto.
Também vemos mais traços da personalidade de House: ele gosta de uma soap opera, uma
novela médica, que trará também momentos cômicos para a série; e revela que o médico não
se importa com o sentimento dos colegas de trabalho.
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Em relação ao método, mais uma vez, eles discutem possibilidades a partir de indícios
encontrados na sala de aula, ou seja, na cena do crime, também demonstram a habilidade
superior de House em perceber indícios nas situações, mas só aceitar aqueles que fazem
sentido. Como comprovar que a ideia de Foreman com os papagaios é improvável porque as
crianças, que são mais suscetíveis a vírus e bactérias, não ficaram doentes.
Dentro do consultório, plano detalhe em uma revista de fofoca. Cuddy entra, e House diz que está
pesquisando. Cuddy questiona o motivo de House dar esteroides à paciente e diz que não passam
remédios baseados em suposições. Ela diz que vai suspender o tratamento e sai da sala, caminha
em direção ao elevador. House segue-a e tenta explicar que a paciente não é um experimento, que
tem uma teoria válida, mas Cuddy diz que ele não tem provas. House rebate dizendo que nunca
existe prova e que diferentes médicos chegam a diferentes diagnósticos, baseados nas mesmas
evidências. Esperando pelo elevador, Cuddy responde que House não tem nenhuma evidência e
pergunta: se para ele todos estão errados, como é que ele sempre acha que está certo? House
responde que não acha, mas que é difícil aceitar opiniões contrárias a dele. Ela diz que, por serem
médicos, eles não podem errar, um erro deles leva as pessoas à morte. Ela desiste de subir pelo
elevador e vai pelas escadas. House vai atrás dela, mas desiste no segundo degrau e grita:
House: Você deveria ter mais respeito por aleijados.
Atrás dele, um rapaz está em cadeira de rodas e olha para House, que diz que é mentira.
Cuddy visita Rebeca e, ao constatar a sua melhora, desiste de suspender o tratamento.

Outro traço da personalidade de House é reforçado nesta sequência: o de sempre achar que
está certo, isso promove nos seus colegas de trabalho desconfiança no método e nas hipóteses.
Em vários episódios da primeira temporada, essa questão será retomada, com o protagonista
tentando justificar as suas hipóteses.
Wilson examina Rebeca, que pergunta se vai conhecer o Dr. House. Ele brinca que ela pode, por
acaso, encontra-lo no cinema ou no ônibus. Ela pergunta se House é um bom homem, e Wilson
responde que ele é um bom médico, que a motivação dele não é se preocupar com as pessoas. Ela
pergunta se eles são amigos. Wilson responde que sim. A paciente apresenta um novo sintoma; ela
não consegue enxergar, os parelhos começam a apitar e ela tem outra convulsão.

Os esteroides fizeram a paciente piorar e novos sintomas surgiram. Esta cena, além de
apresentar imagens convencionais de séries médicas (paciente convulsionando, o médico
sozinho no quarto grita por ajuda, o aparelho que mede os sinais vitais alterando as linhas e
apitando), confirma a hipótese anterior de que House e Wilson são amigos.
A paciente apresenta outro sintoma, alteração do estado mental. Pelos sintomas, Foreman diz que
está avançando para o tronco cerebral, que logo ela não vai mais andar; ficará cega e o sistema
respiratório vai parar. House pergunta quanto tempo eles têm. Foreman responde que, se for um
tumor um, mês; infecção, duas semanas; vascular, menos de uma semana. House tem certeza de
que não é um tumor. Foreman pergunta o que eles vão fazer. House responde que vão observar o
quão rápido ela morre. Já que cada diagnóstico tem um prazo, eles vão eliminando. Os outros
médicos olham abismados para House. Foreman acha que deve ter algo que eles possam fazer,
além de assisti-la morrer. House diz que não tem ideias e pergunta se eles têm sugestões.
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Numa tentativa de se conseguir mais informações sobre a paciente ou até mesmo encontrar o
causador da doença desconhecida, Foreman e Cameron invadem a casa de Rebeca. Foreman
que relutou em um primeiro momento com a ideia de House, acaba concordando com o chefe.
Essa atitude de discordar e depois concordar também é um elemento recorrente durante a
temporada, Foreman tem uma relação de disputa com o chefe e quer mostrar que House
também pode errar.
Cameron olha o armário do banheiro; a câmera parece estar dentro do armário. Ela conversa com
Foreman sobre House, diz que ele sempre vai dizer o que pensa. Foreman examina a geladeira;
novamente a câmera parece estar dentro da geladeira, foca em um pacote de presunto, Foreman
pega. Ele vai comer. Foreman questiona ter conseguido o emprego não por suas competências,
mas por ter invadido uma casa no passado. Cameron percebe que Foreman estudou nas melhores
escolas. Foreman pergunta como Cameron conseguiu o emprego na equipe de House.

Figura 66 - frames do episódio piloto de House

Luvas, lanternas, olhar cuidadoso, em busca de qualquer detalhe que possa solucionar o caso,
os personagens interagem no ambiente em busca de evidências. Os planos escolhidos para
compor a cena evidenciam de maneira sutil o pacote de presunto. Em toda a cena, nenhum
elemento ficou em foco ou ocupou posição central, apenas o pacote de presunto que ganhou
um sutil destaque na cena.

Na sala de House e equipe, Foreman diz que não encontraram nada. House repete que não é um
tumor. Wilson pergunta sobre tóxicos, medicações, Foreman responde que não encontraram nada
que pudesse explicar os sintomas. House pergunta o que ele encontrou que não explica os
sintomas. Foreman ri e diz que o Dr. Wilson convenceu House a tratar a paciente com uma falsa
alegação, mas que era mentira o parentesco, já que a paciente não é judia, por ter presunto em sua
geladeira. Eles começam uma discussão sobre religião, parentes e comida, que Wilson nem sabe o
nome correto da paciente. Enquanto isso, House parece pensativo.
House chama Foreman de idiota por encontrar o presunto e não considerar como motivo da
doença: tênia no cérebro. Cameron acha que essa teoria não é válida, porque milhões de pessoas
comem presunto, e é mais uma suposição achar que a paciente tem um verme. House se refere a
Foreman como Sr. neurologista e pede a ele para explicar o que ocorre quando um paciente com
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tênia recebe esteroides. Foreman confirma que os pacientes melhoram um pouco e depois pioram.
House olha para Wilson, este balança a cabeça e diz: exatamente o que ocorreu com Rebecca.

A cena representa um distanciamento do médico no momento em que junta as peças do
quebra-cabeça. Enquanto Foreman e Wilson discutem sobre Rebeca e a mentira, House
parece pensativo. O personagem inclina a cabeça, se vira para a janela, alheio à discussão.
Semelhante a cenas em Criminal Minds, em que Gideon fica alheio à discussão, enquanto sua
mente trabalha para solucionar o enigma. Depois de juntar as peças, House se vira para o
grupo e diz quem é o responsável pelo crime, equivalente ao momento em que o detetive
revela para todos quem é o culpado. Mais do que a revelação, precisamos saber como ele
chegou a essa conclusão. Então o médico explica a associação do consumo de presunto à
presença de vermes. Na construção da cena, diferentemente das cenas em Criminal minds,
não temos nenhuma mudança de foco auditivo, nem utilização de desfoque para evidenciar o
afastamento de House. A cena se desenrola sem dar tanta evidência a esse momento.

House coloca, na mesa, livros de medicina com imagens de vermes e explica a solução do enigma:
como Rebeca ficou doente. Enquanto ele fala, vemos imagens de como isso ocorreria no corpo.
Mas os médicos continuam desacreditando. House diz que pode provar se ele tratar, e Wilson diz
que a paciente não vai mais aceitar tratamentos sem provas.

Figura 67 - frames do episódio piloto de House

A cena mostra, em plano detalhe, livros de medicina, indicando que houve pesquisa que
colaborou com a hipótese de House. A hipótese surgiu de um elemento tão simples que parece
irreal. E, para comprovar para a equipe (e para a audiência) que a hipótese tem fundamento,
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temos na cena os livros de medicina e a explicação (com imagens ilustrativas). É aquele
momento em que, nas histórias de detetive, o investigador elucida o crime, explicando
minuciosamente o ocorrido. A explanação de House é acompanhada por imagens do que ele
fala, por exemplo, os glóbulos na corrente sanguínea, os pequenos pontos brancos (ovos do
verme) etc. Finalmente temos o responsável, descobrimos o criminoso e, agora,
diferentemente das histórias clássicas de detetive, a história não terminou, ainda é preciso
tratar a paciente para que a ameaça seja eliminada. Porém, temos mais um obstáculo, o de
convencer a paciente a aceitar a medicação. A recusa da paciente por mais um tratamento sem
confirmação do diagnóstico promove um momento singular no episódio. House, que em
nenhum momento do episódio teve contato com a paciente, resolve conversar com ela:
No quarto da paciente, House entra e chama a Rebeca de idiota. Informa que ela tem uma tênia no
cérebro. Rebeca pergunta se ele viu alguma, o médico responde que pode mostrar a ela os
diplomas de medicina. Rebeca rebate dizendo que ele tinha certeza de que ela tinha vasculite, mas
agora ela não pode andar e usa fraldas, o que vai acontecer com ela se fizer esse novo tratamento?
House responde que fala de cura, não de tratamento. Ela pergunta o que ocorreu com a perna dele.
House, relutante, explica brevemente que teve um enfarto na coxa, que os médicos erraram o
diagnóstico, o único sintoma era a dor, e que poucas pessoas experienciaram a morte de um
músculo. Rebeca pergunta se ele achou que iria morrer. Ele responde que preferia ter morrido.
Rebeca diz que ele agora se esconde no escritório, se recusa a falar com os pacientes porque não
gosta como as pessoas olham para ele. Rebeca pergunta: já que ele se sente desiludido com a vida
e agora quer se vingar do mundo, por que quer que ela lute contra a doença? Ela só quer ir para
casa e morrer com dignidade. House diz que não existe dignidade na morte, e que sempre é feia
não importa a idade, que você pode viver com dignidade, mas não morrer com ela.

Figura 68 - frames do episódio piloto de House

Quarto escuro, iluminação azulada, toda a cena tem um tom de azul. Chuva na janela,
colaborando para a construção de uma cena triste, com revelações. A cena se desenrola em
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um jogo de plano e contra plano, cada vez mais próximo dos personagens, na medida em que
aumenta a tensão dramática. Essa construção é para ressaltar o esforço do médico de tentar
convencer a paciente a fazer o tratamento. É o ápice do episódio, em que House revela
detalhes sobre sua dor e insiste para que a paciente faça o tratamento.
O médico encontrou a solução do enigma, mas foi impedido pela paciente de comprovar sua
hipótese por meio do tratamento. Na cena seguinte, ele revela a sua resignação em convencer
a paciente e sua satisfação pelo trabalho cumprido de diagnosticar a doença.
House informa aos colegas a negativa da paciente. A equipe sugere pedir judicialmente que ela
seja tratada, alegando que ela perdeu a capacidade de tomar decisões, mas House não concorda.
Wilson identifica em House que agora ele respeita a paciente, e, assim, ela não é mais apenas um
número. Cameron pergunta se ele vai deixar Rebeca morrer só porque passou a respeitá-la. House
responde que resolveu o caso, que o trabalho dele foi feito. Enquanto House fala, a câmera mostra
Chase pensativo. House vai embora. Chase chama-o novamente e diz que pode provar que é um
verme, de forma segura, usado um raio-x para vê-lo. House diz que deve examinar a perna,
garantindo que, se for verme, também haverá algum no membro.

Figura 69 - frames do episódio piloto de House

Ainda que a cena anterior demonstre certo grau de preocupação com a paciente, a fala do
protagonista reforça a imagem de que a solução do enigma era o mais importante. Ele parece
frustrado por não conseguir comprovar a sua hipótese com o tratamento e aceita a decisão da
paciente. Diferentemente, em outros episódios da temporada teremos casos em que House vai
desrespeitar a vontade dos pacientes e aplicar o tratamento.
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Da mesma forma que House parecia alheio à discussão quando teve o insight da solução do
enigma, vemos Chase um pouco mais afastado do grupo. Ele permanece calado enquanto os
outros discutem possibilidades jurídicas de forçar o tratamento. A primeira imagem dessa
sequência mostra não só o afastamento físico no quadro, como também uma iluminação
diferenciada sobre o personagem.
Chase mostra o raio-x para Rebeca e conversa com ela. Conta do tratamento, e ela se surpreende
por se apenas duas pílulas.
House entra na sala da equipe e vê Cameron sentada. Ela pergunta o motivo de House ter a
contratado, e ele diz que contratou Foreman porque ele era um médico com ficha criminal, que
contratou Chase a pedido do pai dele, e que a contratou por ela ser extremamente bonita, que é
como ter uma peça de arte no lobby. Ela argumenta que era uma das melhores da classe. House
rebate dizendo que ela não era a melhor, mas sim uma boa candidata. Por ser bonita, ela não
precisava se esforçar muito para ter tudo. Poderia ter se casado com um homem rico ou ser
modelo, mas ela optou por fazer medicina. E mulheres lindas não fazem medicina, a não ser que
tenham sido magoadas na mesma proporção da beleza. Ele pergunta se ela tem uma mágoa, e ela
não responde. O page bipa e ela diz que precisa ir.
Na sala de Cuddy, vemos o primeiro paciente que House atendeu na clínica. Ele diz a Cuddy que
seguiu a esposa, mas Cuddy diz que, mesmo se importando com ele, ela prefere não saber o que
foi descoberto, porque, se a esposa dele não estava tendo um caso, ele pode pedir a demissão de
House. Porém, ela não pode fazer isso, pois House é o melhor médico que o hospital tem, e,
mesmo que cause a perda das doações e investimentos, ela não vai abrir mão de House. Então,
tem-se um plano detalhe na mão do paciente, agora menos laranja, e ele está sem aliança.

Desde a primeira cena no consultório, o paciente mexia constantemente na aliança, como se
aquilo estivesse desconfortável. House leu naquele comportamento que o marido desconfiava
da esposa. E agora, ele mexe no dedo sem a aliança, comprovando que House estava certo.
Cuddy, mais uma vez, reforça a imagem de que House é um médico fundamental para aquele
hospital e que ela estaria disposta a abrir mão de doações para não ter que demitir House. A
cena também revela que, por mais que haja erros e problemas causados por House, ele
continuaria no hospital graças a sua habilidade e competência.
House e Wilson assistem à 'novela' de médicos em uma televisão portátil, dentro do consultório.
House pergunta o motivo de Wilson ter mentido sobre Rebeca ser prima dele. Wilson diz que, se
não fosse isso, House não aceitaria o caso. House responde que ele mentiu para o amigo para
salvar uma estranha. Wilson pergunta se House nunca mentiu para ele. House responde que ele
nunca mente.
Foco na novela; os médicos estão em cirurgia, e uma das médicas diz: ‘porque somos médicos, um
erro nosso e as pessoas morrem’ (mesma frase citada por Cuddy durante a cena do elevador).
House sorri. A enfermeira bate na porta e entra, diz que House tem um paciente; levanta a
persiana, e House vê que é o viciado em doenças. Ele suspira, como se tivesse cometido um erro,
ou como se fosse enfrentar um processo judicial, mas a enfermeira diz que o rapaz veio buscar
mais medicação. House ri e pede troco para um dólar.
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Figura 70 - frames do episódio piloto de House

A conclusão do episódio traz mais elementos sobre a relação de amizade entre House e
Wilson, e finaliza com um momento cômico, com o retorno do paciente que quer mais
medicação. A série aparenta ter um nível baixo de continuidade, pois não temos nenhum
gancho, nenhuma expectativa que ligue esse episódio ao próximo, a não ser a expectativa de
ver o médico viciado, arrogante, mal-humorado e extremamente habilidoso solucionar casos e
lidar com pacientes, com outros médicos e com sua equipe.
De forma indireta, há a construção do figurino, o comportamento e atitudes; muitos traços dos
personagens foram apresentados ao público no decorrer do episódio. Em um primeiro
momento, como pistas. E no segundo, como certezas. Algumas características foram
apresentadas de forma direta por meio dos diálogos entre os personagens.
House é irônico, e para ele todas as pessoas mentem. Por meio de Cameron, descobrimos que
House não gosta de lidar com pacientes. Ele tem momentos de insight quando trata de outro
paciente ou quando conversa com Wilson. Ele é arrogante e não tem paciência com casos
banais, pois o que interessa para ele são os casos complexos, quando ninguém sabe o que está
ocorrendo. Evita ao máximo (até quase o final do episódio) lidar com o paciente-enigma.
House e sua equipe observam os sintomas e testam medicações para doenças; o paciente é
quase uma cobaia de testes: se não der certo, tentam outra coisa.
Também tivemos, durante o episódio, índices indicativos da personalidade dos membros da
equipe de House. Foreman pareceu disputar com House, em diversas cenas o neurologista
enfrenta o chefe. Mas, ao mesmo tempo, parece tentar agir igual ao House. Percebemos que
sua especialidade é neurologia. Na cena em ele que explica como os sintomas estão atingindo
no sistema nervoso e quanto tempo de vida a paciente tem para cada diagnóstico, ele diz os
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‘prazos’ de vida da paciente de acordo com cada possibilidade de doença. Tem-se a
confirmação na cena em que a equipe discute os sintomas e House chama Foreman de Sr.
neurologista. Cameron é simpática e mente para os pacientes na tentativa de amenizar o
sofrimento, ela também demonstra mais empatia pelo chefe do que seus colegas de equipe, ao
justificar compreensivamente as ações de House. Chase parece tentar agradar House e diz
sugestões esdrúxulas quando discutem os sintomas e doenças da paciente. Ele também
pareceu preguiçoso ao achar exagero de Cameron que a paciente estava passando mal.
Percebemos que a sua especialidade é cirurgia, pois é ele quem realiza o procedimento de
abrir, com um bisturi, a garganta da paciente para colocar o tubo. Mas a confirmação disso
não ocorre no piloto, a audiência terá essa certeza futuramente. Cuddy, a diretora do hospital,
usa roupas justas e ouve piadas por parte de House. Vemos a sua paixão pelo hospital e a
importância da arrecadação de doações financeiras (isso será reforçado em outros episódios)
para este.
Na primeira cena em que House e Wilson conversam, temos traços de uma possível amizade,
por exemplo, a insistência de Wilson para convencer House, com o conhecimento prévio que
eles têm da vida um do outro, além das brincadeiras e ironias trocadas. A confirmação surge
quando Wilson examina a paciente-enigma e ela faz questionamentos sobre a relação dos
dois. A cena termina com a afirmação de Wilson que House é amigo dele.
A série parece adotar as convenções de seriados médicos, evidenciando os procedimentos
médicos. No entanto, a comparação do trabalho do médico de diagnosticador com o trabalho
investigativo da polícia transporta-nos para outro universo, em que não é apenas a relação
médico-paciente que importa, mas sim a relação enigma-solução.
Em House, não é apenas a solução do caso que interessa, ainda que se tenha o esforço
investigativo – as diversas tentativas e erros, pesquisas e análise dos sintomas. É interessante
de se observar a caracterização do personagem e, de que forma ele vai lidar com as diversas
situações. Sua arrogância, prepotência, mau humor e inteligência cativam a audiência, que
espera ver suas habilidades dedutivas e ironias para resolver os enigmas. Dessa forma, mais
do que o foco nos procedimentos médicos e na investigação diagnóstica, a cenas ilustravam
esse caráter duvidoso do personagem.
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3.2. Supernatural
O episódio piloto de Supernatural deixou evidente o teor de suspense-sobrenatural da série.
Apresentou, também, o arco longo − o mistério principal que desencadeou o trabalho de caça
aos monstros da família Winchester. Mas nem todo episódio trará esse tema, e outros casos
serão investigados. O piloto deu as bases da estrutura do episódio, mostrou qual seria a
temática reincidente, apresentou a história dos protagonistas e seus traços básicos de
personalidade. Portanto, neste tópico a proposta é de analisar, no restante da temporada, os
elementos recorrentes e variáveis na (1) apresentação do caso; e no (2) método investigativo
dos irmãos; a fim de averiguar de que forma o caráter investigativo foi apropriado nesse
universo de suspense-sobrenatural.

3.2.1. Apresentação
Seguimos para descrição de alguns teaser’s com apresentação do caso do dia. O segundo
episódio se inicia com uma recapitulação do anterior, apontando o que ocorreu com a mãe e
com Jéssica, a busca pelo pai desaparecido e por respostas. A recapitulação parece um resumo
do episódio piloto, mostra detalhes importantes para a trama, como o relacionamento dos
irmãos (um falar palavrão para o outro) e a briga na ponte, e retoma elementos importantes
para a solução dos casos, como o diário do pai.

Figura 71 - frames das frases da Recapitulação em Supernatural

A história que levou os rapazes a essa caçada sobrenatural tem tanta importância para o
universo da série que em todos os episódios existe uma recapitulação, com isso percebemos
que a série tende à continuidade. No final do episódio piloto, tivemos uma indicação de onde
o pai poderia estar. E o segundo episódio começa nesse lugar.

Episódio 02 – Wendigo
Roteiro: Erick Kripke / Direção: David Nutter
Tela escura, letras brancas: Blackwater Ridge - Lost Creek, Colorado
Noite, plantas, árvores. A câmera se desloca lentamente entre as folhas, mostrando, aos poucos, as
barracas de camping e a fogueira. Da barraca, iluminada por dentro, vemos uma sombra. Dentro da
barraca, um plano detalhe de um Nintendo DS. Planos próximos mostram um rapaz deitado, de
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bermuda, camisa xadrez e bandana preta na cabeça, jogando no aparelho. No fundo, desfocado,
outro rapaz com vestimentas semelhantes tem o mesmo aparelho nas mãos. O diálogo indica que
os dois estão competindo no jogo.
A câmera segue para a segunda barraca, um rapaz de camiseta grava um recado em seu celular,
como um diário, informando que tem seis dias acampando e o local onde estão. O rapaz fala para
alguém chamada Haley, diz que estão todos bem e seguros, pede para ela não se preocupar e
informa que ligará no dia seguinte.
Voltamos para a primeira barraca, o rapaz do fundo fecha o jogo e abre a barraca. O outro reclama,
porque estava ganhando e o jogo foi interrompido. O que abriu a barraca diz que vai ao banheiro.
Fecha a barraca, escuridão. Ele olha para os lados, vê folhas se movendo, ouve um barulho
estranho, procura com os olhos. Gritos.
Dentro da primeira barraca, o rapaz que ficou chama pelo amigo.
Na outra barraca, o outro rapaz pergunta o que está acontecendo.
De volta à primeira, plano próximo: o rapaz abre a barraca e olha para fora; olha para direita, não
vê nada; olha para esquerda, não há nada. Olha para frente, olhar assustado, levanta um pouco o
rosto, está claramente assustado, seu corpo é puxado de dentro da barraca. Ouvimos gritos.
Na segunda barraca, o rapaz está assustado; desliga sua lanterna, fica em silêncio. Grunhidos do
lado de fora. Vê-se uma sombra esguia e de braços longos passar por sua barraca. O ser é muito
rápido, fica rodeando a barraca, rasga-a. O rapaz grita.

A construção da cena, com uma floresta escura, rapazes sozinhos, sombras, vultos,
contextualizam o tom sombrio e misterioso da série. A cena do personagem gravando
mensagem no celular pode-se associar a um vínculo familiar forte, além de dar indicações
sobre localização e tempo. Era importante associar essa imagem familiar, pois são os irmãos
desse personagem que insistirão em uma busca na floresta. Em relação a pistas para a solução
do caso, no momento em que o rapaz grava a mensagem no celular, se tivermos um olhar
atento, veremos um vulto passando do lado de fora da barraca. A cena é muito rápida, mas é
este um dos elementos que farão os Winchester’s se interessarem pelo caso. Este episódio
apresenta três mistérios/objetivos: (1) encontrar pistas sobre o pai; (2) descobrir o paradeiro
dos rapazes que acampavam; (3) com isso, descobrir que criatura fez isso, e eliminar a
ameaça. Impossível não associar esta história com o episódio Detour da quinta temporada de
Arquivo X, com sinopse semelhante e investigação de mesma criatura sobrenatural.
No episódio Detour (Homens-mariposa, episódio 4), os agentes se deparam, por acaso, com
uma busca na floresta de alguém desaparecido. Mulder decide que deve ajudar na
investigação. O wendigo sequestra os caçadores mais fortes e experientes, deixando os mais
fracos por último, da mesma forma que em Supernatural. Os agentes caem em um buraco e
encontram as pessoas desaparecidas amarradas. Da mesma forma, Sam cai em um buraco e
encontra seu irmão e os outros amarrados.
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Figura 72 - frames do episódio Wendigo (Supernatural) e Detour (Arquivo X)

No decurso da temporada (e de toda a série) é possível identificar semelhanças nos casos
investigados pelos irmãos Winchester e pela dupla de agentes do FBI.

