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Considerações finais  
   

 As formas de teledramaturgia pouco mudaram nas telas da Rede Globo nos últimos 

anos. A inserção da minissérie em sua gama de produtos na década de 1980 trouxe para a 

emissora um novo espaço para tentar fazer e mostrar algo diferente, ousado e com mais 

conteúdo. A minissérie parece já ter nascido com um diferencial em relação à telenovela, com 

um requinte natural. 

 É um produto valorizado dentro da televisão brasileira quando comparado às outras 

produções de teledramaturgia. A telenovela, principal produto da Rede Globo nessa área, se 

tornou algo popular, comum e acessível a todos por suas histórias respeitarem a receita do 

bom folhetim. Em contrapartida, a minissérie, mesmo com origem na telenovela, foi sendo 

conduzida para ser uma produção diferenciada. 

 A minissérie surge para a emissora como uma mini-novela, fruto de outras tentativas, 

como as telenovelas das 22h e os seriados brasileiros baseados nos enlatados americanos, no 

final da década de 1970. No início, chegou a ser confundida com esses seriados, recebendo 

críticas, mas ganhou espaço na grade de programação a partir de 1982. 

 A valorização da minissérie na grade de programação se concretizou a partir do 

momento em que os autores de teledramaturgia da emissora perceberam que ali seria um 

espaço para contar histórias com núcleos e assuntos mais complexos, que não teriam lugar nos 

horários das telenovelas. As primeiras tramas foram apresentadas com maior requinte em 

produção e diálogo, o que foi percebido pelo público e crítica, fazendo a emissora prosseguir 

com a experiência. A correlação entre minissérie e literatura ocorreu logo no início das 

produções, ainda na década de 1980. Essa união agregou ainda mais conteúdo por trazer obras 

literárias para TV. 

 No capítulo III, ao fazer uma análise comparativa entre as três décadas de produção de 

minisséries na Rede Globo, é notável que na década de 1980 as produções levavam consigo 

características dos seriados brasileiros que antecederam as minisséries, pois contavam 

histórias que retratavam a realidade, como por exemplo a produção Quem ama não mata 

(1982), que exibiu um roteiro sobre um crime passional com as mesmas características de um 

assassinato parecido com o que havia ocorrido na época. 

 A partir de 1990, as produções receberam um número maior de roteiros com origem 

em obras literárias, das quais mais da metade foram minisséries adaptadas das obras de 

autores como José Lins do Rêgo, João Ubaldo Ribeiro, Jorge Amado, Rachel de Queiroz e 
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Erico Veríssimo, pois perceberam ali um espaço para esse tipo de produção. A década 

seguinte já demonstra um equilíbrio entre o número de produções adaptadas e não-adaptadas 

da literatura nacional, porém foi uma fase em que as minisséries receberam altos 

investimentos da emissora, resultando em ‘superproduções’ como A Muralha (2000), Os 

Maias (2001), A Casa das Sete Mulheres (2003) e Mad Maria (2005). 

 Após quase trinta anos presente entre os produtos de teledramaturgia da Rede Globo, a 

minissérie conseguiu manter seu valor e requinte, se tornando um produto diferenciado. Ao 

mesmo tempo em que certas produções tiveram altos índices de audiência e surpreenderam 

seus idealizadores, houve casos em que a minissérie não teve a aceitação esperada por parte 

do público e acabou sendo considerada um fracasso pelos críticos, preço que se paga muitas 

vezes pelo excesso de inovações na produção, ousadia na construção de seus diálogos e 

complexidade nas suas histórias.  

 Porém, mesmo com essas oscilações em audiência, no número de produções realizadas 

anualmente e até mesmo na sua quantidade de capítulos, a minissérie consegue manter um 

lugar de prestígio na teledramaturgia da emissora. Dessa forma, a publicidade dessas 

produções, representada aqui pelos anúncios publicitários impressos, parece, em alguns casos, 

tentar transmitir esse prestígio. 

