
Assisto a séries, logo existo 
Ana Paula Sousa 
 
Filósofo vai de Aristóteles a Descartes para analisar personagens como o doutor House e 
Jack Bauer, símbolos dos valores contemporâneos  
 
Professor de filosofia do que seria, na França, o ensino médio, Thibaut de Saint Maurice 
percebeu, numa tarde cinzenta de inverno, que as explicações sobre o "raciocínio 
experimental" eram incapazes de alterar, minimamente que fosse, o olhar de seus alunos. 
Estavam todos alheios ao que dizia. Foi então que, tal e qual reviravolta num roteiro, ele 
lembrou-se do doutor House, o médico que dá nome a uma das séries mais vistas no 
mundo.  
 
"Ao escrever no quadro-negro, para ninguém, lembrei do House tentando explicar aos 
colegas, no hospital, a pertinência de suas hipóteses", diz. "Perguntei aos alunos se 
conheciam o House. Até os que olhavam pela janela se voltaram para mim. Começamos a 
falar sobre a descoberta dos diagnósticos pelo personagem e, então, toda aquela história de 
"diálogo entre razão e experimento" ganhou sentido." Nascia assim "Philosophie en Séries" 
("Filosofia em Séries"), publicado na França, sem tradução no Brasil. Se são muitos os 
subprodutos que as séries procriam, poucos são os que se mostram tão inventivos e, 
digamos, filosóficos.  
 
"A riqueza das séries é inexplorada", diz o autor, em entrevista à Folha. "Todas juntas, são 
um formidável espelho da vida contemporânea e constituem um grande reservatório de 
experiências e de situações com as quais muita gente se identifica." Por isso, sentado em 
frente à TV, Maurice resolveu filosofar e, de posse de um livro de Kant, acabou por pensar 
em Jack Bauer, "antikantiano" por excelência.  
 
O autor está convicto de que séries como "Nip/Tuck", "A Sete Palmos" e "Dexter", diversão 
à parte, giram em torno de questionamentos sobre os valores sociais e a maneira de se ver 
o mundo. A obsessão estética, a morte e o senso de justiça numa sociedade que se sente 
refém da violência são, na visão de Maurice, o estofo desses programas.  
 
Jack Bauer, por sua vez, seria o típico herói pós-moderno. "Seu heroísmo não repousa 
sobre uma virtude essencial, uma fé religiosa ou sobre valores universais. Seu heroísmo é o 
da eficácia. Sua moral é a utilitarista. A violência que ele pratica é vista como um preço a 
ser pago em nome da eficácia."  
 
Já House encarnaria a figura moderna de um Sócrates obcecado pela busca pela verdade. 
"O sucesso da figura de House é extremamente revelador de uma sociedade que não se 
importa mais com a verdade", diz, dialético.  
 
Conciliação cultural 
 
O que empurrou Maurice para o projeto foi o desejo de reconciliar cultura de massa e 
cultura acadêmica. Ele, que tem 30 anos e cresceu assistindo a "Buffy", "Arquivo-X" e "Oz", 
está convicto de que, por meio da cultura de massa, também é possível valorizar o que os 
grandes pensadores um dia disseram. "Quando se fala em cultura geral, se pensa na cultura 
clássica: a cultura do passado é transmitida pela escola enquanto a cultura de massa é 
tratada como mero entretenimento. Mas isso, simplesmente, não corresponde à maneira 
como as pessoas vivenciam sua prática cultural. Ver TV não exclui a leitura de livros."  
 
Maurice defende, ao contrário, que pelo fato de estarem no dia a dia de espectadores do 
mundo todo, as séries podem, se esmiuçadas, mostrar o quanto a filosofia clássica tem a 
dizer sobre a contemporaneidade. E por que as séries e não o cinema? "Se eu tivesse sido 
professor nos anos 50, certamente o cinema é que teria chamado a minha atenção, ou 
mesmo o rock'n'roll. Mas, hoje, o vigor criativo está nas séries."  



Maurice confessa, na entrevista, que dentre os 11 programas que analisa, os prediletos são 
"24 Horas" e "A Sete Palmos". O primeiro, porque tem uma ação vigorosa e toca, de 
maneira explícita, nas questões da filosofia moral. O segundo, pela capacidade de falar 
sobre o lugar que a morte ocupa na vida de cada um.  
 
O filósofo irrita-se, porém, com "CSI", que, a seu ver, coloca os procedimentos científicos a 
serviço do fantasma da segurança e da resolução de crimes. "Me parece um tratamento 
complicado, pouco cuidadoso, da ciência, um dos bens mais preciosos da humanidade."  
 
E, no seu caso, é possível falar de séries sem desrespeitar a complexidade de certas 
teorias? "Você faria a mesma pergunta se eu usasse a filosofia para falar sobre pintura?", 
pergunta, num momento-House. Ou seria Sócrates?  
 

 
 
Gênero nutre mercado editorial  
 
Espalhados por variadas sessões -de filosofia a saúde-, eles nem parecem ser tantos. Mas, 
na verdade, são. Apenas sobre "Lost", uma das mais populares séries do mundo, a 
reportagem da Folha encontrou três obras na Livraria Cultura da avenida Paulista. 
 
Numa prateleira do setor de comunicação, estão "Tesouros Enterrados de Lost" (Novo 
Século), de David Lavery, e "Desvendando os Mistérios de Lost" (Novo Século), de David 
Lavery e Lynnette Porter; mais pomposo, bem ao lado das obras de Kant - graças à 
coincidência alfabética -, vê-se "Lost e a Filosofia" (Madras), de Sharon Kaye. Na 
vizinhança, está "24 Horas e a Filosofia" 
 
Entre livros de humor e de referência, há as incursões de autores brasileiros sobre o tema: 
"Loucuras dos Seriados da TV" (Panda Books), de Manoel de Souza, e "Almanaque dos 
Seriados" (Ediouro), de Paulo Gustavo Pereira, que coloca até o "Vigilante Rodoviário" na 
roda. Com o auxílio de um vendedor, é possível ir mais longe. De Portugal, veio "Medicina 
Segundo o Dr. House", catalogado como livro sobre saúde, mas indisponível para venda. Em 
inglês, há vários títulos que podem ser encomendados. 
 
"Não existe essa catalogação porque não chega a ser um gênero", diz Fábio Herz, diretor 
comercial da Cultura. "É claro que as séries têm potencializado a venda de livros, mas são, 
em geral, títulos perecíveis, que duram enquanto a série faz sucesso. O que fazemos, às 
vezes, é colocar o livro ao lado dos DVDs de séries, que são, hoje, os mais vendáveis." 
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Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 14 fev. 2010, Ilustrada, p. C4. 