Episódio 03 - A morte na água
Roteiro: Eric Kripke, Sera Gamble, Raelle Tucker / Direção: Kim Manners
Som ambiente de vento, pássaros, insetos. Trilha sonora alegre. Plano grande revela uma casa no
campo. Irmão, sentando no armário, come cereal; pai sentado à mesa lê o jornal, olha para a filha
que entra na cozinha. Uma casa normal; no ambiente vemos: monitor de computador, sofá,
caderno aberto sobre uma pequena mesa. A menina: alta, cabelos loiros longos, veste uma roupa
de malhar azul. Dá um beijo no pai e diz bom dia. Abre a geladeira, pega uma garrafa. O irmão
pergunta o motivo de tanta malhação e diz que homens não gostam de garotas fortes. Ela responde
que garotas não gostam de caras que ainda vivem na casa do pai. O pai diz para ela tomar cuidado,
sem tirar os olhos do jornal.
Num grande plano geral, por entre as árvores, vemos de longe a garota com roupas de banho, em
pé de frente a um lago. A garota pula na água e nada; para, olha para os lados, só árvores;
mergulha, câmera embaixo d'água mostra a garota nadando. A trilha gradativamente vai
aumentando a tensão. Olha novamente para os lados; há algo estranho, alguma coisa puxa-a para
baixo d’água. Plano geral do lago.

A cena inicial é de uma família aparentemente feliz, com alguns breves detalhes que
caracterizam a vida nesse lar. Nesta sequência inicial, não foram dadas pistas que pudessem
auxiliar na solução do enigma. Mas a construção da cena promoveu um aumento de tensão e
suspense, característico de séries de mistério. Foi importante, nesses breves momentos,
caracterizar a garota como esportista; suas roupas, garrafa de água e a fala do irmão indicam
que o exercício é constante; assim, ela não se afogaria facilmente, o que torna o caso mais
interessante para chamar a atenção dos irmãos. O enigma, inicialmente, é descobrir que
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criatura está matando as pessoas e fazendo seus corpos desaparecer. No decorrer do episódio,
o enigma se torna descobrir o motivo do fantasma vingativo, e, com isso, conseguir salvar o
restante da família.
Episódio 04 - O viajante fantasma
Roteiro: Rober Singer / Direção: Richard Hatem
Música de 'Havaí'. Palmeiras, céu azul, mar azul. Surge de baixo para cima o rosto de um homem;
ele veste um terno escuro, está tenso. A música é interrompida por um barulho de avião decolando.
O homem se levanta e segue para o banheiro.
Cena dentro do banheiro masculino; o homem nervoso lava o rosto e se olha no espelho. A câmera
está posicionada atrás dele, e vemos tudo pelo reflexo do espelho. Outro homem fala com ele,
pergunta se é medo de voar e diz que não deve ter medo. O homem volta a lavar o rosto. Com um
movimento suave, a câmera sobe mostrando também o teto do banheiro. A trilha sonora fica tensa.
Uma fumaça negra (como um enxame de pequenos mosquitos) sai do duto de ventilação e invade
os olhos desse homem, que se tornam negros.
Cena no avião; os pilotos falam com Amanda (aeromoça). Os passageiros começam a embarcar. O
homem que estava nervoso embarca no avião; está mais tranquilo, olha para a aeromoça, e seus
olhos estão negros. Exatamente com 40 minutos de voo, ele se levanta, abre a porta pressurizada e
provoca a queda da aeronave.

Figura 73 - Apresentação do caso no episódio O viajante fantasma - Supernatural

O teaser deste episódio revela algumas pistas que serão importantes para desvendar o enigma,
como os olhos negros e o tempo exato do voo. O episódio tem a duração de quarenta e um
minutos, e, mais do que um caso do dia, ele traz novas pistas para montar o quebra-cabeça
sobre a morte de Jéssica e Mary, e o sumiço de John (pai). Neste episódio, é a primeira vez
que os rapazes usam fantasias para se adequar a uma das credenciais falsas. É, também, a
primeira vez que vemos uma parede com recortes de livros e jornais montada pelos irmãos. E,
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por fim, é o primeiro caso sobre demônios, que se constituem um elemento importante que
envolve o mistério do arco longo da série.
Episódio 06 – Pele
Roteiro: Eric Kripke, John Shiban / Direção: Robert Duncan McNeill
Legenda na tela: St. Louis, Missouri. Trilha sonora: música de rock
Ambiente escuro. A câmera mostra, em planos detalhes, partes de um corpo ensanguentado, que
aos poucos revelam uma mulher amarrada em uma cadeira. Plano detalhe de uma faca afiada,
(muito semelhante a faca usada por Dean em outros episódios) e vemos a mulher desfocada, no
fundo. Passos de botas na grama, som de rádio. Lanternas; diversos homens armados invadem a
casa. O 'assassino' se aproxima da vítima. Armas com mira a laser; muitos policiais entram na
casa. Câmera se posiciona atrás deles e eles caminham pelo ambiente à procura do assassino. O
homem tenta fugir, mas os policiais o cercam. O assassino se vira, e vemos que é Dean.

Figura 74 - Apresentação do caso no episódio Pele - Supernatural

Esta apresentação de caso, além de trazer os elementos recorrentes da série – ambientes
escuros, trilha sonora de rock, vítimas −, traz como enigma: o que aconteceu com Dean para
ele torturar a mulher? Não temos informações sobre a vítima, nem sabemos o que aconteceu,
então teremos uma inversão na ordem da narrativa. Deste modo, esse teaser é como um
vislumbre do futuro. A cena cria uma expectativa, uma curiosidade. No início do episódio, são
mostrados os eventos de uma semana antes que levaram a essa situação.

Episódio 09 - De volta ao lar
Roteiro: Eric Kripke / Direção: Ken Girotti
Câmera ‘baixa’ move-se lentamente próxima ao chão de uma casa. É noite e está escuro. Trilha
sonora de um piano. A imagem mostra caixas no chão e sobre o balcão. Som de alguém mexendo
em uma caixa. A imagem mostra um abajur ligado no chão, caixa aberta, papéis amassados; uma
mulher usando camiseta azul, que pega um porta-retrato; no fundo da imagem pode-se notar um
urso de pelúcia branco perto da janela. A mulher sorri ao ver a foto; agora, vemos a foto
juntamente com ela: um casal cortando o bolo de casamento. O rosto da personagem demonstra
um pesar; engole o choro, vemos um vulto branco passando no fundo.
Garota: Mamãe?
Mãe: Oi querida, por que você não está na cama?
Garota: Tem algo no meu armário.
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A cena vai se desenrolar com a mãe abrindo as portas do armário e não encontrado nada. A filha
pede para que ela coloque uma cadeira na porta do armário, só por precaução.
A mãe ouve barulhos no sótão e vai verificar; encontra um baú, fotos antigas de John e Mary
Winchester com seus filhos.
No quarto da garota, close da cadeira se movendo, e vemos chamas no fundo do armário. Essa
mulher grita por socorro na janela. Som de caminhão. Plano detalhe do olho de Sam, que acorda
assustado.

Figura 75 - frames da abertura do episódio De volta ao lar - Supernatural

Não foi preciso explicitar, nas falas, o que ocorreu com essa família. Os índices casa vazia,
pouca iluminação e os pacotes espalhados pelo chão remetem à mudança. O sorriso entre
lágrimas da personagem, ao olhar para uma fotografia de casamento, associado ao índice de
mudança, dá a entender que a personagem sofreu algum tipo de perda. É bem provável que o
marido tenha falecido recentemente.
As apresentações das histórias tendem a parecerem elementos variáveis: as histórias, os
ambientes, os personagens mudam e produzem sempre a impressão de que somos
apresentados a situações novas. Mas, tematicamente, temos a repetição de situações familiares
(irmã e filha que desaparecem na água; irmão que desaparece na floresta; família com uma
casa mal-assombrada), com a morte ou desaparecimento de alguém e crimes inexplicáveis.
Além da apresentação do caso, é interessante averiguar de que forma os personagens tomam
conhecimento do crime. Quando a história do crime não está relacionada com o arco longo da
temporada (ou mitologia da série), a forma como os protagonistas descobrem os casos muda,
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de maneira a parecer um elemento variável, mas que no fundo apresentam esquemas de
repetição.

Episódio 03 - A morte na água
Roteiro: Eric Kripke, Sera Gamble, Raelle Tucker / Direção: Kim Manners
Hotel/Restaurante
Com o plano fechado, vemos um prato de comida praticamente vazio; cebola, batata frita. O olhar
é guiado para vários jornais com marcações de caneta circulando fotos, destacando notícias.
(...)
Dean diz para Sam que encontrou um caso novo: no último ano, três pessoas desapareceram no
lago e seus corpos não foram encontrados. Sam acha que eles estão perdendo tempo e que não tem
pistas do pai. Dean acha que, enquanto procuram o pai, eles têm que caçar monstros e salvar
pessoas.

Figura 76 - Conhecimento do caso no episódio A morte na água - Supernatural
Episódio 05 - Blood Mary
Roteiro: Eric Kripke, Ron Milbauer, Terri Hughes / Direção: Peter Ellis
Sam e Dean dentro do carro, estão em Ohio (lugar da apresentação do caso), Sam pega o jornal,
vemos a fotografia do homem que morreu no teaser.
Sam: O que será que aconteceu com esse cara?
Dean: Vamos descobrir.
Depois de verem o corpo e relatório da polícia, Sam não acredita que seja um caso para eles, Dean
argumenta que sempre um caso inexplicável da medicina estava envolvido com algo sobrenatural
pelos trabalhos do pai.
Episódio 07 - Hookman
Roteiro: Eric Kripke, John Shiban / Direção: David Jackson
Sam está irritado por não conseguir pistas sobre o pai. Dean mostra a Sam uma reportagem do
jornal na internet, de um assassinato misterioso. Sam acha que não é um caso para eles, mas Dean
acredita que sim e diz que o pai deles investigaria esse caso.
Episódio 16 - Sombra
Roteiro: Eric Kripke / Direção: Kim Manners
Plano médio de uma rua; no fundo, um prédio. O carro dos irmãos para. Dean sai do carro e abre o
porta-malas do veículo. Sam, sentado, lê o jornal. Plano detalhe do jornal revela a morte
inexplicável e que não é o primeiro caso.
Sam: Certo Dean, é este o lugar.
Dean: Tenho que dizer, o pai e eu nos viramos bem sem essas fantasias estúpidas. Eu me sinto
como um ator colegial imbecil.
(...)
Sam: Você quer que dê certo, ou não?
Dean: Esta roupa custou dinheiro suado, certo?
Sam: De quem?
Dean: O nosso. Acha que é fácil fraudar o cartão de crédito?
Os irmãos, disfarçados de funcionários do alarme de segurança, entram na cena do crime para
procurar pistas.
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Figura 77 - Conhecimento do caso no episódio Sombra - Supernatural

O episódio Sombra, apresenta, além do elemento recorrente de casos sem solução e mortes
misteriosas encontrados nos jornais, uma diferença entre a investigação realizada pelo pai e a
investigação realizada pelos irmãos. Dean deixa claro que quando trabalhava com o pai eles
não usavam fantasias, já com Sam isso se tornou uma marca deles desde o episódio O
viajante fantasma. A fantasia é uma forma de facilitar o processo investigativo.
Percebemos também, no episódio Sombra, a influência do locked-room mystery41. O interesse
dos irmãos em investigar o caso partiu da descrição do crime: pessoas que morreram em seus
apartamentos fechados, sem o alarme ter sido ativado e com os corpos sendo descobertos dias
após as mortes. Outro episódio que tem essa mesma premissa é o Procedência. Tal como
outras séries, a apropriação dessa construção do mistério (episódio Random Arts of Violence C.S.I42; episódio Squeeze - Arquivo X43; episódio Eternity - Perception44) revela influências
das histórias detetivescas nesse universo televisivo serial.
As cenas descritas anteriormente trazem a história do crime e a história do inquérito. Os
protagonistas não estão totalmente envolvidos, e a solução do enigma é apenas mais um
trabalho. Entretanto, ainda que exista esse afastamento inicial, percebemos que, no decurso da
temporada, os irmãos se envolvem com as histórias das vítimas em algum nível. Os casos se
tornam pessoais em certa medida. Como no episódio Wendigo, em que os personagens são
irmãos que perderam os pais e que não vão abandonar o irmão mais velho perdido na floresta.
Ou no episódio Morte na água, que temos como personagem um filho que viu a morte trágica
do pai por um monstro/fantasma. Ou ainda, no episódio Pesadelos (episódio 14), que tem um
garoto que também teve a mãe assassinada por demônios. Os casos investigados trazem
41

Também se configurou um tipo de história dentro do gênero policial a investigação de mortes em ambientes
fechados, em que não havia indícios de entrada ou saída do assassino, que ganhou o nome de locked-room
mystery (SCAGGS, 2005).
42
No episódio treze da terceira temporada, Nick investiga um caso do assassinato de um nerd de informática em
uma sala fechada, onde existia uma única saída.
43
No episódio três da primeira temporada, Mulder e Scully investigam o caso de um empresário encontrado
morto em seu escritório, que estava com as portas e janelas trancadas por dentro.
44
No episódio cinco da terceira temporada, Dr. Pierce e agente Moretti investigam o assassinato de um
renomado neurocientista, dentro de seu escritório altamente seguro e impenetrável.
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semelhanças com o passado dos irmãos, com a perda da mãe, o desaparecimento do pai e o
forte vínculo afetivo entre os irmãos. Os protagonistas não apenas ajudam as famílias e matam
monstros, eles se identificam com os casos e se envolvem com eles.
Retomando o processo investigativo, para a identificação dos casos do dia, os caçadores
buscam padrões e semelhanças entre situações aparentemente sem relação; notícias de mortes
sem explicação ou que pareçam esdrúxulas. Há também variações de quem vai encontrar o
caso, alternando de episódio a episódio entre os irmãos; quem dá a sugestão de caso e quem
faz o papel de recusar.
Outra forma de tomarem conhecimento do caso é o pedido de ajuda. Em três episódios da
temporada, vimos os irmãos ajudando pessoas do passado deles:

Episódio 04 - O viajante fantasma
Roteiro: Rober Singer / Direção: Richard Hatem
Quarto de hotel; um pouco escuro, dá para perceber que não é noite. Entra luz pelas janelas do
quarto, mas não temos certeza do horário. Dean dorme na cama. Alguém entra no quarto; só
vemos sua silhueta pelo vidro. Dean pega uma arma debaixo do travesseiro. Sam, com dois copos
de café, na mão dá bom dia. Dean reclama do horário muito cedo (5:45). Eles conversam sobre
Sam não dormir. Sam senta na cama de frente a Dean. A câmera varia no posicionamento, ora
atrás de Sam, mostrando o rosto de Dean; ora atrás de Dean, mostrando o rosto de Sam.
Sam parece abalado com todos os casos que resolveram, e Dean diz que não se abala, que nunca
tem medo. Sam não acredita muito nisso e puxa a faca que estava debaixo do travesseiro de Dean.
Este responde que a presença da faca não é medo, mas sim precaução. Telefone de Dean toca; é
Jerry. Vemos um homem vestindo camisa e gravata, sentando em um pequeno escritório, com
armário de gavetas metálicas, uma tela de computador e caixas de arquivos posicionados atrás de
sua cadeira. Dean e John o ajudaram no passado em um problema com fantasmas; ele pede ajuda
para solucionar um novo caso.

Episódio 06 - Pele
Roteiro: Eric Kripke, John Shiban / Direção: Robert Duncan McNeill
Legenda na tela “uma semana antes”
Os irmãos dirigem para um posto de gasolina, Sam lê os e-mails no celular, Dean questiona o que
ele diz para os amigos da faculdade. Sam lê um e-mail de uma amiga que diz que o irmão foi preso
acusado de matar a namorada, mas ele nega ter cometido tal ato. Sam acredita na inocência do
rapaz e quer ir investigar. Dean diz que não parece um caso para eles, Sam responde que é um caso
para eles pois os envolvidos são amigos dele. Dean reclama da distância de onde estão até a cidade
do caso, mas aceita ir.

Episódio 13 - Rota 666
Roteiro: Eric Kripke, Eugenie Ross-Leming, Brad Buckner / Direção: Paul Shapiro
Dean fala com Sam para eles irem visitar uma amiga antiga que ligou; o pai dela morreu na noite
anterior. Sam acredita que não é um caso para eles, mas Dean insiste que ela jamais teria ligado se
não houvesse algo de estranho na morte do pai. Sam insiste que parece ser um caso comum de
acidente de carro, mas eles resolvem investigar.

Alguns episódios fazem referência ao método de identificar, em notícias de jornais, os
padrões, as recorrências e as semelhanças em situações noticiadas, elementos que passariam
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despercebidos por pessoas comuns. Por exemplo, o episódio Espantalho (episódio 11), na
cena em que os irmãos, dentro do carro, seguem para o caso indicado pelo pai; Dean comenta
o quanto o pai é genial em encontrar padrões sobrenaturais nos eventos, e elogia o seu esforço
em ler diversos obituários e cruzar as informações para alcançar essas recorrências.
Além das notícias sobre mortes estranhas e pedidos de ajuda de pessoas do passado deles, os
irmãos também investigam os casos indicados pelo pai. Algumas vezes é uma indicação por
escrito no diário (por exemplo, as coordenadas no episódio piloto que levaram os irmãos para
o caso do episódio Wendigo); ou são coordenadas enviadas por mensagem de celular (Asilo,
episódio 10) ou por meio de uma ligação com a ordem direta para investigarem (Espantalho).

Episódio 11 - Espantalho
Roteiro: Eric Kripke, John Shiban, Patrick Sean Smith / Direção: Kim Manners
Fade in. Telefone tocando. Em plongée absoluto, Sam e Dean dormem no quarto de hotel. Zoom
in do celular tocando e da mão de Sam que pega o telefone e atende. Vemos a pessoa do outro lado
da linha, em plano detalhe; é seu pai, falando de um telefone público. As cenas que mostram o pai
são construídas em planos detalhes e closes. Sam pergunta onde o pai está e John conta que
descobriu o que matou a mãe deles; que foi um demônio. O pai fala que os meninos não podem
ficar procurando por ele. Dean pega o telefone e anota os nomes que o pai indicou; é um novo caso
para eles trabalharem.

Apresentamos brevemente alguns episódios onde a história do crime não estava relacionada
com a história do detetive. Mas também encontramos, na primeira temporada, o outro modo
de envolvimento dos protagonistas com o caso investigado − quando a história do crime está
relacionada com a história do detetive. Assim, a maioria dos episódios que se aproximam
disso está associada com o arco longo da temporada, do mistério envolvendo a inexplicável
morte da mãe dos protagonistas e de Jessica, a namorada de Sam. Como os episódios em que
Sam tem sonhos de pessoas morrendo e em perigo (De volta ao lar, episódio 09; Pesadelo,
episódio 14), e pede a Dean que eles investiguem, sem inicialmente confessar que tem
pesadelos premonitórios.
A exceção é Fé (episódio 12), o qual não tem relação direta com o arco longo, mas em que os
irmãos fazem parte do universo do crime, e isto vai desencadear a motivação para investigar.
O episódio Fé também tem outro diferencial, ele não começa com um caso a ser investigado,
mas sim com os irmãos perseguindo algum monstro. E é por conta dessa perseguição que
Dean leva um choque, o que provoca um enfarto. No hospital, o médico diz que Dean tem
poucos meses de vida. O objetivo do episódio, o que os leva ao caso do dia, é tentar encontrar
uma cura para Dean. Em razão disso, eles se deparam com um curandeiro religioso. E, após o
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milagre, um rapaz saudável morre de enfarto. Dean acredita que eles precisam investigar esse
caso, ou seja, a história do crime fez parte do universo da história dos irmãos, mas não faz
parte do arco longo da temporada.

3.2.2. O método de investigação
O episódio piloto apresentou algumas características basilares da forma como os irmãos
investigam. No episódio De volta ao lar, em que eles têm envolvimento muito grande com a
história, temos no diálogo uma breve descrição dos passos seguidos durante a investigação
para descobrirem com o que estão lidando: o primeiro passo que tomam é a pesquisa da
história dos envolvidos (sejam pessoas, objetos, imóveis); essa investigação é realizada em
jornais, internet e por meio de entrevistas com parentes, amigos, colegas de trabalho e
testemunhas.
Os irmãos visitam as cenas de crime para comprovar que o caso envolve o sobrenatural e
também para coletar pistas que revelem mais sobre o monstro. A busca por evidências que
indiquem com o quê estão lidando incluem aparelhos montados pelos personagens para medir
a frequência eletromagnética, busca por resquícios de substâncias nos locais (por exemplo, o
enxofre, se for demônio), marcas específicas de garras, presença de barulhos inexplicáveis,
falhas elétricas. E, às vezes, a coleta de pistas lembra a atividade realizada por policiais, como
no episódio O viajante fantasma, em que Sam raspa uma substância da maçaneta da porta e
coloca em um saco de evidência. Posteriormente, veremos, em um microscópio, que se trata
de enxofre. Essa procura por pistas revela também habilidades perceptivas dos irmãos, como
no episódio Sombra, em que Dean identifica um símbolo nos respingos de sangue presentes
no carpete.

Figura 78 - Símbolo em respingos de sangue no episódio Sombra - Supernatural
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Figura 79 - Coletas de evidências no episódio O viajante fantasma - Supernatural

As paredes cobertas com recortes de jornais, livros antigos, gravuras, também se constituem
um aspecto importante da obra. Vemos isso em alguns episódios; os planos fechados
percorrendo a parede demonstram o grau de importância desta etapa na investigação.

Episódio 04 - O viajante fantasma
Trilha sonora triste. Enciclopédia aberta em páginas sobre quedas de avião. Na parede, há papeis
com gravuras de demônios e fotografias de destroços de acidentes aéreos. Sam está ao computador
pesquisando sobre o assunto.

Em quase todos os episódios, os irmãos utilizam de artifícios para se infiltrarem nas
investigações, para terem acesso às cenas de crimes e para entrevistar as testemunhas. Se
constituindo uma invariável-variável, pois em cada episódio eles usam disfarces diferentes:
padres (Pesadelo, episódio 14), agentes da segurança nacional (O viajante fantasma, episódio
04), sobrinhos da vítima (Insetos, episódio 08), colegas de trabalho, jornalistas (Casa do
inferno, episódio 17), colecionadores de arte (Procedência, episódio 19) e estudantes
universitários (Hookman, episódio 07). Em um mesmo episódio, eles podem usar disfarces e
mentir diversas vezes, como em Blood Mary (episódio 05), em que eles dizem ser estudantes
de medicina para ter acesso ao cadáver, e mentem para a filha da primeira vítima dizendo ter
trabalhado com o seu pai. Ainda que mintam e se disfarcem, ao longo do episódio eles são
descobertos, ou revelam a verdade sobre a profissão de caçador de monstros, a fim de
convencer os indivíduos de que eles correm perigo.
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Figura 80 - Disfarces45 - Supernatural

Há também os episódios em que eles não usam disfarces, como no episódio De volta ao lar
(episódio 09), em que eles retornam para a casa em que viveram na infância. Na casa, Dean
bate à porta, parece que vai se apresentar como algum dos disfarces de autoridades que
costumam usar, mas Sam interrompe e os apresenta como antigos moradores da casa. Dean
reprova essa atitude do irmão. E nos episódios Rota 666 (episódio 13) e O viajante fantasma
(episódio 04), em que os indivíduos que pediram ajuda já conheciam os irmãos e o trabalho
realizado por eles.
Diferentemente das convenções de histórias de mistério e enigma, nas quais o clímax da
história é o momento em que a solução do mistério é apresentada, em Supernatural a
descoberta de qual é o monstro da semana ocorre antes da metade do episódio, e o restante do
episódio apresenta as diversas tentativas de se eliminar a ameaça e salvar os inocentes. Com
isso, as discussões iniciais, pesquisas e entrevistas revelam rapidamente com que ser
sobrenatural eles estão lidando.
A eliminação da ameaça requer dos irmãos conhecimentos específicos sobre criaturas
sobrenaturais, o que eles adquirem com o diário do pai, com pesquisas em bibliotecas e na
internet, além de consulta com professores em universidades. Os procedimentos de
eliminação da ameaça que mais se repetem são o uso de sal para evitar a entrada de fantasmas
e/ou outras entidades e a queima de ossos ou objetos associados aos fantasmas, para libertar o
espírito. Há também objetos construídos pelos próprios irmãos para investigar e combater as
ameaças: armas com balas de sal, balas de prata, amuletos.
45

Da esquerda para direita, os episódios: Morte na água, Wendigo, O viajante fantasma; A família Bender,
Sombra, Pesadelo.
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No decurso da temporada, eles vão enfrentar seres sobre os quais não sabem muito. O
conhecimento, adquirido com a experiência, vai aparecer em temporadas futuras, como no
episódio O viajante fantasma, quando Dean assume que ele não sabe nada sobre como
enfrentar demônios e revela que isso seria a especialidade do pai.
Tal como o detetive noir, os protagonistas de Supernatural correm riscos e se machucam
quando investigam os mistérios, ainda que exista a certeza de que no final do episódio eles
vão sobreviver. Durante o percurso, eles sofrem de diversas formas. Também é demonstrado
o preparo físico dos irmãos, vemos evidencias disso desde o episódio piloto, por exemplo,
com a sequência da luta na casa de Sam. Nos diversos episódios, eles pulam muros, portões,
escalam prédios; bem como, há cenas em que eles mostram a força física arrombando portas,
lutando com monstros. Deste modo, evidencia-se que o trabalho realizado pelos irmãos não
poderia ser feito por qualquer um. Essa ideia é ressaltada em diversos momentos da série. Os
personagens foram treinados pelo pai para enfrentar criaturas que, para a maioria, são
fantasias.
O espectador tem acesso às evidências e pistas, mas falta o conhecimento sobre os monstros
que os irmãos retiram do diário do pai e da própria vida de caçador. O espectador vê o mal
ocorrer, como o sequestro dos garotos, as mortes no lago, o demônio possuindo o piloto do
avião; já os irmãos ficam sabendo depois, em notícias de jornais, indicações do pai ou pedidos
de ajuda. Mas, mesmo com essa visão privilegiada do espectador, ainda faltam informações
para se desvendar o enigma. Na primeira temporada, as pistas e informações que ajudam a
solucionar o mistério são reveladas rapidamente para a audiência. Nada é escondido do
espectador; no momento em que eles descobrem o que é o monstro ou qual é o enigma, eles
compartilham a explicação com o público.

3.2.3. Elementos invariantes e variáveis
Supernatural se aproxima do protótipo cinco de Calabrese (1999), em que são possíveis
diversas combinações dos elementos variáveis e invariantes. E podemos encontrar elementos
invariantes associados a variáveis, e elementos caracteristicamente variáveis, mas que se
assemelham a elementos invariantes.
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Desse modo, identificamos os seguintes elementos invariantes:
1) O estilo de vida dos personagens: o carro preto, hotéis baratos,
comidas de fastfood, cartões de créditos falsos.
2) Recusa em investigar o caso, os motivos se alternam em: isso não
é sobrenatural; estão perdendo tempo; deveríamos procurar o pai.
3) Durante as entrevistas, eles perguntam se as vítimas/testemunhas
viram algo de estranho, e tem que insistir e sugerir o que o
indivíduo viu ou ouviu: vozes, luzes, cheiro, sombras.
4) No momento de salvar a vítima, eles também têm que se esforçar
para convencê-la de que se trata de um evento sobrenatural.
Muitas vítimas/testemunhas não acreditam nos irmãos.
5) Quando conversam com vítimas/testemunhas/policiais, e eles dão
algum dado novo/pista/evidência, os irmãos costumam olhar um
para o outro, e temos o efeito de som característico da série (um
som bem específico, que ocorre também nos momentos de susto).
As variações encontram-se, principalmente, no caso a ser investigado. Mudam-se
personagens, locações, situações e monstros. Eles viajam pelo país em busca de pistas do pai
e de casos novos para solucionar. Mas, ao mesmo tempo, os casos apresentam questões
recorrentes (família, relacionamento entre irmãos, pai e filho), em que os irmãos se envolvem
emocionalmente.
Um elemento recorrente que se comporta como variável é o uso de fantasias para se
infiltrarem no caso e a descoberta da farsa. Esse elemento dá um tom cômico, por suas
variações de apresentar os personagens em diversas profissões (padres, funcionários, policiais,
estudantes). Por exemplo:
1) Federal Marshall; a polícia descobre a mentira (Piloto)
2) Guardas florestais; a irmã percebe que eles mentiram (Wendigo)
3) Agentes da sociedade protetora dos animais; o xerife liga para a
sociedade protetora e descobre a farsa (A morte na água)
4) Segurança nacional; eles conseguem entrar no ambiente em que
está o avião, vestindo terno preto e com credenciais falsas, 5
minutos depois chegam os agentes verdadeiros, mas os irmãos
conseguem fugir (O viajante fantasma)
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Papéis temáticos
No piloto, temos os principais traços da personalidade dos personagens, e nos episódios
seguintes novas informações são dadas, como o fato de Dean não gostar de crianças, mas
mesmo assim sempre se dá muito bem com elas (o que é uma contradição). Descobrimos que
Dean tem medo de avião, e esse é o motivo de ele sempre ir de carro para os lugares, mesmo
mais distantes. Descobrimos que, apesar de Sam ter diversos problemas com o pai, os dois
têm personalidades parecidas; ambos têm uma obsessão de capturar o responsável pela morte
de Mary e Jéssica. John sente muito orgulho do filho mais novo, e para Sam isso é uma
surpresa; ele tem uma construção de imagem do pai bem diferente. Em alguns momentos nos
diálogos, eles falam das atitudes ‘contraditórias’ um do outro, como o comportamento
explosivo de Sam no episódio dois, e Dean sendo o tranquilo apaziguador, ou Dean ser
simpático com crianças. Mas, dentre os vinte e dois episódios da primeira temporada, temos
como papel temático recorrente a relação familiar, de pai e filho, e entre irmãos.
Por se tratar de uma temporada, as funções actanciais variam em cada episódio, o que
dificulta uma análise específica. Contudo, podemos identificar nos episódios, de maneira
geral, as funções desempenhadas pelos agentes da história: os irmãos seriam o sujeito da
ação, que recebem como missão dada pelo pai (destinador) investigar casos sobrenaturais e
salvar vítimas (objetivo - destinatário), tendo como suporte investigativo o diário do pai, o
conhecimento do universo sobrenatural; e devem combater a ameaça sobrenatural (oponente),
seja ela um monstro, demônio, fantasma e/ou serial killers.

Tempo
Em relação ao tempo do relato, os episódios possuem duração de aproximadamente quarenta
e três minutos, divididos em teaser, quatro atos, clímax e conclusão (ato 5). Quanto ao tempo
relatado, cada episódio conta a história dos dias da investigação de um caso. Ainda que a
passagem de tempo não seja sempre explicitada com legendas de horários e dias, isso não
chega a causar confusão, mesmo que não se tenha certeza de quantos dias os irmãos levaram
para investigar determinados mistérios. Houve pouco uso de flashback e flashfoward nesta
temporada, mas esses recursos aparecem com mais reincidência nas temporadas seguintes.
Às vezes, o teaser apresenta algo que ocorreu décadas antes ou, como no episódio Pele, que
mostra um momento ‘presente’ da investigação, para depois contar como os irmãos chegaram
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naquela situação. Para isso, fazem uso de legendas indicativas de tempo. Este recurso só foi
usado em um episódio desta temporada, mas se repete nas demais.

Especificidades/Convenções
A primeira temporada da série Supernatural apresentou muitas semelhanças com outras séries
do gênero. Por trabalhar com temas similares (paranormal, sobrenatural, fantasia), alguns
casos investigados pareciam com caso do dia de outras séries. É importante declarar, em
especial, a semelhança de alguns episódios com episódios da série Arquivo X, como o
episódio Wendigo. Ao analisar os roteiristas e diretores de cada episódio de Supernatural,
pudemos identificar nomes recorrentes na direção e roteirização de episódios das nove
temporadas de Arquivo X. Assim, além de marcas de semelhanças nas histórias, temática e
constituição das tramas, também temos marcas recorrentes na construção da mise-en-scène,
fotografia, trilha, que aproximam essas duas séries.
Em especial, na primeira temporada, temos uma característica marcante de trabalhar com
temas associados a lendas urbanas americanas. Foram usados elementos do imaginário
americano para construir os casos do dia de vários episódios. Tivemos, na primeira
temporada, a mulher de branco que pede carona na estrada, adolescentes repetindo algumas
vezes as palavras blood mary46 olhando no espelho, caminhoneiro fantasma47, espantalhos que
ganham vida48 e a história do homem-gancho49.
O tom cinzento, os ambientes escuros e a opção por cenas noturnas, além de conferir à série
um ar de mistério e suspense, também se configurou uma marca identificadora. Bem como, o
característico efeito sonoro, específico nos momentos de susto/revelação, se tornou uma das
marcas de distinção da série.

A lenda diz que se repetir as palavras “blood Mary” em um espelho o fantasma vingativo de Mary irá aparecer
e matar quem a chamou.
47
A lenda fala do fantasma vingativo de um caminhoneiro que atinge carros em estradas desertas.
48
A lenda fala de um boneco de palha feito para espantar corvos das plantações é possuído por um espírito e
ganha vida, saindo à noite matando as pessoas. Em Supernatural o espantalho era um deus pagão e as vítimas
eram os sacrifícios da pequena comunidade para ter prosperidade nas colheitas.
49
Essa lenda fala do fantasma de um serial killer que possuía um gancho no lugar de uma das mãos, seu espírito
vaga por rodovias e estradas assassinando casais que paravam o carro para namorar em estradas escuras e
desertas.
46
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3.3. Criminal Minds

O primeiro episódio, Extreme Aggressor, trouxe alguns traços característicos dos membros da
equipe, seus papéis e funções na investigação. Mostrou um pouco de como é o processo
investigativo, algumas regras para a participação da equipe em casos não-federais, e também
apresentou ao espectador a estrutura dos episódios. Neste momento, iremos investigar e
analisar as recorrências e variações, as estratégias empregadas para caracterizar o universo de
série policial associado ao caráter investigativo dos outros vinte e um episódios da temporada.

3.3.1. Apresentação

O segundo episódio se inicia com recapitulação, fotos das vítimas do assassino da trilha e a
voz de Gideon explicando o caso, em voz off. E foram exibidas as cenas finais do episódio
anterior − do agente Gideon encontrando o assassino em um posto de gasolina. O teaser deste
episódio tem a duração de seis minutos e trinta segundos.
Episódio 02 – Compulsion
Roteiro: Jeff Davis / Direção: Charles Haid
Superclose do assassino com a arma. Ele bate em Gideon, empurra-o contra a parede.
Unsub: Qu-uuu-uuu--em é você?
Gideon: FBI
Unsub (gaguejando): Mostre a carteira. O que você sabe?
Gideon: Sobre você ou sobre as pessoas que você matou? Eu sei muito sobre você, sei como
faz, sei que não consegue parar e sei de algo que ninguém jamais pôde lhe dizer. Sei por que
gagueja.
Zoom out do rosto de Gideon em outro ambiente. Uma voz feminina pergunta se ele não ficou
preocupado em levar um tiro. Gideon responde que sim. Uma voz masculina pergunta como
Gideon encontrou o suspeito. Plano mais aberto; escritório cheio de caixas no chão e papeis. Três
pessoas conversam com Gideon. A legenda indica o lugar: FBI – Unidade de Análise de
Comportamento – Quântico, Virgínia
Gideon: Eu só parei para gasolina, entrei na loja e vi pedaços do perfil, que dei à polícia da
Virgínia há quase um ano: um furgão em más condições, jovem desarrumado, gagueira severa.
James Reese uma vez disse ‘há certas pistas na cena do crime que, por natureza, não podem ser
coletadas ou examinadas’. Como se coleta amor, raiva, ódio, medo? Há coisas que somos
treinados para procurar.
Agente: Então qualquer outro teria visto apenas um cara gago, mas você viu o assassino.
Ellen aparece na porta.
Gideon: Mas algumas vezes eles são pegos por acaso. Berkowitz foi pego por causa de uma
multa.
Elle: Só que o cara que o pegou não estava sob a mira de uma arma como você.
Gideon: Isso é verdade.
Os agentes saem, e Elle pergunta o porquê da gagueja do cara. Gideon diz que ela está prestes a
entrar para a equipe, então ela deveria responder.
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Logo no início do episódio, temos a impressão de que a série seguirá uma forte linha de
continuidade, ou seja, que o caso investigado neste episódio seria o do assassino da trilha.
Mas essa expectativa é quebrada com a apresentação de um outro caso, o dos incêndios em
uma universidade.

Episódio 02 - Compulsion
Todos na sala de reunião; Hotch e JJ falam brevemente sobre o caso e exibem um vídeo do
atentado. A câmera circula ao redor dos personagens. Enquanto assistem ao vídeo, são postos
planos das expressões intercalados com planos do vídeo na tela. O vídeo ocupa toda a tela.

Figura 81 - Apresentação do caso no episódio Compulsion - Criminal Minds

Nos primeiros segundos da cena, enquanto JJ dá detalhes sobre o caso, a câmera circula ao
redor dos agentes, mostrando a atividade de cada um. Temos uma quebra nessas ações quando
ligam a televisão; passam a transitar planos que mostram o vídeo na tela e as expressões dos
personagens ao assistir. E no final da cena, o vídeo ocupa toda a tela, como se a exibição fosse
na televisão do espectador. Neste vídeo, exibido para a equipe e para os espectadores, há
detalhes sutis nessa gravação que ajudarão na solução do caso, mas que ainda não foram
percebidos pela equipe e nem pela audiência.
Criminal Minds tem algumas variações na apresentação do caso durante o teaser. Por
exemplo, temos episódios em que esses primeiros minutos mostram o crime sendo cometido:
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Episódio 03 - Don't get fooled again
Roteiro: Aaron Zelman / Direção: Kevin Bray
O episódio começa com um homem esperando outro em um carro. Legenda indica que é Palm
Beach. Um homem de gravata branca e cabelos grisalhos segura um pacote e sai de casa. O outro
sai do carro e enfrenta esse homem com o pacote. Quando se afasta, há uma explosão; ouvimos o
som abafado e zumbido. O homem cai no chão e o outro grita de dor, close nos pés
ensanguentados.

Episódio 04 - Plain Sight
Roteiro: Edward Allen Bernero / Direção: Matt Earl Beesley
Música alta e barulho de pássaros. Cenas aéreas; pássaro voando. Música de ginástica. Bairro de
classe alta. Legenda mostra que estamos em San Diego. Entramos em uma casa. O som da música
se torna mais baixo e abafado. Vemos uma mulher malhando, assistindo a um programa de
ginástica. Sala da casa. Silêncio. Janela aberta. A trilha fica tensa. Plano próximo de uma mão com
luva preta na janela. A câmera toma o ponto de vista do invasor, se torna o olhar dele, que observa
eletrodomésticos na cozinha. A mão fecha a torneira que gotejava. Planos próximos dos talheres
de prata, da foto da família e da escada, em movimento ascendente. Ouvimos a música. Estamos
dentro do quarto, com a mulher malhando. A mão com luva tapa a boca da mulher. Televisão sem
sinal. Talheres no chão. Marcas de evidência. O delegado fala para tirar uma foto do rosto; flash
no rosto da mulher sem roupa morta na cama.

Figura 82 - Apresentação do crime no episódio In plain sight - Criminal Minds

Tanto o plano geral do bairro de classe alta como a legenda na tela colaboram para localizar o
espectador, e desde esse instante temos indícios que compõem o perfil do crime/criminoso.
Em alguns momentos, a câmera nos posiciona no lugar do assassino; vemos o que ele vê,
quais objetos foram tocados, o que chamou a atenção, estas são pistas significativas para
compor o perfil comportamental do criminoso. O pássaro voando é o elemento causador do
insight de Gideon, que vai ajudar a solucionar o crime.
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Episódio 20 - Charm and harm
Roteiro: Debra J. Fisher, Erica Messer / Direção: Félix Enríquez Alcalá
Plano detalhe de uma taça sendo enchida de vinho. A câmera se move e mostra o prato de comida,
talheres cortando a carne. Plano detalhe de um homem comendo. Ele conversa com alguém. Close
do rosto de uma mulher amordaçada; ela tem lágrimas nos olhos e parece desesperada.

Figura 83 - Apresentação do crime no episódio Charm and harm - Criminal Minds

Esta cena de Charm and harm mostra um pouco do modus operandi do criminoso. Assistimos
também a uma quebra de expectativa da construção da cena, a combinação das imagens com
o movimento e rapidez da câmera: o vinho, a voz suave, a comida, planos detalhe do nariz e
boca. O homem conversa com alguém que chama de querida, o que nos leva a imaginar um
ambiente romântico, que é, logo em seguida, quebrado com a imagem da mulher amordaçada
e chorando. As imagens rápidas, cortes rápidos e o movimento repetitivo auxiliam na
construção da tensão da cena.
Além de trazer elementos que contextualizam e dão pistas sobre o crime, essas cenas − ao
apresentar as vítimas antes do crime (estado de equilíbrio) e o crime (desequilíbrio) −
promovem no espectador a curiosidade de investigar para desvendar quem é o criminoso. Em
Criminal Minds, não é de fato a identidade que interessa, mas qual perfil comportamental
poderia cometer as violências apresentadas.
Ainda no teaser, temos o momento em que a equipe toma conhecimento de qual caso eles vão
investigar. Alguns detalhes sobre o crime são apresentados e eles discutem brevemente. A
cena, frequentemente, finaliza com um prazo estipulado para salvar a vítima ou com alguma
informação que provoque choque, preocupação e tensão.
Episódio 03 - Don't get fooled again
Roteiro: Aaron Zelman / Direção: Kevin Bray
No UAC, Hotchner conversa com Gideon sobre as explosões. A equipe se reúne, veem fotos de
pedaços do artefato, falam como foi acionada a bomba, que precisaria ser entregue pelo próprio
bombmaker. JJ liga a televisão para mostrar que a notícia estava em todos os canais, e, durante a
reportagem ao vivo na TV, acontece outra explosão. Hotchner avisa que eles vão para Palm Beach.
Episódio 04 - Plain Sight
Roteiro: Edward Allen Bernero / Direção: Matt Earl Beesley
Plano detalhe de mãos de JJ segurando uma pasta de arquivo com a ‘foto’ que vimos ser tirada no
teaser. A equipe se reúne em sua sala e discute o caso. Hotchner avisa que embarcam em 20
minutos. Reid olha para as fotos das vítimas com os olhos colados
Reid: Ele quer que elas olhem para ele.
Gideon: E que sintam.
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Figura 84 - Discussão do caso no teaser do episódio In plain sight - Criminal Minds

As fotografias são frequentes nos episódios. A fotografia tirada na cena anterior do episódio
In plain sight está na pasta em plano detalhe nas mãos de JJ e, durante a conversa, aparece nas

mãos de Reid. O uso de fotografias constantemente traz à série um elemento de diferenciação.
Os episódios prezam por movimentos de câmera e planos que tendem a diferenciar a série de
outros programas do gênero. O uso de planos mais longos, plongée absoluto e planos
detalhes, com um cuidado na composição do quadro, demonstra uma atenção produtiva com
detalhes na composição da cena e dos planos, com a iluminação e com os movimentos de
câmera e efeitos.
Episódio 20 - Charm and harm
Roteiro: Debra J. Fisher, Erica Messer / Direção: Félix Enríquez Alcalá
Plano médio do UAC; em Quântico (legenda indicativa). Elle, em sua mesa, atende o telefone.
Morgan provoca-a perguntando o motivo de ela estar estranha, e tem como hipótese que ela está
namorando. JJ se aproxima e chamam todos para a sala. Ela fala do caso que pediram ajuda. No
fundo, a tela mostra a foto de três mulheres, e em seguida mostra a foto do criminoso. Reid
pergunta o motivo de pedirem ajuda, já que os policiais sabem a identidade do assassino. JJ
responde que não conseguiram prender antes que ele desaparecesse.
Hotch: Deixaram um serial killer escapar? Há quanto tempo ele está desaparecido?
JJ: Cerca de 36 horas, junto com esta mulher, Nicole Wegener.
Hotch pergunta sobre as outras vítimas. JJ informa que foram sequestradas, torturadas e afogadas
em banheiras de hotéis. Gideon se aproxima do mapa na parede, olha para as marcações, faz
anotações no arquivo.
Hotch: Saber quem ele é faz parte da equação, mas é bem diferente de saber onde está.
Morgan: Um assassino descoberto, mas livre só tem duas opções; ou está escondido ou pior,
está fugindo.
Hotch: E se Gregory sente que não tem nada a perder?
Gideon: Ele tem todo o país à sua frente.
A câmera percorre o mapa; fusão com a imagem do assassino (Gregory) na tela.
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Criminal Minds não segue constantemente a convenção de apresentação da vítima ou do
crime durante o teaser. Algumas vezes, o próprio teaser tem uma duração muito maior do que
o esperado (que seria de dois a três minutos). Há muitas variações nas configurações das
sequências iniciais dos episódios, mas como recorrência temos a equipe tomando
conhecimento do caso e o prazo (sempre curto e desesperador) para que eles cheguem a
solução do enigma.
Outras variações trazem, nos minutos iniciais, uma associação da vida dos personagens com o
caso do dia, como em L.D.S.K., em que o tema ‘saber atirar’ se relaciona com o criminoso do
episódio, um sniper:
Episódio 06 - L.D.S.K.
Roteiro: Andrew Wilder / Direção: Ernest Dickerson
Plano geral de uma pipa no céu. A legenda indica que é um parque, onde pessoas brincam e andam
de bicicleta. Plano detalhe de uma mão segurando uma arma. Som de tiro.
Close das mãos de Reid segurando uma arma; ele treina tiros com Hotchner. O diálogo revela que
ele pode perder a licença de carregar uma arma se não passar na prova. Descobrimos que Hotch
carrega duas armas, uma no coldre abdominal e outra localizada no tornozelo. Há um jogo de cena
com o som dos tiros dados por Reid e Hotchner e pessoas morrendo em um parque. Reid olha para
o alvo e aponta a arma. Temos, então, a visão de um parque pela mira de uma arma. Som de tiro.

Figura 85 - frames do teaser no episódio L.D.S.K.- Criminal Minds

A montagem paralela é fundamental para o efeito causado nessas duas cenas. O plano geral
do parque, com pessoas brincando, e uma mão em uma arma em plano detalhe. Em Quântico,
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vemos Reid e Hotchner treinando tiros. Não sabemos se os dois momentos ocorrem ao
mesmo tempo em locações distintas, mas vemos uma ligação entre eles, enquanto o agente
(bom) treina tiros para salvar vidas, o criminoso (mau) atira em pessoas no parque. A ironia
do episódio reside em Reid ser um péssimo atirador, que vai enfrentar um sniper.
Inicialmente, podemos nos questionar sobre a razão de deixar explícito que Hotch carrega
uma arma extra no tornozelo. É quase um reforço da afirmação de que ele atira muito bem.
Mas, no final do episódio, é essa segunda arma que salva a vida dos agentes e dos
sequestrados no hospital. Outro episódio também faz uso da montagem paralela, com ênfase
na narração em off:

Episódio 18 - Somebody's Watch
Roteiro: Edward Napier / Direção: Paul Shapiro
Gideon e Reid estão em uma exposição de arte. Reid conhece uma atriz de seriado.
Dia seguinte; Reid fala sobre vitimologia, que ouvimos, em voz off, enquanto vemos uma mulher
loira abrindo a porta para um entregador. Este invade a casa armado.

Novamente, a montagem traz um ritmo e efeitos interessantes para o episódio. Com o uso da
montagem paralela, podemos ver o que acontece com a vítima, enquanto em outro lugar, e
talvez em outro tempo, ouvimos Reid e Gideon explicando o uso da vitimologia para se traçar
o perfil do criminoso.
Convencionalmente, a apresentação do crime está associada ao enigma do episódio, que é
responder: quem fez isso?. Contudo, no episódio Riding the lightning, só temos conhecimento
do mistério no decorrer da narrativa:
Episódio 14 - Riding the Lightning
Roteiro: Simon Mirren / Direção: Chris Long
Close de Gideon ouvindo violoncelo e sorrindo entre lágrimas. Fusão de Gideon dentro de um
carro com a equipe; eles vão entrevistar dois criminosos condenados à pena de morte.

De modo a localizar a audiência, já que a série vai se desenrolar em diversos lugares dos
Estados Unidos, as primeiras cenas do caso do dia indicam o lugar, com cenas aéreas, trilha
sonora específica (Somebody’s Watching, que se passa em Los Angeles, usa a música
“Hollywood Swinging”)50; sol, calor, suor (para indicar que estamos no Texas, em Derailed),
entre outros elementos nos diversos episódios.

50

De Kool & The Gang featuring Jamiroquai
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Tipicamente, nas séries policiais o grau de envolvimento do detetive com a história é de
cunho emocional. Dessa forma, a história do detetive não está relacionada com a história do
crime: os investigadores tomam conhecimento do caso e trabalham para solucioná-lo. A
descoberta do assassino da trilha se trata de uma coincidência para deixar a história
interessante. O personagem de Gideon não participou das histórias do crime, mas ainda assim
os caminhos se encontraram, e ele se viu em risco sob a mira do serial killer. Outro episódio
que apresenta um maior grau de envolvimento emocional é o terceiro episódio, em que
Gideon encontra um copiador de outro criminoso que ele enfrentou no passado. Na primeira
temporada, apenas um episódio apresenta a convergência da história do crime e a história do
detetive: o episódio Derailed (episódio 09), em que o crime ocorre em um trem onde está a
agente Elle.
Derailed inicia-se com Jennifer perguntando a Hotchner se Elle já estava pronta para
entrevistar criminosos condenados. Vemos a agente Elle em um trem. As falas dos
personagens indicam que eles estão no Texas. O uso de bastante luz, marcas de suor nos
passageiros e paisagem seca do lado de fora da janela reforçam essa localização. Temos,
dessa forma, uma breve apresentação de cada um dos presentes naquele vagão: rapaz
alcoólatra; mulher grávida, que deseja abortar o feto; homem abandonado pela esposa, e que
vai atrás dela com uma arma na mala; psicóloga, que vai levar um paciente esquizofrênico
para um congresso; e uma agente do FBI, que vai entrevistar um criminoso na cadeia.
É um episódio de sequestro e, diferentemente do que ocorre em outras séries com episódios
nesta temática, Criminal Minds opta por apresentar brevemente quem são as vítimas. Neste
caso, cada um dos personagens no trem está passando por momentos decisivos na vida. A
presença de Elle naquele vagão a coloca dentro da história do crime – a história do sequestro
de passageiros por um homem esquizofrênico. Percebe-se também um cuidado com escolha
de atores, pois o espaço limitador do cenário demandava uma encenação bastante cuidadosa,
já que o vagão se tornou um palco, com espaços limitados para a filmagem e movimentação
dos atores.

3.3.2. O método de investigação
Após o breve detalhamento do caso na sala de reuniões, em vários episódios da primeira
temporada, vemos a equipe dentro do avião discutindo mais sobre o caso. Repassando dados
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estatísticos, confirmando os perfis convencionais e o que o caso tem de diferente. As cenas
dentro do avião são complicadas, devido ao pouco espaço disponível. Então, são mais usados
planos médios e closes. É este momento em que informações que fazem parte do repertório de
cada um são dadas para o espectador. Com isso, o jogo para desvendar o mistério se equilibra,
dando também oportunidades para que quem assiste tente descobrir a resposta da questão.
Episódio 02 – Compulsion
Roteiro: Jeff Davis / Direção: Charles Haid
No avião, eles conversam sobre o caso, estatísticas de incendiários. Gideon ressalta para não
ficarem presos a modelos, porque deixam de prever o inesperado.

Figura 86 - Discussão do caso no avião - episódio Compulsion - Criminal Minds

No episódio Compulsion, os agentes trabalharam com o perfil de incendiário – do sexo
masculino –, pois estatisticamente eram raros (ou inexistentes) os casos de incendiárias.
Entretanto, conforme alertado por Gideon no início do episódio, para não ficarem presos a
modelos, descobrimos que o criminoso do episódio é do sexo feminino.
Episódio 20 - Charm and harm
Roteiro: Debra J. Fisher, Erica Messer / Direção: Félix Enríquez Alcalá
Plano médio dentro do avião. Sequência sem cortes; no fundo vemos JJ com papéis na mão, ela
anda em direção à câmera, dando informações sobre Gregory, entregando as folhas para a equipe.

Figura 87 - Discussão do caso no avião – episódio Charm and harm – Criminal Minds

A cena no avião é frequente, como um elemento invariável. Contudo, a discussão e a
disposição dos personagens em cena se tornam variáveis. Numa tentativa de modificar a
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recorrente discussão no avião, recursos de filmagem são usados, por exemplo, para ampliar a
profundidade de campo: a personagem JJ caminhou do fundo da aeronave em direção à
câmera, entregando papéis à equipe. Outra variante são as atividades realizadas por cada um
enquanto conversam sobre o caso: Reid joga xadrez, Morgan meche no computador. As cenas
no avião são tão recorrentes, que até mesmo no episódio Somebody's watching, em que
Gideon e Reid já estão na cidade onde ocorreu o crime, a cena poderia ser cortada, mas ainda
assim temos a cena no avião, com o restante da equipe conversando sobre detalhes de crimes
anteriores, discutindo dados e perfis.
Algumas vezes, os agentes seguem para as delegacias e departamentos de polícia para
conversar com os policiais locais sobre o caso. Em seguida, eles vão para as cenas de crime.
Cada um na equipe tem um papel específico no processo de investigação, por exemplo,
Morgan costuma se colocar no lugar do assassino, repetir seus passos, procurar motivos para
determinadas escolhas durante o crime:
Episódio 02 – Compulsion
Roteiro: Jeff Davis / Direção: Charles Haid
Reid e Hotch vão para o local do último incêndio e acham que há algo estranho, pois, o incendiário
provocou um incêndio que não poderia assistir.
Morgan vai para o lado de fora dos dormitórios e se coloca como um incendiário:
Morgan: Tudo bem. Quero incendiar um dormitório, onde eu começaria? (olha para o prédio)
No porão, os andares de cima serviriam como combustível. Então, por que comecei no terceiro
andar? (sirene de bombeiro, imagens de incêndio) Porque não era o prédio inteiro que eu queria
incendiar.
Episódio 04 - In plain sight
Roteiro: Edward Allen Bernero / Direção: Matt Earl Beesley
Hotch liga para Gideon e diz que houve outro atentado. O policial que está com eles quer ir para
delegacia, mas Gideon e Morgan dizem que precisam analisar a cena de crime. O policial entrega
as chaves da casa para Gideon e segue para delegacia. Morgan entra pelos fundos da casa, Gideon
pela frente.
Na janela:
Morgan: Tudo bem. Isso não é fácil, isso significa que sou atlético.
Gideon vai para o quarto, olha para o local vazio, e sua mente remete às coisas no chão, à mulher
na cama. Morgan refaz os passos do assassino pela casa.
Morgan: Ele mexeu em algo aqui (olha as fotos), máquina de cappuccino quebrada. Pegou os
eletrodomésticos que estão lá em cima. Por quê? Por que tanto trabalho?
Gideon no quarto, olha os objetos, olha para foto da família. Planos rápidos que aproximam a foto.
Morgan anda pela sala de jantar.
Morgan: Foi aqui que pequei a louça, a prataria. Não peguei, quebrei. Por que ela não me
ouviu? Porque fiz isso depois.
Gideon, de frente ao espelho, lê o que está escrito. Morgan entra no quarto, Gideon assiste ao
vídeo de ginástica.
Morgan: Step? Com as plataformas?
Gideon: Onde está a plataforma?
Gideon olha debaixo da cama.
Gideon: Ele passou bastante tempo aqui.
Morgan: Ele passou o aspirador? Não há sinal das plataformas (no carpete).
Gideon: Muito tempo.
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Figura 88 - Investigação de Morgan e Gideon no episódio In plain sight - Criminal Minds

No episódio Broken Mirror, Elle explica à irmã da vítima o que Morgan faz. Nos episódios da
primeira temporada, constantemente temos justificativas e explicações para os métodos e
escolhas dos profilers. Muitas vezes, parece uma tentativa de esclarecer para a audiência de
que forma a equipe trabalha, bem como parece uma tentativa comprovar que eles estão certos
e de que o método do trabalho deles funciona, apesar de parecer não científico ou funcional.

Episódio 05 - Broken Mirror
Roteiro: Judith McCreary / Direção: Guy Norman Bee
Plano detalhe das mãos de Morgan revirando folhas
Cheryl (voz off): O que ele está fazendo?
Elle (voz off): Fingindo ser o sequestrador
Cheryl (no fundo, desfocada): Como isso funciona?
Elle (voz off): Ele tenta pensar como o sequestrador (plano médio das duas). Tenta ter um senso
de como é ele, por meio de seu comportamento.
Cheryl: Isso não parece muito científico, não é?
Morgan, de frente para câmera, suspira de olhos fechados. Cheryl e Elle observam; elas estão no
fundo da cena desfocadas.
Morgan: Ok, então ela raramente estava sem o namorado.
(flashes do começo do episódio, com mudança na cor da cena para reforçar a ideia de flash).
Morgan: Para chegar até ela, eu preciso matá-lo. Ele foi um dano colateral.
Morgan se vira. Flash da cena da arma apontada para a cabeça do namorado. Morgan se volta para
câmera novamente.
Morgan: Será mesmo? Um tiro no rosto é algo pessoal.
Ele anda um pouco. Close em seu rosto.
Morgan: Matar o namorado, tirar ele do meu caminho para eu chegar até ela (flashes da garota
sequestrada, Morgan se vira para a irmã) sozinho.
Episódio 04 - In plain sight
Roteiro: Edward Allen Bernero / Direção: Matt Earl Beesley
Dentro do carro, um policial leva Morgan e Gideon para o último local do crime.
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Policial: Esse negócio de perfil funciona?
Morgan: É uma ferramenta.
Policial: Pode dizer tudo sobre um cara olhando para uma cena de crime?
Morgan: Bem, a cena é parte disso, também usamos antecedentes. Geralmente, conseguimos
uma imagem relativamente clara.
Policial: Nossos caras analisaram bem.
Morgan: (com um leve sorriso) Estou certo que sim.
Gideon: Policiais locais não são treinados para procurar o que nós buscamos.
Policial: O que é?
Gideon: Ódio, insegurança, medo, raiva.
Policial: Tudo isso está na cena?
Morgan: Está tudo em seu comportamento.
Policial: Sabe algo sobre o nosso cara?
Gideon: Sim, ele não vai parar até ser pego.

O método da equipe causa desconforto e desconfiança nos personagens variáveis (policiais,
testemunhas, agentes do FBI, parentes das vítimas). No decorrer da temporada, temos também
cenas para causar desconforto nos espectadores mais sensíveis, assim como tivemos cenas
fortes no episódio piloto. Algumas cenas foram construídas, propositalmente, para gerar
tensão e desconforto, com a narrativa e com a edição, como no episódio:
Episódio 05 - Broken Mirror
Planos próximos rápidos, alternando a imagem do botão verde indicando ligação, dos rostos dos
membros da equipe, do rosto de Cheryl e do pai das meninas. O telefone continua a tocar. Gideon
atende e desliga. O telefone toca novamente, os familiares da vítima ficam nervosos. Gideon
desliga o telefone algumas vezes para irritar o sequestrador. O pai pergunta o que Gideon está
fazendo. Gideon pede para ele ficar quieto. O pai tenta atender; Morgan impede, e diz que Gideon
sabe o que está fazendo. Elle abraça a irmã da vítima. O pai e a irmã choram. Gideon atende o
telefone. O sequestrador grita que matou Patrícia. Gideon desliga o telefone novamente. Gideon
pede um pouco de confiança ao pai. O telefone toca novamente e Gideon atende.

Um importante elemento para o processo investigativo são as pesquisas nos bancos de dados,
invasões de sites e mineração de dados realizada pela hacker Penélope. Com a ajuda dela, os
agentes têm acesso a informações restritas em um curto espaço de tempo, devido à tamanha
eficiência com que ela acessa os dados. No episódio Don't get fooled again, a pedido de Reid,
a hacker envia um e-mail com um vírus para Adrian Bale (bombmaker preso que auxilia um
copiador a montar bombas idênticas a que ele produzia), e com isso monitorar todos os seus
acessos à internet. Esses dados permitem que os agentes encontrem o culpado dos atentados.
Reid, o gênio do grupo, no processo investigativo auxilia a equipe com informações
estatísticas, além de deter um grande poder de observação por sua memória fotográfica e
habilidade de enxergar padrões. Em diversos episódios, vemos suas habilidades sendo
mostradas, como no episódio Broken Mirror em que ele lê páginas de um livro em segundos.
No episódio Unfinished Business, o vemos olhando para um papel com palavras cruzadas e
identificando as palavras; no episódio Somebody's watching, ele consegue enxergar, em um
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quadro abstrato, imagens fotográficas que estavam recortadas e bagunçadas. No episódio
Derailed, é ele quem consegue perceber que o sequestrador sofre de alucinações, e isso é o
que ajuda a salvar as pessoas no trem.

Figura 89 - Montagem do quebra-cabeça episódio Somebody's watching - Criminal Minds

Figura 90 - Caça palavras no episódio Unfinished Business - Criminal Minds

O agente Hotchner desempenha o papel de unificador da equipe. Ele é um experiente analista
de perfis e exímio atirador. No episódio L.D.S.K, vemos suas habilidades de atirar (no teaser)
e de habilidades de profiler (no clímax), quando ele consegue conquistar a confiança do
sniper, permitindo que Reid pegue sua arma, no coldre do tornozelo, e elimine a ameaça.
Hotchner é também um dos protagonistas que realiza os interrogatórios, e as técnicas variam
de acordo com o suspeito. Por exemplo, no piloto tivemos ele forjando caixas de arquivo,
como se fossem investigações realizadas sobre o comparsa de Richard; vemos ele mentindo
para a avó de Richard para que ela se sentisse confortável para falar mais sobre o neto. Em
outro episódio, Natural born killer, temos uma cena marcante, em que parece haver uma
identificação entre a infância de Hotchner com a infância do criminoso. Nesse episódio, temos
mais de um interrogatório; no primeiro, realizado por Gideon, temos uma postura de
afastamento, sem gerar empatia. Já no final do episódio, após o interrogatório de Hotchner,
temos a seguinte cena:
Episódio 08 - Natural born killer
Roteiro: Debra J. Fisher, Erica Messer / Direção: Peter Ellis
Câmera com movimento suave, plano médio/próximo. Vicent sentado, algemado. Hotch sentado
bem próximo; mãos com os dedos cruzados, corpo inclinado para frente.
Hotch: Você apenas reagiu ao que aprendeu, Vincent. Quando se cresce em um ambiente assim,
um lar violento e extremamente abusivo, não é surpresa que algumas pessoas se tornem assassinos.
Closes em zoom in.
Vicent: Algumas pessoas?
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Hotch: O que disse?
Vicent: Você disse que algumas pessoas se tornam assassinos
Hotch: E outras se tornam aqueles que prendem assassinos.

Na investigação, Gideon exerce uma função de guia da equipe, instigando-a a melhorar as
análises, a fugir de modelos pré-definidos. Ele gesticula bastante, como um palestrante, e é o
personagem que tem mais insights para solucionar os crimes. Gideon acompanha as idas aos
cenários de crimes, bem como é o que realiza mais interrogatórios.
Episódio 02 – Compulsion
Roteiro: Jeff Davis / Direção: Charles Haid
Gideon conversa com a reitora. Vê um aluno acendendo um cigarro. A trilha fica tensa (na tela
temos imagens de incêndios, sirene de bombeiros).
Um professor entra em sua sala. Ele sente um cheiro estranho vindo de uma porta. O chão está
molhado.
Gideon vê uma aluna tentando beber água, mas nada sai da torneira. Ele verifica o bebedouro. O
professor abre a porta. Plano detalhe no interruptor. A lâmpada tem algo dentro. O professor pisa
no chão molhado.
Gideon olha o bebedouro. Imagens de avião tentando apagar fogo; bombeiros com água. Ele olha
para o sprinter. Aciona o alarme de incêndio e fala para evacuarem o prédio. Som de explosão.
(...)
Reid sentado em uma árvore. Gideon em pé, andando.
Reid: E se ele for um dos alunos que estão saindo?
Gideon: Não, ele ainda não terminou. Não vai a lugar nenhum. Continue pensando.
Reid: Quer dizer, fora da caixa? É o que Morgan sempre diz, disse que por isso não consigo
vencê-lo no xadrez.
Gideon: Bem, ele deve estar certo.
Reid: Mas, nessa situação, o que é exatamente o convencional?
Gideon: O perfil padrão, de um incendiário em série. Se tudo que sabe faz parte do convencional,
o que resta?
Reid: O que não sabe. O desconhecido.
Gideon: Algumas vezes tem de ser criativo, mesmo se achar que é improvável. Tem que pensar
coisas que ninguém pensaria.
Reid: Como um gaguejar.
Gideon: Sim, exatamente.

Os interrogatórios e entrevistas desempenham um papel importante na série. Por se tratar de
análise comportamental, os investigadores se utilizam de artifícios para conquistar a confiança
do suspeito (L.D.S.K.), para forçar uma confissão (Extreme agressor, The fox), como também
provocam os suspeitos, deixando-os irritados ou nervosos:

Episódio 08 - Natural born killer
Gideon entra na sala para conversar com o suspeito. O policial, do lado de fora da sala, conversa
com Hotch e Morgan. Ele não confia o no método da equipe. Gideon começa sentado num móvel
de madeira, no canto. Há uma cadeira de frente para o criminoso. Pergunta se leram os direitos
dele. O suspeito diz que conhece os direitos. Gideon pergunta se ele quer conversar. O suspeito
responde que não tem nada a esconder. Hotchner questiona o motivo de Gideon ficar de costas
para o criminoso. Morgan diz que Gideon é experiente e que sabe o que está fazendo. Morgan
questiona a pergunta envolvendo crime sexual. Hotchner defende dizendo que Gideon quer
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conquistar a confiança. Gideon mostra a Vicent um quadro com várias fotos e diz que ele é
extremamente impotente. O suspeito se irrita.

No episódio 7 - The fox, os agentes não conseguem evidências para indiciar o psicólogo, então
precisam de uma confissão. Gideon conversa com o suspeito para fazê-lo confessar, eles
trocam as fotografias das vítimas, o que irrita o suspeito, que reclama que o quadro (com as
fotos) estava errado.
Durante toda a solução dos enigmas, os investigadores tiveram que confiar em seus instintos,
e muitas vezes, em casos que apresentam dificuldade em encontrar respostas e razões, vemos
a dedicação e persistência na análise de pistas, evidências, fotografias, até que a resposta
surgia.
Episódio 02 - Compulsion
Reid volta a assistir ao vídeo do incêndio no dormitório. Ele gira na cadeira enquanto assiste.
Pensa, anda pela sala, olha para o quadro, pensando além do convencional. Gideon abre a porta.
Gideon: Continue pensando. É como o xadrez; pense sempre nas próximas três jogadas.
Reid volta para o vídeo. E percebe a maçaneta girando três vezes. Vai na sala do professor e vê o
número três na porta. Dentro, procura pela agenda do professor e vê que ele dava aula às terçasfeiras, às três da tarde.
Reid fala para a equipe que o incendiário usa o fogo por causa de outro distúrbio de TOC.
Gideon pede evidência comportamental. Reid mostra que vídeo revela que os outros incêndios
ocorreram na convergência de 3, e eles iriam encontrar um padrão de 3 nos incêndios anteriores.

Episódio 04 - In plain sight
Gideon e Elle conversam no carro. Gideon comenta que há algo estranho com os olhos colados das
vítimas; que o estuprador obrigar a vítima assistir é comum, mas há algum detalhe que os agentes
deixam escapar nessa evidência. Elle olha para um pássaro no fio. Gideon olha também. Ele fala
sobre pássaros,
Elle: Isso é um papafigo?
Gideon: Não, é um rei-do-bosque-do-norte.
Elle: Rei-do-bosque-do-norte?
Outro pássaro se aproxima.
Gideon: Esse também, fêmea. (sorri) Orson Welles disse ‘pássaros do nosso sexo têm penas
mais bonitas porque machos têm de tentar justificar sua existência’. Passamos todo o tempo
gritando ‘olhe para mim, olhe para mim, mamãe, mamãe, olhe para mim’.
O celular toca e Elle atende. Gideon olha para os pássaros e tem um insight. Ele sai do carro e
entra na casa.
Os agentes estão dentro do quarto da vítima.
Gideon: Ele é meticuloso, nada é um acidente. Ele aspirou o chão. A cena mostra domínio, sua
criação. Ele posicionou tudo exatamente como queria.
Elle: E?
Gideon deita na cama
Gideon: Se os olhos estavam abertos para que pudessem assistir ao ataque, por que todos
estavam voltados para fora? Nesta posição não podiam vê-lo durante, ele queria que o vissem
depois.
Janela mostra cabos de telefonia.
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Esses momentos de insight foram variados durante a temporada. Às vezes, surgem os insights
ao olharem para o quadro com as fotos dos crimes, outras vezes são as marcas de copo de café
sobre um papel, como no episódio 11 - Blood Hungry, em que Gideon descobre o que são os
círculos de sangue nas cenas do crime ao ver as marcas do copo de café.

Figura 91 - Insight com a mancha do café no papel no episódio Blood Hungry - Criminal Minds

Durante as investigações, a equipe também precisa lidar com os jornalistas, em especial para
que as informações divulgadas não atrapalhem o andamento da investigação. Em outros
casos, a divulgação de dados para a imprensa auxilia a captura do suspeito. Jennifer (JJ) é a
responsável por falar com a imprensa e, algumas vezes, de selecionar que casos a equipe vai
trabalhar. No decorrer da temporada, sua participação vai aumentando, inclusive
acompanhando Hotchner no interrogatório de um serial killer, no episódio Riding the
lightning (episódio 14). Em alguns episódios, vemos a personagem acompanhando Penélope,
como nos episódios Secrets and Lies (episódio 21) e What fresh hell? (episódio 12).
Outro momento importante da investigação é a divulgação do perfil do suspeito para os
policiais locais. Os protagonistas falam os traços da personalidade e comportamento,
enquanto somos transportados para aquela descrição. Alteração na fotografia, velocidade da
cena, mudança de cor e cortes rápidos como flashes são algumas das estratégias utilizadas no
programa.
Episódio 07 - The fox
Roteiro: Simon Mirren / Direção: Guy Norman Bee
Enquanto fala sobre a personalidade do suspeito desconhecido, Morgan entra na cena. A fotografia
muda, iluminação, ritmo de filmagem.
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Figura 92 - Discussão sobre o perfil do criminoso no episódio The Fox - Criminal Minds

Com o perfil divulgado, começa a caçada ao criminoso. Em momentos de tensão, os agentes
precisam encontrar as vítimas, encontrar os criminosos, impedir que a bomba exploda,
impedir outro incêndio, forçar uma confissão. Nos momentos de clímax, os personagens
precisam argumentar com os criminosos; eles correm contra o tempo para alcançar a vítima
ainda com vida. Nos episódios Compulsion¸ Derailed e A real rain, os agentes conversam
com os criminosos para convencê-los a não cometer o crime. E no episódio In plain sight,
vemos Gideon tentando convencer o assassino a não atirar na vítima, mexendo com a vaidade
do criminoso; fala que vai torná-lo famoso, mas que, se ele atirar, Gideon vai atirar nele e
dizer que pegou um ladrão barato, e ninguém vai saber que ele era o assassino serial.
Ou seja, o modo investigativo da equipe se adapta a cada um dos suspeitos investigados, o
que demonstra uma preocupação da história condizer com a proposta da série, de que é no
comportamento dos indivíduos que encontramos a verdade sobre eles. Mas, em termos de
investigação, assemelha-se bastante a uma investigação policial: pesquisar sobre casos
semelhantes e histórico das vítimas; visitar o local do crime; entrevistas com testemunhas;
interrogatórios; e análise dos fatos.
Importante ressaltar que os episódios procuram reforçar a ideia de que o método de análise do
perfil comportamental funciona, sendo mais eficaz que o modo convencional para a solução
de crimes complexos. Esses reforços ocorrem com as falas dos personagens, quando eles
defendem o método, e com os momentos em que temos a solução do caso graças ao perfil
elaborado pela equipe.
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3.3.3. Elementos invariantes e variáveis
O quarto protótipo elencado por Calabrese (1999) é mais associado a séries policiais. Assim,
encontramos certa aproximação de Criminal Minds com esse modelo, com semelhanças e
distinções.
Enquanto o protótipo previa um grande número de invariantes, na primeira temporada desta
série encontramos bastante variáveis, com mudanças de locações (eles viajam o país inteiro),
ambientes amplos (como florestas e trilhas) e ambientes fechados (hospital, trem, escritórios)
para o desenrolar da ação.
Como permanência, identificamos a narrativa padronizada e os detalhes específicos dos
criminosos, que são bastante variados, bem como a forma com que os profilers chegam a eles.
Essa configuração também permite um grande número de combinações, o que resulta não
apenas em episódios distintos, mas também em um grande número de temporadas.
Temos como principais variações as locações, os crimes (casos do dia) e, por conseguinte, são
também variáveis as características comportamentais dos criminosos. Os detetives seguem um
percurso para solucionar o caso: pesquisa, visitas aos locais do crime, entrevistas e
interrogatórios, análises dos fatos, mas isso ocorre de maneira diversa, a depender da
habilidade específica de cada investigador da equipe. Dessa forma, esse componente se
constitui um elemento invariante-variável.

Tempo
O tempo do relato tem a duração de 43 minutos, aproximadamente. Esses minutos contam a
história das horas ou dos dias da investigação e solução de cada caso. Frequentemente, no
início do episódio, os protagonistas informam ao espectador quanto tempo eles têm para
solucionar o caso antes que ocorra fatalidades, então, temos como referência temporal essas
indicações.
Não houve muito usos de recursos de tempo (flashfoward e flashbacks). Há poucas cenas que
apresentam flashbacks na primeira temporada, esse recurso foi mais utilizado para simular o
pensamento dos protagonistas na reconstrução dos crimes. Na maioria dos episódios da
temporada, o tempo narrado é bastante linear.
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Papéis temáticos
A evolução dos personagens ocorre sutilmente. Por exemplo, no piloto, a personagem de
Penélope aparece com roupas bem diferentes do que ela passou a usar durante a temporada; e
o personagem de Reid, que surge no piloto com roupas amassadas e desalinhadas, apareceu
menos bagunçado nos outros episódios. Mas as mudanças não ocorrem apenas em termos de
figurino. O personagem Hotchner, que no episódio piloto distribui sorrisos e faz algumas
piadas, vai perdendo os sorrisos no decorrer da temporada e se torna mais amargo. O
personagem de Gideon começa inseguro com sua própria capacidade, mas, com as soluções
em todos os casos, ele ganha força e confiança.
Convém citar uma cena no episódio Broken Mirror, em que o suspeito conversa por telefone e
diz características estereotipadas dos agentes:

Episódio 05 - Broken Mirror
Sequestrador: Coloque Cheryl no telefone
Gideon: Não, você não fala mais com Cheryl.
Sequestrador: Quanta autoridade, parece os livros que publicou o agente Gideon. É fascinante
encontrar a mesma arrogância em sua voz. Parece um pouco pedante, Jason, um pouco didático?
Gideon: É uma conclusão bem interessante. Você parece inteligente e educado (suspira), mas nós
sabemos que não é verdade.
Sequestrador: Eu conheço bem vocês. O ambicioso agente Hotchner... quer ser diretor do FBI um
dia, agente Hotchner? Pisaria em Jason Gideon para conseguir isso? Acho que sim. Estresse póstraumático é uma boa desculpa. Nem sua esposa grávida e doente faz você largar o posto. Jason
Gideon... especialista na mente criminosa e incapaz de diagnosticar as inclinações autistas do tão
inseguro Dr. Reid. Talvez ele consiga fazer dinheiro com baralhos em Las Vegas. A bela Elle foi
promovida rápido demais; ela não tem o talento para vencer entre vocês. Vocês não me ameaçam.
Não ameaçam ninguém. O simbólico Derek Morgan quer ser levado a sério, mas ele não passa de
um gostosão malhado. Eu sei quem vocês são, sei o que pensam. E sei o que fazer agora. Vocês
sabem?

O criminoso disse alguns traços bastante estereotipados da construção dos personagens da
equipe do BAU, tentando desestabilizar a equipe e a investigação. Essa cena também ajudou
na caracterização dos personagens para a audiência, ressaltando especialmente os traços
negativos das personalidades.
Em relação à temática, temos como temas recorrentes as relações familiares e a relação do
trabalho versus vida pessoal, abordadas de forma sutil com algumas cenas e durante os
diálogos nos episódios; como por exemplo, vemos os agentes deixando o que estão fazendo
para atender a chamados do BAU. As cenas que tratam de suas vidas pessoais são breves
durante os episódios e sempre trazem a relação com o trabalho.
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Especificidades da série
Algumas características específicas da edição e da montagem da série fornecem a ela um
estilo e uma identidade reconhecíveis. Como o uso da edição e montagem para criar efeitos de
tensão, como no episódio Poison, em que temos cortes bruscos aproximando e afastando a
imagem, acompanhados da trilha que, em crescente, provoca sensação de pânico.
Outra característica da série é a transição de cenas através das fotografias; com um plano na
foto ocupando todo o quadro, somos transferidos para o local da imagem.

Figura 93 - Transição da fotografia para o local - episódio Riding the lightning- Criminal Minds

A montagem desempenhou um papel importante na constituição indenitária da série,
frequentemente com o uso de montagem alternada e paralela. Os efeitos de tensão e
associações simbólicas deram um tom dramático e inteligente aos episódios.

Episódio 06 - L.D.S.K.
Hotch: Eles sabiam que você estava aqui, sabiam que estava armado e que é perigoso, e sabiam
que iria lutar até o fim. E me mandaram aqui com um garoto desarmado que não sabe nem
apertar um gatilho.
Sniper: Eles te mandaram para uma armadilha.
Hotch: Exato, e devem estar rindo agora.
Sniper: É por isso que quer me ajudar.
Hotch: Não disse que iria ajudar você, mas quando chegarem para vingar o tira morto, você vai
cair lutando, e no fogo cruzado muitos de nós morreremos. Eles me mandaram aqui, para que
facilitar para eles?
Gideon pede um tempo para o policial; diz que Hotch é altamente qualificado, fará de tudo para
conquistar a confiança do sniper. Diz que Hotch e Reid estão ‘armados’ com o perfil.
Hotch: Sabe por que pegaram a arma do garoto prodígio?
Sniper: Por quê?
Hotch: Porque não passou nos exames. Duas vezes ao ano ele choraminga a respeito, eu
oriento e ele falha novamente.
Sniper: Acha que sua vida é difícil? Essas pessoas não fizeram nada além de me prejudicar
desde que cheguei aqui.
Hotch: Coloque-os perto da barricada, quando entrarem aqui. Nossos problemas estarão
resolvidos. Isso pode arruinar a carreira de um policial.
Sniper: Você é um cara bem doente.
Hotch: Como você acha que eu te encontrei?
Os policiais sobem as escadas.
Hotchner pede autorização ao criminoso para dar uma lição em Reid. O sniper responde que
Hotchner pode ficar à vontade. O agente Hotchner chuta Reid.
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Hotch: É só apontar e atirar, o quão difícil pode ser isso?
Sniper: Se sente melhor?
Hotch: Acho que ele entendeu a mensagem.
O sniper vê a calça de Hotchner levantada sem a arma. Aponta o rifle para Hotchner. Do lado de
fora, os policiais fazem contagem regressiva para invadir o local.
Reid, deitado no chão, mira e atira na cabeça do sniper.

Figura 94 - Frames do episódio L.D.S.K.- Criminal Minds

Este episódio fez uso da montagem paralela durante a apresentação do caso. E nessas cenas
descritas anteriormente, a montagem colaborou com o aumento de tensão da cena. O uso da
câmera inclinada em close dos personagens em diversos momentos da cena dá sensação de
desestruturação. A inclinação da câmera segundo os eixos vertical e horizontal é bastante
utilizada em cenas de violência ou de ação. A alternância de um plano no eixo normal para
um inclinado pode indicar que houve uma mudança na condição emocional do personagem
(MARNER, 1980).
Criminal Minds se diferencia das outras séries policiais por ter uma predominância na análise
comportamental dos criminosos. Assim, a constituição das estratégias narrativas e plásticas da
série optam pela utilização de planos fechados em detalhes nos personagens: modo de acender
o cigarro, detalhes nas mãos, nos olhos, um foco no comportamento; o que dará pistas para a
audiência. A série também se utiliza de cenas de diálogos, onde os protagonistas falam de
casos anteriores, dão dados estatísticos e discutem a constituição convencional do perfil do
criminoso. Essa discussão, além de situar a audiência, fornece informações fundamentais para
que o espectador participe também da solução do caso, como um jogo justo. A audiência
passa a ter informações para que possa, também, solucionar o enigma.
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3.4. House

Com o episódio piloto de House, tivemos uma ideia do funcionamento da série. Agora
sabemos a estrutura dos episódios, características básicas dos personagens, sabemos, de certo
modo, que comportamentos eles podem apresentar em situações diversas. Seguimos para a
análise da apresentação do caso e da investigação, apurando as estratégias narrativas e
audiovisuais empregadas, numa tentativa de constatar as recorrências e variações nesses dois
momentos fundamentais do caráter investigativo. Para, então, compreender de que forma o
caráter investigativo foi apropriado por esse universo hospitalar.

3.4.1. Apresentação do caso

Temos, na primeira temporada de House, apresentações do caso a ser elucidado em
aproximadamente três minutos, durante o teaser. Frequentemente, essas cenas trazem a
clássica alteração de situação de equilíbrio: os personagens estão ‘bem’ até que algo ocorre,
uma situação de desequilíbrio – os personagens ficam doentes.

Episódio 02 - Paternidade
Roteiro: Lawrence Kaplow / Direção: Peter O’Fallon
Gritos de torcida; gritos de indicações de treinadores. Em fade in, surge na tela a imagem de um
campo verde. Rapazes com camisas de times e capacetes jogam lacrosse. A câmera acompanha a
posição da bola, passeando pelo campo, de um jogador a outro. Palmas, gritos de incentivo.
Vemos, em plano americano, parte da torcida; na frente, um homem e uma mulher torcem por
Dan. Seus bonés na cor vermelha indicam de qual time o rapaz faz parte. A câmera mostra Dan em
close; olhar atento, ele corre pelo campo. A câmera segue o movimento da bola. Vemos
novamente esse personagem correndo, e, como se estivéssemos no lugar dele, vemos uma imagem
tremida e duplicada de um jogador do time adversário. Dan continua correndo. A trilha aumenta
gradativamente a tensão da cena. A imagem intercala momentos do personagem correndo com
momentos de visão tremida e embaçada da torcida e de outros jogadores. A cena fica mais lenta.
Dan para e olha para o colega do mesmo time. As imagens continuam duplicadas. Ouvimos um
som abafado e um zumbido; o som da torcida parece distante. O outro jogador lança a bola. A
imagem se dissipa. Agora a câmera se posiciona de frente para Dan. Vamos em direção à imagem
desfocada de seu rosto. Entramos em seu olho e vemos seus neurônios em sinapse, um explode e
desaparece. Rapidamente a câmera se afasta. E agora vemos um jogador correndo em direção a
Dan. Eles se esbarram, a torcida se assusta. Dan cai e o capacete voa longe. Seu rosto está coberto
de sangue. O casal na torcida dá as mãos, estão tensos. A torcida fica em silêncio, tensa. O
treinador se aproxima. Tela branca. O treinador chama por Dan, vemos a imagem do técnico
embaçada, tremida, duplicada. O treinador se abaixa perto de Dan, chama por ele, grita por um
médico. Tela branca.
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Figura 95 - Frames da apresentação do caso no episódio Paternidade - House
Episódio 09 - Me deixe morrer
Roteiro: David Foster / Direção: Frederick King Keller
Estúdio de música; som de bateria. Um homem com fone nos ouvidos mexe em uma mesa cheia
de botões. As pessoas no estúdio estão aguardando alguém e elogiam a qualidade da sala de som.
Uma mulher com um sorriso enorme no rosto afirma para o guitarrista/baixista que ela conversou
pessoalmente com John Henry, e ele disse que estaria presente, que ele era o melhor tocando
trompete.
Em plano fechado, ambiente escuro, vemos um homem de óculos escuros. As ruas da cidade
passam por suas lentes. Percebemos que estão dentro de um carro. Ao seu lado, há uma mulher.
Ela diz que cancelou o compromisso dele com o estúdio, porque ele disse que não tocaria por um
tempo. John responde que remarcou. Ela pergunta se ele tem condições de tocar. Ele responde:
‘vamos descobrir’. A sua postura, despojada, casando com sua vestimenta (terno, gravata, chapéu
e óculos escuros à noite), remete a uma postura de artista. A mulher ao seu lado complementa essa
imagem ao usar uma boina e lenço no pescoço.
No estúdio (...), a porta se abre. Entram a mulher, John, em uma cadeira de rodas, e um homem
empurrando a cadeira. John, com o trompete no colo e um sorriso no rosto, pergunta se ele está
atrasado. John, dentro do aquário do estúdio, escuta a música. A mulher pergunta se ele precisa
ouvir novamente. Ele diz que não, e diz para tentarem agora a gravação. Ele começa a tocar, todos
sorriem, mas há algo errado. Ele erra, passa mal, não consegue respirar. A acompanhante dele
corre e grita por uma ambulância. Créditos de abertura.

Frequentemente, seguindo a mesma estrutura, essas sequências mostram primeiro os pacientes
em seu estado normal, passando em seguida para o estado doente. Estratégias de vídeo são
utilizadas, como câmera tremida, mudança de ponto de vista e imagem embaçada. Essas
passagens de estados são também acompanhadas por alteração na trilha sonora, com
momentos de silêncio ou aumentos de tensão na música. Estas cenas, tentam surpreender o
espectador com a forma que o paciente vai apresentar os sintomas da doença. Com isso, temos
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muitas situações variadas do modo em que os pacientes apresentam os sintomas, como ocorre
no próprio hospital:

Episódio 20 - O amor dói
Roteiro: Sarah B. Cooper / Direção: Bryan Spicer
O paciente se esbarra em House e derrama suco de maçã nele. House é grosseiro. O paciente,
nervoso, pede desculpas e sai. Wilson diz que House foi maldoso e que deveria pedir desculpas.
House vai até o paciente. Ele está passando mal.

Ou um paciente ter seu quadro agravado após ser atendido por House na clínica:
Episódio 05 - Reação alérgica
Roteiro: Sarah B. Cooper / Direção: Greg Yaitanes
O episódio começa com uma música de natal. Em primeiro plano, um enfeite natalino. No
segundo, Wilson em pé preenche um papel. Ele olha para o enfeite. Em voz off ouvimos House
falando que eles estão condenados a um trabalho inútil. Wilson desvia o olhar para House; a
câmera se desloca e mostra o enfeite em primeiro plano desfocado. House, sentado com uma ficha
em seu colo, faz bolinhas de papel e reclama de preencher as fichas, dizendo que ninguém vai ler.
Ele acerta Cuddy com uma das bolinhas. Ela pergunta se ele tem oito anos de idade. House faz
uma careta e pergunta se meninos de oito anos sabem fazer caretas. Ela vê que House tem uma
paciente no consultório. Mas ele alega que faltam cinco minutos para sair. Ela reclama que a
paciente espera há quase uma hora. House se levanta e segue para o consultório.
Três freiras aguardam o médico. Uma freira mostra as mãos vermelhas e descamando. Outra diz
que parece estigma. House diz que é alergia e pergunta se ela lava muitos pratos na cozinha. Uma
das freiras responde que receberam uma doação de potes e panelas. A paciente responde que lavou
todas elas. O médico deduz que é alergia ao detergente. Outra freira diz que sempre usaram o
mesmo sabão. House aplica o medicamento, sai da sala. A freira mais velha sai do consultório e
agradece a House por não ter ido pelo caminho religioso e ter tratado cientificamente o problema.
A paciente passa mal. House retorna. Ele diz que a freira teve uma reação alérgica ao
medicamento e aplica uma injeção. A paciente consegue respirar, mas está com taquicardia e passa
mal. House grita por ajuda.

O episódio Reação Alérgica traz informações que ajudam a solucionar o caso. A paciente
informa sobre os novos potes e panelas que o convento recebeu, e é esta a chave para a
solução do mistério.
Em House, a aceitação do caso é um momento recorrente. Era necessário um esforço para que
o médico aceitasse investigar, o que frequentemente ocorria logo após os créditos de abertura.
Em alguns episódios, House diz aceitar porque achava interessante o interesse do médico no
caso. Essas cenas variavam em alguns aspectos, quanto: a quem sugeria o caso para House
(Wilson, Cameron, Cuddy, Foreman, Vogler); a apresentar o caso para outro médico da
equipe; e ao desejo do próprio House em investigar a doença do paciente.
Episódio 03 - O princípio de Occam
Roteiro: David Shore / Direção: Bryan Singer
Plantas e vidro. Vemos House de perfil e Wilson andando. Wilson segura uma ficha. Ele diz que a
pressão não responde aos fluidos intravenosos. A câmera continua a acompanhá-los. Eles viram no
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corredor, então os vemos de frente. House pergunta o motivo de Wilson querer que ele trate o
paciente. Wilson começa a citar os sintomas. House diz que não quer saber como Wilson vai
convencê-lo a tratar, ele quer saber o motivo de Wilson querer que House trate desse paciente.
Wilson responde: ‘ele está doente, eu me importo, sou patético’. House diz que há bilhões de
pessoas doentes no mundo e pergunta por que justamente esse paciente. Wilson diz que esse
paciente está na sala de emergência. House pergunta se a questão é a proximidade, que se
houvesse algum paciente no terceiro andar, então estariam falando dele. Wilson responde que
verificou o terceiro andar, e está vazio.
House: Muito bem. Então, para sala de emergência.
Wilson: Por que foi tão fácil convencê-lo?
House: Você sabe a resposta,
Wilson: Foi a pressão não responder aos fluídos?
House: Sim.
Wilson sorri.
House (com uma expressão sarcástica/irônica): Isso é tão estranho.
A porta do elevador se fecha.

Figura 96 - Frames da aceitação do caso no episódio O princípio de Occam - House

Com cenas similares ao episódio O princípio de Occam, Wilson apresenta o caso para
Foreman:
Episódio 10 - Históricos de Pacientes
Roteiro: Joel Thompson / Direção: Daniel Attias
Ouvimos a trilha sonora característica do início dos episódios. Vemos o vidro, as plantas, e, no
fundo, os médicos andando. Ouvimos a voz de Wilson descrevendo o quadro médico da paciente.
O movimento da câmera acompanha o andar dos médicos, dando uma certa profundidade de
campo, ao colocar elementos entre a câmera e os médicos (plantas, vidro, coluna da parede).
Quando eles viram no corredor e ficam de frente a câmera (em plano médio), vemos que Wilson
conversa com Foreman, que parece desinteressado no caso. As respostas de Foreman para os
sintomas e descrições feitas por Wilson demonstram desprezo e desinteresse.

Figura 97 - Frames da aceitação do caso no episódio Históricos de pacientes - House
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Durante o exame da paciente, Foreman continua a desacreditar na doença, mas Wilson
acredita que ela está realmente doente. A paciente, então, tem uma crise. Para Foreman, a
paciente, que é moradora de rua, tomou uma grande dose de insulina para ser internada no
hospital e ficar alguns dias enquanto realiza exames. Nesta cena, deixam claro também que
Wilson falou primeiro com Foreman por acreditar que a paciente precisava de um diagnóstico
de um neurologista. Mas a construção da cena, tão próxima a episódios anteriores, cria uma
expectativa de que Wilson conversa com House, que é quebrada ao visualizarmos que é com
Foreman que Wilson conversa.
Foram raros os episódios na primeira temporada em que o médico se oferecia para cuidar do
paciente. Em um dos casos, o motivo foi o fato de House ser fã de baseball e o paciente ser
um jogador famoso, no episódio 12 - Medicina esportiva. No outro, além de fã do paciente
músico, ele de fato achava o caso intrigante:
Episódio 09 - Me deixe morrer
Roteiro: David Foster / Direção: Frederick King Keller
House entra na sala de Cuddy e diz que quer o caso. Cuddy olha incredulamente para House e
pergunta se House é fã da música de John Henry.
House: Ele é músico? E a paralisia dele? O cara não anda há dois anos e ninguém sabe o
motivo. Parece um tanto interessante.
Cuddy diz para House esquecer a paralisia, que para o hospital é apenas um caso de pneumonia,
chato. House dá mais passos em direção a Cuddy e diz que o fato de o paciente não andar pode
virar algo mais grave. Cuddy retruca dizendo que o médico do paciente é outro e é ele que cuida
da paralisia do paciente. House responde que sabe disso, que o médico fez diversos procedimentos
e cirurgias, e isso curou tudo menos as pernas do paciente. Cuddy comenta que esse médico já
ligou e pediu a ajuda à equipe de House. ‘Somente a equipe, sem House’; ela fala isso com um
sorrisinho no rosto e sai da sala. House responde que não existe ‘eu’ numa equipe. House
acompanha ela. Cuddy diz que Foreman fez residência com o médico, House responde que sabe
disso, que por acaso leu o currículo de Foreman antes de contratá-lo. Cuddy diz que o médico quer
alguém de confiança, que apenas trate da pneumonia, que a paralisia está em tratamento
experimental. House diz que respeita isso e que não vai atrapalhar. Cuddy finaliza que o caso é de
Foreman e sai com um sorriso vitorioso.
House (grita): É um simples caso de pneumonia. O cara já está paralisado e pior não poderia
ficar (suspira).

O quarto episódio da primeira temporada também fugiu da convenção de aceitação do caso.
Ao ouvir uma conversa entre médicos obstetras, House se empenha para mostrar que o
hospital está sofrendo uma epidemia e que os bebês estão ficando doentes:
Episódio 04 - Maternidade
Roteiro: Peter Blake / Direção: Newton Thomas Sigel
Em voz over, ouvimos House dar os sintomas do bebê, enquanto mostra a imagem da criança no
berçário. Wilson está ao lado de House e diz estar surpreso de ver House na mesma sala que o
paciente. House diz que as pessoas só passam a incomodá-lo quando crescem os dentes. Ele fala
de um segundo bebê doente e sua teoria é que há uma infecção se espalhando pelo hospital.
Wilson parece incrédulo, diz que os bebês têm doenças completamente diferentes. House
argumenta que eles ficaram doentes com quatro horas de diferença. E tenta mostrar a Wilson que
sua teoria está correta. Para ele, o diagnóstico diferente é por erro médico. Wilson acha que House
está chateado porque o expulsaram da sala. House tem certeza de que existe uma infecção.
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Na sala com Cuddy, ela pergunta o porquê de House ser o único a ter essa teoria. Ele explica que
ele foi o único a examinar os dois bebês. Ele quer que as crianças sejam isoladas e a maternidade
fechada. Cuddy questiona a habilidade de House analisar o raio-x melhor do que um radiologista,
House diz que os radiologistas sempre erram radiografias de bebês. House acredita que há uma
epidemia.

No episódio O método de Sócrates, temos uma aceitação de caso semelhante, quando House
escuta a conversa entre um médico do hospital e o filho da paciente:
Episódio 06 - O método de Sócrates
Roteiro: John Mankiewicz / Direção: Peter Medak
Plano geral de cima. Se aproxima do hospital, em voz over, uma voz que parece sair de um rádio, e
dá a descrição da paciente que passou mal. Som de sirene.
O filho da paciente anda nervoso na sala de espera. Um homem sentado lê o jornal. Uma voz over
chama por House pelo alto falante do hospital para atender o telefonema de Cuddy. O homem
abaixa o jornal. Close no rosto sério de House, que ignora a chamada e volta a ler. O menino se
aproxima de House e pergunta se ali é um bom hospital. House responde que ele gosta da cadeira.
Um médico se aproxima, conversa com o filho, diz que a mãe está estável, mas que apresentou um
alto nível de álcool no sangue. O médico acha que esse é o motivo de ela ter passado mal. O filho
argumenta que a mãe não é alcoólatra.
A posição da câmera muda e mostra, no primeiro plano, House centralizado; os outros dois
personagens conversando atrás. House se intromete na conversa. De forma irônica diz que não é o
álcool e que o médico fez todos os exames porque ele não é estúpido a ponto de apontar uma causa
de doença sem provas. O médico diz que se House está tão interessado, ele passa o caso. House
pergunta qual a idade da mulher. O filho pergunta se House é realmente um médico. Ele responde:
‘com meu próprio estetoscópio’.

House, inicialmente, considerava os casos apresentados desinteressantes, que não valiam o
esforço investigativo, então, o personagem sempre sugeria uma explicação diagnóstica para
cada um dos sintomas. Em alguns casos, o médico foi forçado a aceitar, como no episódio 15:
Episódio 15 - Regras de gângster
Roteiro: David Foster, John Mankiewicz / Direção: Tim Hunter
Cuddy e Vogler no escritório. No fundo, vemos House se aproximando. Ele abre a porta sem bater
e vai direto a Cuddy.
Cuddy: Estamos em reunião.
House: Preciso de um advogado!
Vogler se vira para House
Vogler: Quem você matou?
House: Ninguém, ainda não é meio dia. Recebi uma intimação oficial. Uma testemunha entrou
em coma. Querem que eu dê uma olhada nele.
House estira o papel para Cuddy, Vogler pega, House olha para Vogler.
Vogler: O que é isso? Eles querem que você examine uma pessoa? Isso é péssimo para relações
públicas (entrega o papel para Cuddy). Se ficarem sabendo que fazemos isso, isso vai ferver de
gente doente.
House: Sou um médico, não um cão de busca dos federais. Não brinco de pegar.
Vogler: Ninguém te diz o que fazer, não é Dra Cuddy?
Cuddy: Você tem três opções: escolha um advogado para contestar a intimação, cuide do
paciente ou prisão por desobediência. É com você (devolve o papel para House).
House: Prisão, você adoraria. Chega de colegial, travessa (se inclina para Vogler). Visita
conjugal é a sua nova fantasia.
Sai da sala.
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Portanto, a apresentação e aceitação do caso por House são elementos recorrentes, mas que
são revelados com variações, que geram curiosidade e provocam quebras de expectativa.
Como elemento constante temos o comportamento do médico, com suas frases irônicas e
diretas, que causam choque e momentos de diversão para a audiência.
A apresentação do quadro do paciente para House também servia de guia para a atividade do
espectador de, juntamente com o médico, tentar desvendar o enigma. Frequentemente, os
casos apresentados não davam margem para que os médicos se envolvessem na história do
crime. O papel desempenhado por eles era o de mero observador da história, e suas figuras
não corriam tanto riscos (exceto no episódio Históricos de Pacientes, em que Foreman foi
mordido pela paciente e ficou doente). Pensando no envolvimento com o caso, a série House
estaria no primeiro nível, em que a história do detetive não está relacionada com a história do
crime. Contudo, a cada caso descobrimos um pouco mais sobre a vida e personalidade dos
médicos. E, frequentemente, o caso resolvido apresenta certo vínculo com a vida de um dos
protagonistas da equipe.

3.4.2. O método de investigação
O primeiro passo realizado pela equipe para desvendar o mistério médico é a reunião com a
discussão dos sintomas iniciais do paciente e das possíveis doenças. Podemos pautar que os
médicos agiam como se cada sintoma fosse uma pista e as doenças possíveis suspeitos, que
deveriam ser eliminados com os tratamentos e exames para encontrarem o real culpado.
Episódio 02 - Paternidade
Roteiro: Lawrence Kaplow / Direção: Peter O’Fallon
Cameron escreve os sintomas no quadro branco. House questiona a falta de um histórico familiar,
Cameron diz que colheu todas as informações. House diz que ela pegou da pessoa errada, que o
pai do garoto não é o pai biológico. Foreman e House fazem uma aposta nisso. Chase acha que o
caso não é tão complicado e diz que, se excluir o terror noturno, os outros sintomas indicariam
doenças mais simples. House critica que essa atitude é só para deixar o trabalho mais fácil. Chase
argumenta que terror noturno é uma piada. House quer confirmar a existência desse sintoma.
Episódio 03 - O princípio de Occam
Roteiro: David Shore / Direção: Bryan Singer
Quadro branco com sintomas do paciente. Eles discutem as possibilidades, nenhuma se encaixa.
House coloca um livro enorme na frente de Foreman e diz que se ele vai listar tudo o que não é,
ele deveria fazer em ordem alfabética. Cameron diz que nenhuma doença explica todos os
sintomas. House diz então que o paciente não está doente. Ele indica a equipe para tratar alguns
sintomas e fazer exames para os outros.

Após a reunião inicial, em que discutem as primeiras hipóteses, a equipe de House segue para
realizar exames e aplicar medicações. Muitas vezes os pacientes pioram durante os
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procedimentos, apresentando novos sintomas (pistas) ao quadro investigativo. Os médicos
também precisam se esforçar para que os pacientes/parentes aceitem os exames e tratamentos,
pois as definições dos médicos são baseadas em hipóteses sem confirmação.
Episódio 03 - O princípio de Occam
A acompanhante do paciente questiona o motivo do exame e Chase responde que eles estão
trabalhando em algumas teorias. E ela se irrita e diz que eles não sabem, se soubesse estariam
tratando, não testando. Foreman contrapõe que é assim que funciona: primeiro eles descobrem o
que é, para depois tratar.

A piora dos pacientes provoca frustração neles e em seus acompanhantes. Também aumenta a
tensão do episódio. Os médicos descobrem que as hipóteses iniciais de quem são os suspeitos
não foram confirmadas, e a equipe retorna para a sala para discutir as novas possibilidades.
Episódio 02 - Paternidade
Sala de House. A câmera se posiciona na extremidade da mesa, muitos livros abertos. A imagem
mostra Foreman e Chase de costas para a câmera; Cameron de cabeça baixa, com um notebook em
sua frente; House, na outra ponta da mesa, com a mão embaixo do queixo, olhando para o teto;
perto dele, um quadro em branco. Eles discutem esse novo sintoma. House escreve no quadro um
mnemônico, e eles não chegam a nenhuma resposta. House pede um novo exame, que coloque
microfones do lado direito e esquerdo, para ‘ouvir’ o que a doença quer falar.
Episódio 03 - O princípio de Occam
House e a equipe discutem os sintomas. No quadro, House circula os sintomas que se associam a
doenças específicas, com cores diferentes. Eles percebem que nenhuma doença englobaria todos
os sintomas apresentados pelo paciente.

Estas cenas demonstram o esforço e as habilidades dos personagens em analisar e discutir os
sintomas, a necessidade de pesquisa e a dedicação para alcançar a resposta. Durante o
processo investigativo, em vários episódios da primeira temporada, a equipe precisa visitar o
ambiente de trabalho ou a residência dos pacientes. Usando luvas e lanternas, eles procuram
por materiais que possam ter provocado os sintomas.
Tal como na apresentação do caso, durante a investigação também são dadas pistas que
podem solucionar o problema. Diferente de Criminal Minds, em que as pistas são bastante
sutis, a edição de House dá ênfase, de algum modo, para os elementos-chave da solução.
Como no episódio Reação alérgica, na cena em que House visita o convento e conversa com
uma das freiras. Nesta cena, ele bebe um chá e tem um insight sobre o que causou as reações
alérgicas na freira.
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Figura 98 - Pistas explícitas no episódio Reação alérgica - House

Interessante é que nessa cena do crime são apresentadas duas possíveis respostas para o
problema, mas é dada mais ênfase, com planos detalhes, à preparação do chá. Assim, a
audiência é levada a pensar que aquela pista é relevante, e de fato é. Descobrimos que foi o
chá a causa para a piora da paciente quando House aplica a medicação (na apresentação do
caso), deixando em segundo plano o que seria de fato a solução do enigma. Nessa visita à
cena do crime, de uma forma ou de outra, deixavam evidentes as panelas de cobre, em um
primeiro plano, bem no canto direito e de forma desfocada, o bule no fogão; ou em um plano
mais aberto sobre as cabeças dos personagens. Os planos, ainda que não deixassem em foco
as panelas, as mostravam como pistas, dando a mesma oportunidade à audiência de desvendar
o enigma.
Em diversas cenas, vemos o esforço e dedicação de House para solucionar o enigma. Ainda
que o paciente seja aparentemente desinteressante para o médico, apresentar uma resposta ao
enigma, desvendar o mistério, parece essencial. Durante os episódios temos construções de
cenas que tentam transmitir a ideia de que o médico passou horas olhando para o quadro
branco com os sintomas ou em pesquisas em livros e na internet:
Episódio 03 - O princípio de Occam
House sentado em sua sala. A câmera se aproxima dele, mostra o quadro e todos os sintomas. Vai
se aproximando aos poucos de House, do quadro, do rosto de House. De cima para baixo, vemos
House sentado em sua cadeira jogando uma bolinha para cima e pegando, repetitivamente. Ele
segura uma pasta nas mãos. House folheando livro, pesquisando na internet e fazendo anotações.
Com o piloto no quadro branco.
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Figura 99 - Análise das pistas no episódio O princípio de Occam - House
Episódio 06 - O Método de Sócrates
Roteiro: John Mankiewicz / Direção: Peter Medak
Som de piano. Noite. A câmera se aproxima de House, que toca piano. Ele para e toca as notas de
parabéns para você. Ele parece pensativo, pega o caderno de anotações do filho da paciente, e
começa a ligar para os médicos que já a trataram. Mas todos desligam na cara dele. Ele se passa
por médico britânico. Pega o diário e volta para o hospital. Os médicos da equipe, com cara/roupas
que sugerem que foram arrastados de suas casas, discutem essa nova teoria de House. Cameron
tem uma ideia que acaba explicando os sintomas. Eles verificam a paciente e confirmam essa rara
doença.
Episódio 15 - Regras de gângster
Roteiro: David Foster, John Mankiewicz / Direção: Tim Hunter
House na frente do quadro escreve sintomas do paciente e brinca com um ioiô.

Figura 100 - Análise das pistas no episódio Regras de gângster - House

As cenas têm curta duração e os efeitos de edição aplicados tentam transmitir a imagem de
que o médico dedica tempo e se esforça para encontrar a resposta, seja na frente do quadro,
escrevendo as pistas, ou ligando para antigos médicos do paciente.
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Figura 101 - Análise das pistas no episódio Crianças - House

Mas, algumas vezes, a resposta não está no quadro; o tempo está passando, o paciente
piorando e os médicos não conseguem descobrir qual é o causador de todos os sintomas.
Quando não encontra a resposta, House vai até o quarto do paciente para ver que peça do
quebra-cabeça está faltando. Por exemplo, no episódio Crianças (episódio 19), em que ele,
Foreman e Chase discutem do lado de fora do quarto, House percebe que a paciente recebeu
visitas apenas de meninas, que os rapazes estariam evitando-a. É a partir deste dado que o
médico sugere novos exames, que revelam qual é o diagnóstico. No episódio O exemplo, para
conseguir dados verdadeiros, House retira o aparelho de oxigênio e faz perguntas ao paciente,
até conseguir a resposta que precisa.

Episódio 17 - O exemplo
Roteiro: Matt Witten / Direção: Peter O’Fallon
Plano detalhe da bengala de House sendo colocada sobre a mesa de alimentação do paciente.
House se aproxima e puxa a máscara de oxigênio. Planos próximos do rosto dos dois.
House: Ei. Você não caiu da balança com oito anos.
Senador: Seis.
House: Nunca.
Senador: Põe isso de volta.
House: Não, temos que conversar.
House: Você teve um ataque epilético. Foi quando mordeu a língua.
Senador: Não tinha ataque desde que...
House: Que medicamento você tomou?
Senador: Nenhum ataque desde os seis anos. (...) Nenhuma droga desde os dez.
House: Sei, é isso aí. Não se preocupe com a pergunta. Não se preocupe se está começando a
ficar tonto. Continue falando.
Senador: A minha mãe... A minha mãe costuma chamar de... Fe... Fe... alguma coisa.
House: Fenitoin?
Senador: Isso!
House: Tudo bem, tudo bem. Está tudo bem. (suspira) Todo mundo mente.
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Figura 102 - Interrogatório no episódio O exemplo - House

Algumas dessas cenas, em que House enfrenta os pacientes, podem ser comparadas a
estratégias de interrogatório, adaptadas a cada paciente, a cada situação, em que o interrogado
é impelido e forçado a dizer a verdade.
E, depois de todo o esforço investigativo e analítico, House expõe a resposta para o grupo,
que frequentemente desconfia da solução apresentada. E da mesma forma que os clássicos
detetives revelavam quem é o culpado, refazendo os passos do criminoso, temos no seriado o
momento da elucidação do caso. Essa cena, muitas vezes, é construída com o protagonista
andando pela sala, enquanto fala o diagnóstico, intercalando com imagens do que ele descreve
(figuras 103 e 104).

Figura 103 - Elucidação do caso no episódio Desintoxicação - House
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Figura 104 - Elucidação do caso no episódio O exemplo - House

Então, tem-se o esforço de convencer a equipe, os pacientes, os parentes e a diretora do
hospital de que a teoria (por mais louca que pareça) está correta.

Episódio 03 - O princípio de Occam
Roteiro: David Shore / Direção: Bryan Singer
House entra na sala onde está a equipe e diz a sua teoria; ele acha que o rapaz tomou, por engano,
o remédio errado, que contém colquicina (que causa os sintomas apresentados por ele). Tomou um
remédio para tosse, mas o farmacêutico errou e deu remédio para gota. House diz que a explicação
mais simples é que alguém sempre erra. Cameron diz que House está errado, pois agora que o
rapaz estava no hospital, sob o controle deles, melhorou e depois piorou. House responde que
então duas pessoas erraram, e vai falar com os familiares.

Outro momento interessante neste episódio é quando consideram a teoria de House errada, e
ele se sente frustrado:
Sala de House. Wilson encostado na parede, House de pé olhando pelas persianas da janela.
House: Era uma coisa perfeita, uma beleza.
Wilson: A beleza muitas vezes nos seduz no caminho da verdade.
House se vira para Wilson e diz que a banalidade é uma coisa chata. House ainda acha que não
errou. Wilson pergunta se foi a realidade que errou. House diz que a realidade quase sempre se
engana. Wilson sugere uma cirurgia para descobrir o que há de errado. House diz que o rapaz pode
não sobreviver. Wilson ironiza falando para House continuar com a teoria errada sobre o remédio
trocado.

Para mostrar as habilidades dedutivas de House, os episódios têm alguns casos de
atendimento na clínica. Essas cenas, frequentemente cômicas, trazem casos comuns e banais
(desinteressantes para o médico). O diagnóstico dado pelo médico, em poucos segundos de
observação do paciente, revela que nos pequenos detalhes podemos descobrir muito. Por
exemplo, vimos no episódio piloto que ele deduziu que o paciente alaranjado estava sendo
traído pela esposa. Essas cenas se assemelham muito ao modelo investigativo de Sherlock, em
que traços de lama na bota ou resquícios de açúcar no casaco revelavam qual foi o percurso
realizado pelo indivíduo.
No episódio Regras de Gângster, no atendimento da clínica, House recebe constantemente
um bebê que enfia brinquedos no nariz; primeiro um boneco de policial, depois de bombeiro
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e, por último, um caminhão de bombeiros. House descobre que o garoto tinha outro brinquedo
no nariz, um gato metálico, e que os bonecos de resgate eram a tentativa de salvar o gato.

Figura 105 - Habilidades dedutivas no episódio Regras de gângster- House

Para enfatizar a imagem de que House não se importa com os pacientes, mas sim com a
solução do enigma, em dois episódios os pacientes melhoraram com o tratamento, mas ainda
faltava saber como eles ficaram doentes.

Episódio 04 - Maternidade
Roteiro: Peter Blake / Direção: Newton Thomas Sigel
House ainda está intrigado sobre quem passou a doença para os bebês. Wilson sugere que pare de
procurar uma agulha no palheiro. House diz que precisa descobrir a causa, que os bebês não
compartilharam ambientes e pessoas; não tem como todos terem ficado doentes. Wilson sai. House
vê uma idosa que leva bichinhos de pelúcia, e ele visualiza o que aconteceu. A idosa passou o
vírus para os bichinhos de pelúcia, de onde o vírus se espalhou para as crianças. House sorri.

Os episódios também reforçam a ideia de que House está sempre certo. Por exemplo, em O
princípio de Occam, o rapaz realmente estava intoxicado pela substância adquirida ao tomar
uma medicação errada, o que é comprovado no final do episódio:
Episódio 03 - O princípio de Occam
House sai da sala. Wilson acompanha.
House: Faça uma nota: nunca duvidar de mim mesmo.
Wilson responde que House vai se lembrar disso, que não seria um problema se House errasse uma
vez ou outra. House pergunta se Wilson não se importa com as pessoas.
House está olhando os frascos de remédios. Ele quer comprovar a teoria de que o garoto se
envenenou por tomar remédio trocado.
Wilson: Grande final de semana?
House: Não, estou com o estoque cheio.
Wilson: Cuddy te pediu para fazer um inventário?
House: Não. Estou resolvendo o caso do rapaz.
Wilson: Overdose de remédio para gota?
House: É.
Wilson: O fato de já saber que foi remédio para gota parece indicar que o caso está resolvido.
House: Oh, então você estaria errado.
Wilson: E quanto ao fato do garoto estar... eu acredito que o termo técnico é ‘não doente’.
House: Sabe quantas formas de colquicina existem no mercado?
(...)
Wilson: Então não está satisfeito com a teoria do ecstasy?
House: Ele disse que consumiu duas vezes.
Wilson: As pessoas mentem.
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House: É, mas se vai mentir...
Wilson: Quer saber? Não me interessa.
House: Não está curioso?
Wilson: Não, porque eu sou bem ajustado.
O rapaz continua com a tosse. Cameron entrega um remédio a ele, o rapaz diz que o remédio que
ele tomou antes era diferente desse que ele está tomando agora. Chase tenta convidar Cameron
para sair, mas ela interrompe e diz não. House encontra os remédios parecidos. Ele estava certo.

Figura 106 - Sempre certo no episódio O princípio de Occam - House

O diálogo nesta cena lembra bastante os diálogos entre Sherlock e Watson, quando Watson
dava interpretações para os fatos e Sherlock explicava ao amigo que ele estava errado, usando
a expressão “você não poderia estar mais errado”. Essas duas cenas, além de reforçar a ideia
de que é mais importante a solução do enigma, mostra que Wilson é bem diferente de House,
e que ele se importa mais com salvar o paciente do que solucionar o enigma.
A cada episódio, fomos apresentados a diversas situações que reforçavam o desvio de caráter
do personagem, o mau humor constante, ironias, grosserias. Vimos tentativas de se burlar as
regras; fugir do trabalho para jogar videogame ou assistir novela. E, sem dúvidas, vimos as
habilidades do médico em diagnosticar e salvar a vida dos pacientes.
Seja atuando na clínica, com as deduções em poucos minutos de observação, ou com a
investigação de sintomas – com os exames, testes, tratamentos para testar hipóteses –, o
trabalho investigativo de House, em diversos momentos, se aproxima bastante das histórias de
Sherlock Holmes. Esse é um dos grandes diferenciais da série, que se apropria do universo
ficcional de seriados médicos – com cenas de tratamentos, aparelhos, cirurgias, questões
burocráticas −, mas que objetiva mesmo a solução de mistérios, casos que nenhum outro
médico conseguiu resolver, tal como os grandes mistérios literários que só a habilidade
sherlockiana poderia solucionar.
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3.4.3. Elementos invariantes e variáveis
A série House se aproxima do quarto protótipo proposto por Calabrese (1999), em especial
porque seu protagonista tem manias específicas, assim os casos se desenrolam como uma
variação, enquanto que a investigação e as manias do protagonista se configuram uma
invariável. A própria estrutura do episódio se torna bastante recorrente; os tratamentos
adotados fazem o paciente piorar até que House descubra a solução do problema.
Em House, a variante é a doença desconhecida e os pacientes. Os casos atendidos na clínica,
com o constante desprezo e a recorrente simplicidade de solução, são uma variável, que se
torna recorrente por raramente ser apresentada de forma diferente.
A locação, o hospital, é um elemento invariante. Ainda que algumas cenas ocorram em locais
diferentes dentro do hospital: clínica, sala de raio-x, ressonância, cantina, laboratório,
banheiro, sala de espera, sala de Cuddy e sala de House; esses ambientes são constantes e
recorrentes.
A maneira como ele vai se comportar é uma variante-invariável, e o que encanta seu público é
justamente o modo como o médico vai lidar com o paciente, seus colegas de trabalho e com o
caso a ser investigado, ou seja, é um modelo de algo esperado-inesperado. Mesmo com o
conhecimento sobre o caráter duvidoso do protagonista e sabendo que ele vai agir como um
egoísta bastante mal-humorado, a audiência muitas vezes é surpreendida com a maximização
de uma grosseria ou com a demonstração mínima de afeto, atitudes que são esperadas, mas
que ao mesmo tempo chocam. Podemos citar como exemplo, no episódio piloto, quando
House explica ao neurologista Foreman que o escolheu por este ter invadido uma casa na
adolescência e escolheu a médica Cameron por causa da beleza. Já no episódio O exemplo, ele
retira a máscara de oxigênio do paciente e este não consegue respirar. House insiste que o
paciente diga a verdade, para só então colocar a máscara novamente.

Tempo
A série, por toda a temporada, seguiu a ordem cronológica. Não tivemos usos de flashback ou
outros recursos de imersão no passado ou futuro. A narrativa, também linear, apresenta em
cada bloco/ato as ações do médico e da equipe para diagnosticar os pacientes. Assim, cada
episódio conta a história da solução do caso principal e dos casos secundários diagnosticados
no atendimento da clínica.
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Ainda que não tenhamos uma marcação rigorosa de tempo em House, alguns elementos
audiovisuais dos episódios nos transmitem essa noção de passagem de tempo, como o uso de
fusões para indicar que House passou algum tempo pensando sobre os sintomas dos pacientes,
e também usos de planos gerais do Hospital, indicando que é dia ou noite.

Papéis temáticos
Apesar de muitos traços da personalidade dos personagens tenham sido apresentados no
piloto, pouco, de fato, descobrimos sobre a história de cada um deles. A cada episódio foi
mostrado para o espectador um pouco sobre a vida dos médicos. A evolução dos personagens
é constante, mas ao mesmo tempo sabemos o que esperar deles.
No episódio 21 - Três histórias descobrimos o que houve com a perna de House e como o
personagem se tornou viciado em analgésicos, que foram tomados constantemente em todos
os episódios da temporada. Também ao longo da temporada, vimos comentários sobre a vida
amorosa do protagonista, sua relação com Stacey (ex-namorada) e sua atual incapacidade de
se relacionar com outras pessoas.
O personagem de Foreman varia, principalmente, em enfrentar o chefe e provar o seu próprio
valor. Em alguns episódios, quando discorda de House, ele conta para a diretora do hospital
os métodos nada convencionais praticados pelo chefe. Descobrimos que Chase tem problemas
de relacionamento com o pai, quase virou padre, e em alguns episódios desempenha um papel
de coadjuvante do vilão, ao auxiliar o antagonista Vogler. Vimos Cameron se apaixonar pelo
chefe, as investidas e tentativas de que o sentimento fosse retribuído, bem como a sua
constante defesa e fé nas habilidades e competências do chefe.
As funções narrativas são complicadas de se descrever, pois os papéis desempenhados
alternam-se constantemente durante a temporada. Por exemplo, em alguns episódios Chase
passa de ajudante do herói para ajudante do vilão. A caracterização de House se aproxima
muito mais de um anti-herói: ele é desonesto, mal-humorado, viciado, arrogante, antissocial,
mas ao mesmo tempo cuidadoso, dedicado (a solucionar os enigmas) e muitíssimo
competente. Ele se esforça para manter sua equipe, se preocupa com os problemas pessoais, e
tenta de alguma forma ajudar. É importante ressaltar a presença de um antagonista específico,
que representa a instituição: o presidente do conselho, Vogler. O arco narrativo dura sete
episódios, nos quais House tenta evitar que um de seus médicos seja demitido. No último
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episódio desse arco narrativo, vemos em uma belíssima cena de House enfrentando o seu
antagonista:

Figura 107 - (anti) Herói versus Vilão no episódio Bebês e água para o banho - House
Episódio 18 - Bebês e água para o banho
Roteiro: David Shore, Peter Blake / Direção: Bill Johnson
Vogler sorridente desce as escadas. A câmera o acompanha. No fundo, desfocado no elevador,
vemos House, que grita.
House: Hei, está matando ela.
Vogler se vira e dá dois passos em direção a House. A câmera mostra House de frente e Vogler de
costas.
Vogler: É mesmo?
(A câmera gira e se posiciona ao lado deles, em plano fechado, um de frente para o outro)
Vogler: Achei que era você que iria fazer ela passar por um procedimento clínico.
House: Ela sabe dos riscos, estava bem informada.
Vogler: O médico-pesquisador com certeza não estava.
Vogler de costas, no canto esquerdo. House de frente.
House: Não é a vida nem a decisão dele.
House de costas, no canto direito. Luz e folhas vermelhas atrás de Vogler.
Vogler: Pesquisa dele, decisão dele.
Cuddy se aproxima.
House: Por quê? Se ela morre, os números dele ficam mal?
House de costas, no canto direito. Luz e folhas vermelhas atrás de Vogler.
Vogler: Se os números vão mal, a pesquisa vai mal.
House: E vai te dar prejuízo.
Vogler: E salva vidas a menos no mercado (ele se vira e sai caminhando).
House: Uma pessoa. Um bipe dos aparelhos!
Vogler: Você já ouviu falar do departamento de saúde? Eles comem bipe no café. Uma pessoa
nunca pode pôr em risco milhares.
House: Ainda bem que você estava aqui para salvar todas essas vidas!
A câmera se posiciona na lateral, e no fundo vemos Cuddy desfocada no meio do enquadramento.
Vogler: O conselho se reúne de novo esta noite.
Em leve contra plongée, Vogler de costas. House de frente.
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Vogler: Por que não se acomoda lá? Joga um pouquinho. (Vogler de frente, porta de vidro e
árvores verdes no fundo) Por que não cuida da sua vida? Soube que vão demitir um médico
elegante hoje, eu não vou perder essa.

Especificidades/Convenções
Na busca pela verossimilhança com os procedimentos da profissão, as séries médicas,
recorrentemente representam o tratamento do corpo humano, com aproximação máxima das
entranhas, órgãos, procedimentos. Essa convenção, proibida nos anos 1980, retorna nos
produtos médicos a partir da década de 1990. Com isso, o corpo humano é convertido em
dispositivo narrativo e dramático (TOUS, 2010).
House leva a característica de representação do corpo e dos procedimentos ao extremo, com a
câmera que entra no indivíduo e mostra seus órgãos; com as representações macroscópicas de
elementos microscópicos (que ficou conhecida como câmera microscópica), planos detalhes
de cortes, cirurgias, injeções. Construções de cena que, muitas vezes, trazem uma forte carga
dramática aos episódios.
Tal como as séries médicas, House mostra, em diversos episódios, a clássica cena do anda e
fala (BORDWELL, 2008), em que a câmera se posiciona na frente dos personagens e se
movimenta para trás enquanto eles andam pelos corredores do hospital discutindo
diagnósticos dos pacientes. A câmera acompanha o percurso mostrando-os sempre de frente.
Outra convenção importante em séries de hospital é dos protagonistas lidando com a
instituição (regras, limites, orçamentos, falta de aparelhos, medicamentos, médicos). House
vai além, pois em diversos episódios ele enfrenta juízes, advogados, policiais. Na primeira
temporada, o primeiro episódio que trata disso é o Me deixe morrer, no qual House vai para o
tribunal para tentar ganhar mais tempo e solucionar o enigma:
Grande plano de um prédio. Voz off de um homem: Excelência, em favor de Gregory House. Em
plongée, do lado direto da sala. Cena em um tribunal e o homem que fala é o advogado de House.
Plano fechado de House. Plano fechado de Wilson. O advogado explica que House intubou o
paciente contra a vontade dele. House se levanta e diz que foi um procedimento médico para salvar
a vida do paciente. O Juiz pede que House se sente e que o advogado fale por ele. House pede
desculpas e diz que saiu da linha.
(...) O outro advogado se levanta e fala de um precedente de que o acusador não pode recorrer para
manter um estado. Já não ouvimos a fala do advogado. Wilson cochicha para House. A
atenção/foco auditivo sai do advogado e centra-se na conversa entre House e Wilson. Wilson
pergunta por que House está fazendo isso, já que não vai livrar House da cadeia e, mesmo que saia
livre, a ordem judicial e a agressão ficam na ficha; pergunta o que House ganha com isso. House
responde: tempo. Wilson pergunta se o tempo é para ter um diagnóstico, e argumenta que House
não pode chegar perto do paciente. House responde que não quer isso. Wilson diz que alguns
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médicos tem um complexo de Messias, que precisam salvar o mundo, e que House tem o
complexo de Rubik, que precisa resolver o quebra-cabeça. House pergunta se Wilson já terminou,
ou se ele tem mais alguma moda passageira da década de 1980, pois ele quer ouvir os advogados.
House se vira para frente, e voltamos a ouvir as falas dos advogados.
(...) House se levanta novamente. O Juiz diz que vai torná-lo objeto de desprezo caso House não se
sente. House diz que tem um problema médico. O Juiz fala que se está ligado ao caso o
advogado... House interrompe o Juiz e diz que não está, faz feição de preocupação e pergunta se o
Juiz tem algum histórico de problema cardíaco na família. Fala que os dedos do juiz dão sinais de
engrossamento, o que indica problema cardíaco e ele pode morrer, que ele deveria procurar o seu
médico. O advogado de Henry reclama para voltarem ao caso, e continua falando, mas já não
ouvimos nada, estamos no ponto auditivo do juiz. Ele parece preocupado, discretamente olha para
suas mãos.

Ainda que apresente elementos característicos da convenção, House se afasta da construção
esperada de um médico. A sua postura, figurino e comportamento contrastam com a
personagem de Wilson, que é a construção imagética de um médico ideal. Mas, além disso,
este seriado nega muitas vezes o próprio código de ética da profissão, com desrespeito ao
paciente e sua vontade, procedimentos duvidosos, troca de medicações. Tous (2010, p.215,
tradução nossa51) acrescenta que House “destrói o romantismo da profissão”.
Outro aspecto que torna a série singular é a personalidade do protagonista, que é evidenciada
em seus relacionamentos com os colegas, com a direção do hospital, com os pacientes, com
seus amigos e com o enigma. O caráter duvidoso de um personagem – capaz de receitar
cigarros como remédio ou trocar uma medicação analgésica por balas comuns – encanta a
audiência com sua genialidade e percepção do mundo.
House mescla o drama médico e detetivesco, indo além dessas tipologias (TOUS, 2010). Essa
não é a primeira série a trabalhar com elementos policiais e médicos, mas é uma das primeiras
a usar elementos de investigação policial para diagnosticar doenças. Dessa forma, o crime e
criminoso se tornam a doença. Os sintomas funcionam como pistas e evidências, o
diagnóstico é a investigação, e o médico é o detetive. Em alguns episódios, os personagens
fazem referências ao trabalho deles se equivaler ao trabalho de policial. Essa associação, de
um protagonista complexo e sua equipe, dá à série um tom único, diferenciando-a tanto de
séries policiais como de séries médicas, ainda que possamos encontrar e distinguir os
elementos e convenções de ambas.

51

Trecho original: House destruye el romanticismo de la profesión (TOUS, 2010, p. 215).
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A proposta desta segunda parte do terceiro capítulo foi de apresentar analiticamente os
elementos recorrentes e singulares na configuração do caráter investigativo nas três séries.
Ver de que forma os momentos associados à investigação foram trabalhados a fim de
construir uma identidade específica de cada seriado. Assim, ao mesmo tempo em que os
produtos analisados se aproximam das convenções de suas categorias específicas (scifi/fantasia, policial, drama médico), esses tentam se diferenciar de suas convenções, trazendo
elementos novos e distintos, trabalhando a sua organização episódica e seriada, recorrendo a
estratégias audiovisuais para a construção de uma identidade própria.
Essas descrições analíticas permitiram compreender o funcionamento das séries, com seus
invariantes e suas variáveis, com suas recorrências e suas singularidades, e assim
conseguimos traçar um panorama de cada seriado, relacionando-os, individualmente, com as
características do crime fiction.
Pode-se perceber que, mesmo com as tentativas de diversificação e variações dentro de cada
série, em diversos momentos as séries convergem com a apresentação e representação de
mesmos temas e elementos – questões familiares, relação com o trabalho, relações com
colegas e vítimas. O que se aproxima da hipótese de Calabrese (1999): a variação de um
idêntico e a identidade de vários diferentes.
O próximo passo desta pesquisa se assemelha com a elucidação de caso: com todas as pistas e
evidências analisadas, o detetive pode apontar um culpado e explicar como resolveu o
mistério. Com o panorama das três séries, podemos comparar as informações coletadas para
apontar as semelhanças nos três seriados e justificar com as evidências encontradas.
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4. ELUCIDAÇÃO DO CASO

O trabalho do detetive não está completo sem o momento em que ele elucida o caso. Não
basta indicar quem é o culpado dentre os suspeitos, é necessário apresentar de que forma
chegou à solução do mistério. E, passo a passo, o detetive refaz o caminho investigativo e
aponta que pistas e evidências foram fundamentais no processo (SEGAL, 2010). Assim,
dentre todas as pistas e evidências identificadas no decurso da pesquisa, este é o momento de
apontar aquelas que foram cruciais para alcançar os objetivos propostos e responder às
hipóteses formuladas.
Este breve capítulo tem como objetivo comparar as informações coletadas durante o processo
de análise e associá-las com os capítulos teóricos. E então, esta etapa analisa
comparativamente as informações coletadas por todo o percurso da pesquisa: as revisões e
discussões sobre serialidade e gênero policial; as decupagens e análises dos episódios das
séries.
A análise do funcionamento de cada série – como foram apresentados e organizados os
elementos investigativos associados às convenções dos subgêneros em cada universo ficcional
– por meio da observação da construção da repetição, associada aos elementos internos da
narrativa, gerou dados comparáveis entre as séries.
Pensemos no episódio piloto e de que forma os três seriados apresentaram a organização
narrativa do episódio (o crime, a investigação, a solução). Os três trouxeram convenções do
gênero (o sci-fi/fantasia, o policial, a série médica) bastante evidenciadas e apresentaram seus
protagonistas com elementos prototípicos para facilitar o reconhecimento e identificação dos
seus traços de personalidade mais importantes. Uma construção que se aproxima de um
padrão produtivo, como um protótipo, para conquistar a curiosidade e interesse dos
espectadores. Com isso, o primeiro ponto observado dialoga com a metáfora dos replicantes
de Calabrese 52 (1999), pois as séries partem de uma matriz investigativa, de um modo
produtivo serial, mas que ao longo da(s) temporada(s) ganham características específicas, que

52

Calabrese faz uma associação dos atuais produtos culturais com os personagens replicantes do filme Blade
Runner, em que estes nasceriam de um protótipo humano, mas com aperfeiçoamento de algumas características.
Com o passar do tempo, eles se tornam autônomos e diferentes do original. Assim, seriam os atuais produtos
seriados, que nascem de um protótipo – de um mecanismo de otimização e aperfeiçoamento –, mas que se
transformam em algo bem diferente do exemplar original.
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as tornam distintas. Ou seja, foi identificada uma distinção das séries em relação à categoria
genérica em que estão inseridas.
O caráter investigativo – em sua estrutura basilar: o crime/o caso/o enigma, a investigação e a
solução – foi a primeira característica identificadora nas três séries. Dessa forma, a escolha do
corpus não foi aleatória; procuramos por produtos de categorias distintas, para observar em
suas narrativas de que forma o caráter investigativo foi apropriado em cada universo ficcional,
além de atentar para as convenções e estratégias utilizadas para, de algum modo, disfarçar as
repetições.
A classificação em gêneros pode ser pensada como uma perspectiva compartilhada, um
conjunto de elementos identificáveis pelo público, crítica e academia. E o interessante é ver
de que forma cada produto se apropria desses elementos convencionais – dentro de uma
estrutura (bem fechada, como as séries de broadcasting) que segue determinadas fórmulas – e
apresentam suas histórias. Assim, o interesse foi além de se identificar as repetições, mas
também o de observar as estratégias empregadas em cada um dos produtos estudados,
compreender de que forma foram organizadas as repetições, as variações e singularidades.
De maneira preliminar, percebe-se que as três séries trabalham semelhantemente a
organização dos episódios. As diferenciações ocorrem para adaptação ao clima de cada série e
a sua continuidade (se perpassa temporadas ou se aproxima de uma estrutura mais episódica).
Podemos pensar na organização do idêntico (CALABRESE, 1999) também entre as séries, ao
encontrarmos na maioria dos episódios a seguinte estrutura: a apresentação do caso para a
audiência; a recusa do caso com os protagonistas relutantes que resolvem investigar, e então
surgem novas evidências que convencem os personagens de que aquele caso é um ‘caso de
verdade’ ou um ‘caso que vale a pena investigar’. Os protagonistas sugerem uma explicação
que não pode ser comprovada (Supernatural e House) ou não tem credibilidade por parte dos
profissionais locais, por se tratar de apenas um perfil psicológico (Criminal Minds). Tem-se a
hipótese de algum suspeito provável, seja alguma criatura sobrenatural, uma doença ou um
perfil de um indivíduo. Surgem novas evidências, que podem ser em forma de novas vítimas,
sintomas e eventos inexplicáveis. Encontra-se a resposta real. Chega-se ao ápice, e os
personagens lutam para sobreviver ou para a sobrevivência da vítima. Com isso, a ameaça é
eliminada.
Observando essa estrutura, se torna impossível não pensar na importância do trabalho de
elaboração dos roteiros, que precisam se adaptar a regras rígidas de produção e exibição, se
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adequar ao universo ficcional da série e se adequar às características fundamentais da
personalidade dos protagonistas; mas que, ao mesmo tempo, precisam se diferenciar dos
outros produtos seriais. Por meio dessas regras e imposições, constroem histórias que
relacionam, ao mesmo tempo, elementos de inovação e repetição (ECO, 1989; THOMPSON,
2003; DOUGLAS, 2011). Sobre os produtos que têm um vínculo muito forte com fórmulas,
Cawelti (2004) aponta que é interessante observar esses usos distintos realizados pelos
criadores, as estratégias de se criar algo singular com a(s) fórmula(s).

4.1. Elementos do caráter investigativo nas três séries
Vimos que caráter investigativo pode ser trabalhado de diversas formas; a sua apropriação no
universo médico, universo policial e no universo sobrenatural. Assimilado por cada mundo,
ele foi moldado e adaptado, respondendo a regras específicas daquele universo ficcional,
contribuindo para o desenvolvimento e construção das histórias. Ainda que tenham usando
estratégias para diferenciar os episódios entre si, e a série de outras séries da mesma categoria,
pudemos identificar alguns elementos recorrentes na primeira temporada das três séries
analisadas.

A apresentação do caso
Um mistério ou romance policial tende a apresentar uma pergunta altamente visível pairando
no início da narrativa (SCAGGS, 2005). E este ponto de interrogação é um estímulo para que
o leitor tente seguir os passos do detetive ao percorrer o caminho inverso, de causas para
causador.
Observamos, nas três séries, este mesmo convite a percorrer um caminho de investigação,
colher pistas e evidências, entrevistar testemunhas, interrogar suspeitos, com o objetivo de
tentar também responder à questão cerne dessas narrativas de mistério: quem ou o que fez
isso? A apresentação do caso cumpre essa função de lançar a questão para a audiência. Com
uma breve apresentação da vítima (ou do criminoso, monstro, doença) e do que aconteceu
com ela, ficávamos intrigados para também descobrir: quem fez isso. As cenas mostram um
estado de equilíbrio e um ponto de virada, em um jogo com o objetivo principal de suscitar o
interesse do espectador. Contudo, nem toda apresentação do caso segue a mesma estrutura, e
temos variações interessantes.
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A maior parte dos episódios de House, mostra os personagens em um momento normal de
suas vidas e acontece um twist, um ponto de virada, em que eles ficam doentes. São cenas
muito interessantes de se assistir, pois criam expectativas, como: qual dessas pessoas vai ficar
doente?, qual a causa disso?, qual a surpresa do episódio?. A construção dessas cenas
objetiva o estímulo da curiosidade, já é esperado que ocorra algo de novidade, algo de
diferente.
Como no episódio 11, Desintoxicação, em que vemos um casal de jovens em um quarto.
Pelas roupas e falas, imaginamos que será semelhante ao episódio O método de Sócrates53. A
garota pega algo na gaveta e a quebra de expectativa revela o objeto: é uma chave de carro. O
plano seguinte mostra os dois dentro de um carro em alta velocidade, a menina é quem dirige,
o rapaz começa a sangrar pela boca, eles quase sofrem um acidente, o carro passa por baixo
de um caminhão, eles respiram aliviados, a audiência também, logo vemos um ônibus em
direção ao carro, ouvimos som de buzina e gritos.

Figura 108 - O previsível e imprevisível na apresentação do caso no episódio Desintoxicação - House

Dois momentos que jogam com o previsível, dando como resultado o inesperado. O previsível
era a jovem pegar na gaveta preservativos, mas ela pega uma chave de carro. O previsível era
eles baterem o carro no caminhão, mas milagrosamente o carro gira por baixo do caminhão, e
53

O episódio mostra um rapaz que passa mal após ter relações sexuais com a namorada.

202

eles saem ilesos (uma cena digna de filmes de ação), para logo em seguida, sem dar muito
tempo para o espectador e os personagens respirarem, um ônibus vem em direção ao carro.
O episódio Crianças, além do Twist, traz uma quebra de expectativa. O episódio começa
mostrando um ginásio de natação. De perfil mostram um juiz dando nota aos saltos do
trampolim. Plano médio de um treinador massageando os ombros de uma nadadora, ele dá
instruções, ela diz que está bem, sobe as escadas, a visão fica um pouco turva, plano detalhe
da pupila que fica dilatada, ela faz o pulo, comemora dentro da piscina, quando sobe a
superfície, não vê ninguém aplaudindo, todos parecem preocupados, vemos o juiz desmaiado
no chão, sangue sai de seus ouvidos. A paciente do dia é essa garota, mas não vemos ela
passar mal e só vamos descobrir que ela tem problemas porque todos daquele estádio vão ao
hospital por suspeita de meningite bacteriana. Então, temos duas quebras de expectativa: a
garota não passou mal ao pular na piscina, mas, ainda assim, é ela a personagem-caso do dia.
Como explicamos anteriormente, esses poucos minutos devem conquistar o interesse e a
curiosidade do espectador, as estratégias para gerar expectativa e quebrá-las com elementos
surpresa são constantes em House.
Supernatural, e seu clima mais sombrio, apresenta os casos para intrigar o espectador em
descobrir com que monstro eles estariam lidando. Cenas com um crescente de suspense,
sustos, gritos, sangue e olhares temerosos, são constantes. Deste modo, mais do que despertar
a curiosidade no estilo whodunnit, essas cenas foram construídas para promover a tensão,
carregadas de suspense, objetivando suscitar sustos na audiência. Não temos muitas quebras
de expectativas e elementos surpresas como em House. As apresentações do caso em
Supernatural fogem da comicidade e abraçam o terror. Talvez não fosse de fato tão
interessante descobrir qual criatura é tema do episódio, mas ver as atuações dos personagens
para lidar com um universo sobrenatural, as questões familiares e a forma deles se
relacionarem com os personagens variáveis: policiais, vítimas, testemunhas. Importante
destacar uma relação forte com a cultura americana, algumas apresentações suscitavam o
interesse por reconstruir lendas urbanas americanas, como BloodMary, Hookman e The
woman in white.

Figura 109 - Representação do medo no episódio Alguma coisa maligna – Supernatural

203

Figura 110 - Representação do medo no episódio Sombra - Supernatural

As cenas são embasadas na representação de momentos de medo amplamente compartilhados:
o monstro no armário (De volta ao lar), monstro debaixo da cama (Hookman), perseguição
em ruas escuras e achar que está protegido em casa (Sombra), monstros na janela (Alguma
coisa maligna).
Criminal Minds, como vimos no capítulo três, não segue um padrão nas apresentações dos
casos e as recorrências identificadas revelam uma preocupação na construção da tensão do
perigo iminente. Contudo, alguns episódios têm variações interessantes, como o Riding the
lightning, em que não temos uma apresentação do caso, mas as primeiras cenas mostram
Gideon com o rosto cheio de lágrimas, ouvindo uma apresentação de violoncelo; durante o
episódio, vemos o empenho pessoal e o envolvimento emocional desse personagem com o
caso.
No episódio L.D.S.K. de Criminal Minds, temos a primeira cena com um plano geral de um
parque, com pessoas brincando, e um plano detalhe de uma arma, o som de tiro, e somos
transportados para o FBI com Reid e Hotchner treinando tiros. As duas cenas não
compartilham o tempo e o local, mas a relação estabelecida entre a alternância dos planos
promove um significado, e este significado é o tema do episódio. Ao invés de cenas com a
apresentação da vítima ou do criminoso, temos a apresentação do tema. Para o vilão do
episódio, a vítima não é um indivíduo em específico, é qualquer pessoa que esteja naquele
lugar. Portanto, apresentar quem é ou quem são as vítimas não traz nenhuma informação ao
espectador, já que são escolhidas aleatoriamente. A abertura do episódio, por meio da
montagem, conseguiu alcançar um significado, com isso, no lugar da apresentação da vítima e
do criminoso, temos uma apresentação do tema do episódio.
Ainda que prime por variações na construção da forma em que é apresentado para o
espectador o caso do dia, pudemos observar durante a análise o uso frequente de pontos de
virada, quebras de expectativa e a presença de elementos que auxiliavam na investigação,
logo, na solução do mistério. As estratégias empregadas visam principalmente a captar o
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interesse e a curiosidade do espectador, tal como os casos inexplicáveis dos romances
policiais, culminando a responder a pergunta: quem cometeu o crime?

Aceitação do caso
Na revisão do crime fiction, no primeiro capítulo, abordamos a questão de que não é qualquer
caso que merece o esforço dos investigadores e, assim sendo, tanto a apresentação como a
aceitação se tornam elementos recorrentes nos romances policiais. Frequentemente, o caso
não parece ter atrativos suficientes, mas eventualmente o detetive se convence a investigar.
Também identificamos esses momentos de aceitação (e a variação de justificativa de
aceitação) do caso nas três séries analisadas. Com graus diferentes e algumas variações, os
protagonistas tendem a questionar as motivações para se trabalhar na investigação.
Em Supernatural, aparecem na primeira temporada duas justificativas principais de ‘nãoaceitação’: (1) perda de tempo em casos quando deveriam estar procurando pelo pai; e (2) o
caso não é sobrenatural. Em cenas curtas e frequentemente explicitadas nas falas dos
personagens essas justificativas e motivações aparecem logo após os créditos de abertura,
quando um dos protagonistas indica o caso e o outro tende a evitar a investigação. Mas com a
análise dos corpos de vítimas, visitas a ‘cenas de crime’ e pesquisas sobre casos semelhantes,
eles chegam à conclusão de que de fato é um trabalho que envolve o sobrenatural.
Com muito menos intensidade, em Criminal Minds são poucos os episódios que mostram, de
maneira sutil, uma recusa ou um pedido de justificativa para que os agentes se empenhem na
investigação. No episódio Charm and harm, Reid questiona o fato de pedirem a ajuda deles,
já que se sabia a identidade do criminoso; em Natural born killer, ao visitar a cena dos
assassinatos, Hotchner questiona a Morgan a presença deles ali, pois parece um simples caso
de duplo homicídio; no episódio The fox, Morgan diz que viu o caso no noticiário e pergunta
se há algum motivo para eles acharem que não é um simples caso de assassinato seguido de
suicídio.
Existe uma ênfase maior no momento de aceitação do caso em House do que nas outras
séries. Em todo início de episódio, é necessário convencer o médico de que aquele caso
merece ser investigado, com as variações já apresentadas no capítulo anterior.
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É interessante de se observar a apropriação de forma distinta desse elemento típico dos
romances de detetive em seriados de universos ficcionais diferentes. A recusa do caso para
posterior aceitação é um elemento bastante recorrente na literatura policial. E novos produtos
investigativos têm apresentado, com certa ênfase, esse momento de aceitação, motivação e
justificativa. Em séries como Elementary (Robert Doherty, 2012), Sherlock (Steven Moffat;
Mark Gatiss, 2010) e Perception (Kenneth Biller; Mike Sussman, 2012), os protagonistas
veem a maioria dos casos como ordinários e precisam ser convencidos a investigar. Talvez
esse esforço em apresentar uma justificativa para investigar o caso venha da associação com a
imagem dos protagonistas como personagens distintos. Afinal, esses investigadores não são
pessoas comuns.

Distinção dos protagonistas para os policiais/médicos comuns
Na tentativa de distanciar os protagonistas dos profissionais comuns, as três séries procuraram
evidenciar, em diversos momentos, as distinções estabelecidas entre os protagonistas e os
outros profissionais da área, reforçando uma imagem de mais habilidades, competências e
superioridade.
Esse território foi demarcado desde o piloto, em que foram enaltecidas qualidades dos
médicos que trabalham para House; em que, de forma arrogante, Dean reclama da expectativa
em relação à investigação dos policiais; em que, em seu discurso, Gideon distingue a postura
de um profiler em relação aos policiais.
Ao longo das temporadas, às vezes de forma sutil, às vezes não, os protagonistas
demonstravam as distinções entre seus trabalhos e o desempenhado por outros profissionais.
No episódio Me deixe morrer, House toma como desafio o diagnóstico de um músico que é
tratado por outro médico altamente qualificado. Em diversos momentos do episódio, os
personagens falam das qualidades e competências desse outro médico, mas no final é House
quem desvenda o mistério, reforçando essa imagem de superioridade.
No episódio L.D.S.K., Gideon fala que o perfil comportamental é a arma mais poderosa deles,
pede mais tempo antes da invasão da SWAT, que resultaria em tragédia. A ação de Hotchner e
Reid, com o perfil, salva a todos. No episódio In plain sight, Morgan e Gideon falam para o
policial que avaliar a cena do crime será mais útil do que voltar à delegacia para ver um
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possível suspeito, contudo, o policial prefere, inutilmente, retornar à delegacia e os agentes
investigam a cena de crime, que de fato auxilia na resolução do caso. A própria premissa da
série já traz esse perfil de distinção, os agentes são solicitados quando os policiais locais não
conseguem resolver os crimes.
Supernatural, da mesma forma, procura representar o trabalho realizado pelos irmãos de
modo distinto de uma investigação comum. Em alguns episódios, como O viajante fantasma e
Rota 666, personagens pedem ajuda aos irmãos em virtude de suas habilidades específicas em
lidar com o inexplicável. Em outros episódios, como Sombra, Procedência, Blood Mary, os
irmãos investigam assassinatos que os policiais comuns não conseguiram solucionar. A força
física também é bastante pontuada; vemos os irmãos escalando muros com facilidade,
pulando portões, escalando prédios e lutando com monstros.
Um produto serial – que tem em seu universo mercadológico diversos outros produtos
semelhantes e uma concorrência acirrada – precisa, de certo modo, vender suas características
que tornam a série diferente das demais, que estão frequentemente associadas à construção
do(s) protagonista(s). Seja por conhecimentos específicos ou força física, análise de
comportamento ou habilidades dedutivas, as três séries frequentemente retratam e ressaltam
que seus protagonistas se diferenciavam dos policias/médicos comuns. Ou seja, os
protagonistas das séries analisadas não são qualquer investigador. Assim sendo, não poderia
ser empregado qualquer método investigativo, nem qualquer caso valeria o esforço de
investigação.

O quadro
Bastante utilizado em séries investigativas, o quadro contém as informações sobre o caso
investigado. Esse quadro é usado, essencialmente, como forma de auxiliar na caracterização
do processo investigativo, com fotos de cenas do crime, informações sobre o caso, fotos de
vítimas, recortes de jornais. Assim, o quadro foi adaptado para cada um dos universos
ficcionais aqui estudados: no sci-fi/fantasia, temos mais desorganização (organizada); no
policial, temos fotos das vítimas; e, na série médica, a lista de sintomas.
A relação dos protagonistas com o quadro também é diferente. Dean e Sam olham pelas fotos
e recortes espalhados na parede, mas não vemos um esforço de análise. As informações sobre
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os casos estão ali, mas as cenas não exibem os protagonistas dedicando horas olhando para as
imagens, a fim de enxergar algo que passou despercebido.
Em Criminal Minds, as construções desses momentos entre o investigador e o quadro tentam
revelar para o espectador um pouco do pensamento do profiler, com planos rápidos com
imagens dos crimes, efeitos, zoom in, mudança no foco auditivo, aumento de tensão na trilha
sonora. No episódio The fisher king, Hotchner fala para colocarem as pistas no quadro e, com
isso, talvez alguma coisa faça sentido, reforçando a importância do quadro para a solução dos
mistérios. No episódio Machismo, são os nomes em um quadro de giz que levam o policial a
perceber a existência de uma relação entre as vítimas e prever quem seria a próxima.
Já House, além da descrição dos sintomas e discussão com sua equipe, temos diversos
momentos em que vemos o protagonista de frente ao quadro, escrevendo, pensando,
rabiscando, jogando ioiô. Os efeitos de montagem auxiliavam na construção da passagem de
tempo, numa tentativa de representar a mente do personagem funcionando, com o uso de
fusões, planos rápidos e lentos.

Figura 111 - O quadro em Supernatural, Criminal Minds e House
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O quadro é representado nas três séries, percebemos a relação e importância para a solução do
crime, ainda que de forma um pouco diferente em cada uma delas. A sua presença demarca
um elemento importante no processo investigativo.

A justificativa de métodos
Talvez pelo distanciamento dos modos investigativos dos protagonistas das três séries
analisadas em relação aos profissionais comuns, surgiu uma demanda de se justificar as ações
dos personagens. Portanto, os protagonistas das três séries precisam explicar e justificar seus
métodos.
House com os tratamentos, exames e teorias de difíceis comprovações; Supernatural, com o
convencimento das vítimas de que monstros existem; e Criminal Minds, em convencer
policiais e parentes das vítimas de que o método de perfil funciona.
Frequentemente, existe um esforço de convencimento sobre os métodos empregados pelos
protagonistas. Essas justificativas primam não apenas convencer os outros personagens, mas
talvez convencer também a audiência dos diferenciais desses investigadores em relação aos
outros personagens, e comprovar que as atitudes não são meramente aleatórias, que existe um
processo de análise, de investigação, de observação. Dessa forma, estão associados a
constituição de um caso não banal, o modo investigativo diferenciado e protagonistas
habilidosos, com um grande grau de distinção em relação aos outros profissionais
representados nas séries.

O clímax
Outro aspecto de distinção e aproximação entre as séries é a construção do clímax do
episódio. O clímax frequentemente está associado ao momento de tensão máximo. Todo o
percurso da história caminha para este momento. Para Mckee (2012, p.293), a construção do
clímax significa “uma revolução nos valores, (...) um valor mudado em sua carga máxima que
é absoluto e irreversível”.
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Em muitos episódios das três séries, o clímax está relacionado com a salvação da vítima, um
momento de tensão, de discussão, de luta e esforço, em que os personagens são impelidos a
tomar uma decisão final que pode culminar em um final feliz ou não.
Deste modo, em House, para salvar o paciente, temos como variação o esforço do médico em
convencer o paciente e/ou familiares a aceitar o tratamento, ou quando ainda não se tem a
solução do enigma, tem-se uma discussão entre os médicos da equipe, com a câmera girando
ao redor deles, cortes rápidos, trilha sonora que colabora nessa tensão, e então eles descobrem
a solução do enigma. Em Criminal Minds, vemos os personagens perseguirem e capturarem o
suspeito, e assim as vítimas são salvas. Já em Supernatural, o momento de clímax varia entre
o convencimento de que monstros existem e a luta contra o ser sobrenatural.
É importante destacar que nem toda configuração de clímax possui cenas de tiros, lutas,
desespero, ou seja, “não é necessariamente cheia de barulho e violência. Em vez disso, deve
estar repleta de significado” (MCKEE, 2012, p. 293).
Nas últimas cenas do episódio Armadilha do diabo, Dean sangra no chão, muito machucado.
John está possuído pelo demônio que causou a morte da esposa e da namorada do filho, e Sam
tem que decidir se atira no pai e mata o demônio, personagem do qual ele deseja se vingar,
acima de todas as coisas, o que acarretaria também na morte do pai. A decisão dele constrói
dois resultados possíveis: alcançar a vingança e perder o pai; ou deixar o demônio fugir e
perder sua vingança.
No último episódio da primeira temporada de House, a equipe enfrenta House para impedi-lo
de aplicar uma medicação no paciente contra a vontade do mesmo. É um momento de tensão,
pois, se House estiver certo e não aplicar a medicação, não vão descobrir a causa dos
problemas. Se House estiver errado, e aplicar a medicação, o paciente pode morrer. É um
caminho sem volta.
E no último episódio da primeira temporada de Criminal Minds, The fisher King, o clímax se
associa ao vídeo gravado pelo antagonista, em que ele dita a regra do jogo para a equipe:
ninguém de fora do grupo pode participar da solução do enigma construído pelo antagonista.
O vídeo mostra fotos e revela informações sobre cada um dos membros da equipe. Eles
precisam decidir se seguem a regra, se investigam o caso, e precisam descobrir como o vilão
teve acesso a informações confidenciais sobre cada um deles.

210

Ainda que variem um pouco as estratégias, as construções do clímax nas três séries
convergem para objetivo de salvar vítimas (de doenças inexplicáveis, de assassinos seriais ou
de entidades sobrenaturais). E em relação à linguagem audiovisual, as cenas são arquitetadas
para dar esse tom e tensão dramática ao momento. Às vezes, com movimentos rápidos, cortes
rápidos e trilha sonora em crescente tensão. Outras vezes, com planos lentos, câmera na mão e
planos longos.

4.2. Caracterização dos protagonistas
Mckee (2012) aponta que a construção de personagens começa com a combinação de dois
aspectos fundamentais: a caracterização e o verdadeiro personagem. O primeiro ponto é o
conjunto das qualidades e defeitos observáveis, “uma combinação que faz do personagem
único: aparência física e maneirismos, estilo de fala e gesticulação, sexualidade, idade, QI,
profissão, personalidade, atitudes, valores, onde mora, como mora” (MCKEE, 2012, p.351).
Essa caracterização, conforme vimos no segundo capítulo e na análise, pode ser feita de forma
indireta e direta. O segundo aspecto, o verdadeiro personagem, é como aquela figura de que
temos algum conhecimento, devido a sua caracterização, vai se comportar sob pressão diante
de problemas.
Uma das distinções observadas no piloto envolve a forma de apresentar os personagens e sua
relação com o caso investigado. Diferentemente de House e Criminal Minds, em que a
sequência de abertura apresenta ao espectador o caso do dia, Supernatural tem, nesses
primeiros minutos, a história de como os irmãos se envolveram com o mundo sobrenatural.
Nesse primeiro momento (episódio piloto), não é importante saber como e por que House se
tornou médico (e provavelmente isso nunca seja abordado em toda a série), bem como o
porquê Hotchner, Gideon, Morgan (e equipe) se tornaram profilers (ainda que em alguns
episódios haja indícios das motivações de cada um deles); mas em Supernatural foi
importante apresentar ao espectador de que forma a vida dos personagens está tão vinculada
aos casos que eles investigaram.
As três séries trabalham com a ideia de personagens destoantes de seus universos ficcionais.
Eles são mais habilidosos, mais inteligentes e não se adaptam facilmente aos padrões da
sociedade. Outro ponto em comum é o equilíbrio entre personagens que quebram as regras e
os que seguem (tentam agir de forma mais ‘socialmente aceitável’): Dean bebe mais, não é
honesto com as mulheres, desrespeita autoridade; Sam parece mais equilibrado, é estudioso,
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fiel ao relacionamento com a namorada, educado e simpático. House não se veste nem se
comporta como médico, tenta burlar as regras; enquanto Wilson é a perfeita representação de
um médico sério e responsável. Em Criminal Minds, todos os personagens tentam seguir as
regras, mas em alguns momentos, para capturar o criminoso, eles também acabam burlando,
como no episódio What a fresh hell?, em que Gideon invade a casa do suspeito sem um
mandato, e a policial insiste para que eles esperem.
A roupa usada por cada personagem desempenha um papel importante na caracterização
inicial de cada um dos protagonistas das séries analisadas. Em Supernatural, há uma distinção
inicial entre as roupas dos irmãos – Dean com jaqueta, botas, e estilo de badboy, e Sam com
roupas mais alinhadas e comportamento mais educado. No caso de House, ele se a recusa de
usar jaleco, contrastando com Wilson e sua imagem impecável de médico. Morgan usa seus
ternos justos, ressaltando sua força física e postura de conquistador; Gideon usa roupas
professorais; Reid usa roupas folgadas e desalinhadas, combinando com imagem de
personagem atrapalhado, mas genial; e Hotchner usa ternos sóbrios e sérios, cabelos
alinhados, como uma impecável figura de agente líder da equipe.
Percebemos que o interesse está além de encontrar a resposta para a pergunta inicial dos
episódios (quem cometeu o crime?), mas também interessa ver como os personagens lidam
com situações difíceis, como enfrentam os perigos e os problemas de relacionamento.

4.3. A Serialidade
A investigação de produtos seriais demanda também a observação das características
peculiares do formato e também da forma que elas podem determinar especificidades
narrativas e plásticas no objeto em questão. Assim, não poderíamos deixar de notar de que
forma a construção narrativa dos conflitos, tramas e subtramas é trabalhada nos produtos aqui
analisados. Para demonstrar imageticamente o desenrolar dos arcos nas histórias, optamos
pela construção de diagramas de serialidade (figura 112), que revelam os arcos narrativos e os
momentos em que foram exibidos durante a primeira temporada.
A experiência do espectador ao assistir os produtos seriais está associada à forma como foram
construídas, organizadas e moldadas às tramas e subtramas ao longo do episódio e ao longo
das temporadas. Um olhar sobre esses conflitos – onde são apresentados, duração do episódio,
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repetição e reiteração ao longo da temporada – nos permite averiguar diferentes propostas de
serialidade e continuidade nos três objetos investigados.
Assim, dependem da construção e organização de microestruturas, pequenos ganchos,
tensões, dúvidas ao longo de cada episódio associadas também com a estrutura macro da
temporada (ou temporadas). Isso gera no espectador diferentes tipos de fruição, diferentes
tipos de experiências.
Podemos perceber uma maior quantidade de arcos curtos em House e Criminal Minds, com
pouca duração durante os episódios. Já Supernatural apresenta três arcos principais, que na
verdade convergem para a solução do mistério central da série (por cinco temporadas).
Durante os episódios que não tem relação com o arco principal, algumas vezes, eles são
citados, ou aparecem pistas sobre o mistério, o que ajudava na configuração de uma série um
pouco mais continuada.
A continuidade também foi trabalhada de forma distinta entre as séries. Enquanto que
Supernatural prima por uma tentativa de série continuada (utilizando em todos os episódios a
recapitulação, tanto para reviver na memória, como para situar o espectador no universo da
série), House e Criminal Minds esboçam breves situações contínuas com arcos curtos.
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Figura 112 - Arcos Narrativos em Criminal Minds, House e Supernatural
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Ainda que os episódios das séries possam ser assistidos sem a necessidade real de ter
acompanhado os anteriores, Criminal Minds tenta gratificar o espectador assíduo fazendo
referências a situações ocorridas nos episódios anteriores, como o encontro entre Reid e JJ, a
sugestão de Hotchner para Gideon mandar um presente de agradecimento a Penélope, a
gravidez complicada da esposa de Hotchner.
Inegavelmente, Criminal Minds deu indícios de que seria bastante contínua, com a associação
dos três primeiros episódios, e em especial o gancho deixado no final do piloto, sendo
justamente o início do segundo episódio; e o terceiro episódio apresentando a história que
causou o trauma em Gideon (citada nos dois episódios anteriores). Mas a continuidade nesse
nível mais forte ficou apenas nestes três episódios.
Supernatural apresenta poucos arcos narrativos (apenas três), mas que são apresentados em
quase todos os episódios da temporada, ainda que seja de forma breve. Por exemplo, com uma
frase no diálogo do episódio Fé ou no episódio O viajante fantasma, o espectador é lembrado
sobre o desaparecimento do pai e motivo dos irmãos investigarem os casos sobrenaturais.
Oito episódios não trazem esses arcos narrativos, mas ainda apresentam a recapitulação que
situa o espectador sobre as aventuras dos irmãos.
Já em House, a continuidade aparece através de arcos curtos sobre os personagens, como a
paixão de Cameron por House, o jogo entre Cuddy e House, citações sobre o
casamento/divórcio de Wilson. Apesar de sua estrutura formulaica mais rígida, a serialidade
aparece, durante os episódios, por meio das relações estabelecidas entre os personagens, os
conflitos, possibilidades de romances e apresentação da história individual.
Percebemos que a série Supernatural se distingue de House e Criminal Minds por apresentar
poucos arcos (três arcos, que no decorrer das temporadas descobrimos que estão interligados),
mas que permeiam os episódios da primeira temporada. Das séries analisadas, é a única que
no início dos episódios há o previously on, revelando a necessidade de conhecimento prévio
de alguns elementos para compreensão plena da história, ainda que o episódio seja uma
unidade fechada cuja narrativa o espectador esporádico pode assistir e compreender
independentemente, pois tem começo, meio e fim.
As três séries trazem ganchos no final da temporada. Os ganchos fazem parte dessa
formulação serial; um modo de produção que tem um período de ‘férias’, em que nenhum
episódio novo é produzido. Em Supernatural, a última cena do episódio Armadilha do diabo
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mostra John, Sam e Dean em acidente de carro; os três ensanguentados dentro do carro,
aparentemente mortos, e o demônio que provocou a morte da mãe e da namorada de Sam
continua vivo. House tem como gancho a notícia de que a ex-namorada vai trabalhar no
hospital, com isso, criam-se diversas expectativas: o que ele vai aprontar para que ela se
divorcie, se eles vão ficar juntos, como Cameron fica nisso tudo. Em Criminal Minds o
gancho é o caso não solucionado. Existem outros elementos para o aumento de expectativa,
como Elle levar um tiro no final. Mas o mistério sobre o Fisher King continua, este é um
episódio em que os personagens são arrastados para dentro da história do crime.
As três séries criaram fortes expectativas para manter a curiosidade e ansiedade da audiência
pelo retorno após o período de hiato. Primando por expectativas em relação aos
relacionamentos dos personagens (House), por deixar os personagens quase-mortos para o
desespero dos fãs (Supernatural) e por uma aproximação maior com o as histórias
detetivescas, com um caso para ser solucionado (Criminal Minds). Então, os mistérios
envolvendo os ganchos condizem com as premissas genéricas de cada série.
A partir das séries analisadas (e outras séries), pudemos perceber três tipos de duração do
mistério por meio de arcos narrativos. Pode-se sugerir uma classificação dessas séries levando
em consideração a duração do mistério. Séries como House e Criminal Minds, tem enigmas
que duram apenas um episódio (ou dois, em alguns casos). Ou seja, a solução do problema
não alcança a temporada inteira. Séries como Supernatural, Fringe, Arquivo X, têm um
mistério central, o cerne da série, que perdura muitas temporadas, e às vezes por toda a série.
E uma categoria intermediária, em que o mistério central dura uma temporada, como nas
séries Charmed, Bones, Buffy - a caça vampiros. Além do interesse de se ver os personagens
em ação e solucionando enigmas, esses diferentes tipos promovem diferentes engajamentos
devido à construção de graus de continuidade com os arcos narrativos.
As estratégias adotadas no contar de uma história constroem labirintos narrativos, e os
espectadores que participam desta negociação no decurso dos labirintos narrativos não
percebem ou dão pouca atenção ao esforço e ao trabalho que têm para entrar na negociação ou
compreender e organizar a própria configuração do labirinto (HARRISS, 2008). Os produtos
seriais – com seus arcos curtos, associados aos arcos longos, respostas de enigmas, soluções
de mistérios, pistas sobre a trama, personagens, acontecimentos, que duram um episódio ou se
prolongam pela temporada inteira, e em alguns casos por toda a série – promovem e
prolongam esse engajamento da audiência com o seriado.
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A classificação em gêneros pode ser pensada como uma perspectiva compartilhada, um
conjunto de elementos identificáveis pelo público, crítica e academia. E o interessante é ver
de que forma cada produto se apropria desses elementos convencionais, e dentro de uma
estrutura (bem fechada, como as séries de broadcasting) que segue determinadas fórmulas, e
de que forma apresentam suas histórias. Além de identificarmos as repetições, também
observamos as estratégias empregadas em cada um dos produtos estudados. Com isso,
buscamos compreender de que forma foram organizadas as repetições, as variações e
singularidades.
Cawelti (2004), em uma revisitação de seu texto sobre o conceito de fórmula no estudo de
produtos culturais, reafirma que o interesse nas histórias que parecem completamente
dependentes de fórmulas − como as histórias de detetives – é o de verificar de que formas
distintas elas foram usadas nos diversos produtos. O autor ainda acrescenta que “nossa
consciência do modo como o autor joga criativamente com o detetive, o criminoso, o crime, e
os elementos da investigação do mistério constitui uma de nossas fontes primárias de deleite”
(CAWELTI, 2004, p.133, tradução nossa54).
Sem o prévio conhecimento dessas convenções, de quais elementos e fórmulas foram postas
em jogo no episódio, não seria possível apreciar os diversos aspectos e estratégias usadas para
se mascarar as repetições. E assim, poder apreciar o trabalho e esforço dos criadores,
roteiristas, diretores, produtores de tentar diferenciar seus produtos em um universo
mercadológico altamente competitivo e com tantos produtos similares.
Parte do prazer em consumir esses produtos vem também de perceber as estratégias
empregadas para se apresentar o caso, caracterizar os investigadores e os modos distintos de
investigar, as pistas deixadas nas cenas, o momento em que se descobre o verdadeiro culpado,
e o momento de tensão em que os personagens devem lutar para salvar as vítimas.
Com estratégias de serialidade e continuidade, apropriações distintas de uma mesma matriz do
caráter investigativo, com a estruturação similar (cinco atos e um teaser), as três séries
apresentaram elementos repetitivos e singulares, elementos caracterizadores e identificadores
de seus temas, categorias genéricas. O que as tornou ao mesmo tempo semelhantes e distintas.

54

Trecho original: our awareness of the way in which the author creatively plays with the character of the
detective, the criminal, the crime, and the elements of mystery investigation constitute one of our primary
sources of delight (CAWELTI, 2004, p.133)
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O GANCHO
“De fato, a insistência sobre os detalhes repetitivos poderia obscurecer a estrutura
narrativa pela qual a arte é definida e unificada” (SHUSTERMAN, 1998, p.33).

Tal qual os detetives/investigadores analisados, essa dissertação contou com a pesquisa de
casos semelhantes, aprofundamento no conhecimento dos objetos, busca por pistas e
evidências que comprovassem ou refutassem as hipóteses, e uma análise profunda das pistas e
evidências, para finalmente chegarmos a solução do enigma. Uma tentativa de identificar o
peculiar e, ao mesmo tempo, comum.
Nesta pesquisa, observou-se a repetição na dimensão do produto, com uma análise profunda
da composição das séries. Interessavam narrativas, policiais ou não, que envolviam a solução
de enigmas e mistérios. Buscou-se identificar, em tais objetos, de que forma o gênero policial
– o caráter investigativo – foi apropriado e reconfigurado em séries de subgêneros diferentes
(policial, médica e scifi/fantasia).
Importante ressaltar que sobre as histórias policiais, em especial nas obras literárias, sempre
pesou uma carga negativa por parte da crítica. Discussões e críticas sobre o gênero apontam
principalmente para a utilização de uma fórmula que com o tempo se tornou desgastada
(MASSI, 2011; JAMES, 2012). No entanto, são obras que encantam e instigam os leitores há
muitas décadas, seja na literatura, no cinema ou na televisão, e continuam em um número
crescente de produtos com um quê detetivesco.
O trabalho aqui apresentado tentou compreender o fenômeno da repetição (CALABRESE,
1999) em seriados investigativos, com um recorte na dimensão do produto. Tentou-se a
identificação do que seria uma matriz investigativa dessas histórias, perpassando a literatura,
o cinema e a televisão, para alcançar o que chamamos de caráter investigativo.
Neste ponto, buscou-se observar de que forma esse caráter foi adaptado em seriados de
gêneros diferentes, como série médica e série de fantasia, bem como observar de que forma
foi adaptado em um seriado associado ao próprio gênero policial.
Identificou-se, nas três séries, momentos recorrentes e semelhantes relacionados ao processo
investigativo. A partir de Todorov (1970), sugerimos duas categorias de envolvimento do
detetive com o caso. Na primeira, o detetive não está envolvido com a história do crime; na
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segunda, é o envolvimento com a história do crime que desencadeia as motivações de
investiga-lo.
Com a análise dos arcos narrativos e constituições dos mistérios, pode-se perceber também
tipos de duração de mistério nas três séries, e assim sugerir categorias que englobam essas
séries. Para a primeira categoria, não existe um mistério central e tudo é resolvido dentro do
próprio episódio (House e Criminal Minds). Na segunda, existe um mistério principal que
perdura exatamente uma temporada. E na terceira categoria, duraria por todas as temporadas
da série (Supernatural).
O percurso aqui adotado primou pela tentativa de se estabelecer e testar caminhos analíticos
de produtos televisivos. O formato seriado elenca diversas dificuldades para a análise, como o
tamanho do corpus, as pressões da indústria, as pressões das audiências, as limitações
produtivas. Concomitante à Calabrese, aqui verificamos a origem da série como um protótipo
melhorado de outro produto, mas que ao longo do tempo (da temporada) ganhou ritmo e
características próprias − que puderam ser identificadas através dos elementos recorrentes e
das situações singulares – desvencilhando-se do protótipo e se tornando singular.
Ainda que distintas, pode-se identificar aproximações dessas séries, com a presença de
protagonistas que não estão completamente adaptados às regras e convenções sociais e que
destoam do indivíduo comum (e até mesmo de outro profissional na área) por meio de suas
habilidades, conhecimentos e experiências. O investigador é a figura central dessas histórias e
seu método de investigação é um dos elementos que unifica a série como um todo. Elementos
como edição, montagem e fotografia também deram às séries uma unidade que perpassou
toda a primeira temporada, bem como serviu como ponto de distinção entre os produtos
analisados.
Em termos de metodologia de análise, acredita-se que seja o princípio de um aperfeiçoamento
− organização e estruturação – de um percurso analítico, sendo ainda necessário repensar nos
dispositivos analíticos e suas funções, especificamente no que tange às formas de se
selecionar e reduzir aspectos fundamentais do corpus.
O modelo de análise empregado, em alguns momentos, pareceu exaustivo, com as longas
decupagens de cenas. E, por conta da grande quantidade de episódios, foi realizada uma
redução e exclusão de algumas descrições. De tal modo, foi necessário, em alguns trechos,
optar por um breve resumo da cena, sem apontar quais planos e movimentos de câmera foram

219

usados, além de eliminar as transcrições dos diálogos. É importante ressaltar que esta fase da
pesquisa foi desgastante, mas bastante necessária. Afinal, sem as descrições minuciosas não
poderíamos identificar os elementos recorrentes e não recorrentes nas séries, e não
alcançaríamos um quadro comparativo. Acredita-se que esse material será bastante útil nos
desdobramentos desta pesquisa.
O exercício aqui apresentado demonstrou-se frutífero, mas ainda é necessário mais trabalho, a
fim de consolidar e comprovar a aplicabilidade para a análise do fenômeno. Como limitações,
pode-se apontar o pouco uso das figuras actanciais, o que se justifica pela grande variação
ocorrida de episódio a episódio por toda a temporada. Com isso, se tornou inviável a análise
especifica de cada episódio, tomando como base o modelo actancial. Preferiu-se compreender
de uma forma geral o funcionamento na temporada.
Pensando em futuras contribuições para o desenvolvimento do método analítico, é
interessante também trazer referenciais de análise de composição de planos, movimento de
câmera e montagem. Esta revisão trará um enriquecimento para a construção de um modelo
que dê conta também de especificidades imagéticas.
Esta pesquisa compartilha de uma tendência de se pensar os produtos que carregam em sua
composição basilar mecanismos de repetição – como os seriados de televisão – com outros
olhos e motivos. A organização dos elementos (narrativos e cênicos), com padrões de
repetição, nas séries de TV trazem à tona um fenômeno bem distinto que perpassa não só a
produção dessas obras, como também aparece internamente em seus produtos, sedimentado
também no consumo e fruição.
Mais do que qualquer outro meio ‘popular’ (como o cinema e a literatura) a televisão foi
considerada superficial, previsível, repetitiva e comercial devido a sua estrutura baseada em
fórmulas (NEWCOMB, 2005). E a pouca quantidade de estudos acadêmicos sobre os
programas de televisão sugerem a impressão de que, comparado ao cinema, os produtos
televisivos não valeriam uma análise mais séria. Os programas eram considerados fracos,
transitórios (MADZON. 2005).
Na esfera acadêmica, por muito tempo deixou-se de lado os produtos e o público televisivo,
que eram considerados não merecedores de análises profundas. A ênfase no caráter histórico,
econômico e social da TV dos estudos acadêmicos promoveu o amplo esquecimento da
análise das especificidades e singularidades dos programas televisivos.
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Esta dissertação buscou se aproximar deste outro modo de ler os produtos ficcionais
televisivos, bem como repensar a repetição, não como algo pejorativo ou negativo, mas sim
como uma estrutura fundamental do funcionamento da obra, e que, por meio desta, os
produtos conseguiriam superar as amarras criativas, tornando-se cada vez mais únicos e
singulares.
É um esforço de se aproximar de produtos culturais notórios para o desenvolvimento de
práticas de análises de produtos que carregam fortes influências da indústria e também de suas
audiências. Assim, é preciso desenvolver e aperfeiçoar modos de análise, no intuito de
compreender as especificidades dos produtos, como se relacionam as especificidades dos
produtos entre si, e o que as descobertas dirão sobre o fenômeno.
A possibilidade de apropriação e adaptação desse caráter investigativo, que tem como
resultado obras tão distintas, traz à tona outros questionamentos e hipóteses sobre o fenômeno
da repetição nos produtos serializados. Os elementos identificados na primeira temporada
continuarão ao longo dos anos? O que permanece e o que altera? Quais as influências da forte
indústria do entretenimento, e das limitações produtivas nas configurações narrativas e
estéticas dos produtos? O envolvimento da audiência com as histórias é diferente para cada
‘tipo’ de seriado? Quais são as demandas narrativas/estéticas do seriado para sua fruição?
Como se constitui o estilo da série, e qual figura é responsável por isso?
Cawelti (2004) defende que a análise de produtos formulaicos se constitui num estudo
importante, por articular os aspectos criativos e artísticos, dentro de padrões e convenções. E,
portanto, é bastante proveitoso o desenvolvimento de métodos para esse tipo de análise. Temse uma valorização do esforço e trabalho.
A análise aqui apresentada priorizou a ênfase no produto, o que significou renunciar, nesta
fase da pesquisa, duas dimensões importantes para compreender o fenômeno: a produção e o
consumo. Dessa forma, tem-se o espaço para ampliar as discussões e análises. O diálogo com
outras pesquisas em andamento (HARISS, 2008, 2012), que se aproximam do tema,
vislumbra ser bastante promissor.
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