 Seguindo a ideia de que o anúncio publicitário possui uma estrutura pré-estabelecida 

como título, ilustrações e texto, e que essa estrutura deve despertar o interesse do leitor, os 

anúncios analisados das minisséries adaptadas da literatura e produzidas pela Rede Globo 

seguem essa receita.  

 Como foi afirmado anteriormente, o anúncio publicitário para este tipo de produto 

parece ter o papel de reforçar informações que muitas vezes não são fixadas durante os 

anúncios feitos pela própria emissora, na televisão. Logo, são anúncios que apresentam em 

poucas palavras as minisséries, nas quais imagens parecem ter mais importância. Essas 

poucas palavras são colocadas de forma que convide o leitor a se tornar telespectador da 

produção, portanto, além de seguir as regras publicitárias de qualquer anúncio, parece que as 

peças seguem um padrão entre elas, uma receita previamente determinada em que direção, 

elenco e fotogramas da minissérie devem de alguma maneira ser citados em toda peça. Em 

praticamente todos os anúncios esses elementos foram encontrados e são apresentados de 

forma semelhante. 

 A emissora utilizou nos anúncios publicitários imagens das produções e do elenco 

como forma de caracterizar previamente o que o público vai encontrar nas histórias que serão 

exibidas. Em alguns anúncios, pequenas sinopses foram apresentadas, porém, a principal 
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ferramenta para tentar expor o conteúdo das minisséries foram os fotogramas dos atores, em 

sua maioria já caracterizados como seus personagens. Esses fotogramas, muitas vezes, 

reforçavam a presença de determinado ator ou atriz na produção, como uma maneira de 

chamar a atenção para sua participação, na tentativa de valorizar a minissérie. 

 Além dos pontos comuns entre título, texto, fotogramas, horário, etc., previamente 

analisados, os anúncios demonstraram preocupação por parte da emissora em informar 

claramente que a história tem origem literária, como forma de legitimar o produto minissérie. 

Essa busca pela valorização se torna bastante clara em alguns casos, em que a primeira 

informação fornecida é o fato de o roteiro ser uma adaptação literária.  

 A preocupação em transmitir essa mensagem ao leitor do anúncio pode ser 

interpretada como uma estratégia de valorizar o produto, justificar a sua presença na grade de 

programação e demonstrar que a emissora está interessada em recontar importantes histórias 

da literatura brasileira. De certa forma, o receptor dessa mensagem, no caso o leitor e futuro 

telespectador, pode entendê-la assim e, a partir daí, dar maior credibilidade à produção e à 

emissora. 

 Ao mesmo tempo em que a Rede Globo utiliza o anúncio para informar a estreia de 

uma produção e aproveita o espaço para divulgar que utilizará uma obra da literatura nacional 

para produzir uma minissérie, a emissora agrega valores tanto àquela produção quanto à sua 

imagem institucional. Demonstrar interesse em divulgar a literatura, mesmo que seja em um 

curto período de exibição e poucas vezes ao ano, em uma televisão aberta com alcance 

nacional, faz com que a Rede Globo seja considerada uma emissora interessada em melhorar 

a sua grade de programação, exibindo programas com conteúdos atraentes. 

 De certa forma, isso é comprovado quando se relatam casos em que a minissérie 

interferiu na venda do livro da história original, muitas vezes até tornando o seu autor mais 

conhecido do que antes, como é o caso da autora do livro A Casa das Sete Mulheres. Fatos 

como este reforçam a ideia de que a minissérie consegue agregar valor a si mesma ao ser um 

espaço para a literatura na TV e, ao mesmo tempo, gera valores ainda maiores para quem a 

produz. 

 Obviamente, são estratégias mercadológicas que levam a emissora a realizar 

produções como essas e a faz investir em sua divulgação, não deixando de citar que são 

adaptações. Isso justifica o fato da Rede Globo continuar produzindo minisséries, mesmo 

sabendo que é um produto que, muitas vezes, não gera lucro e ainda assim representa um 

investimento três vezes maior do que o montante direcionado para uma telenovela, como já 
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afirmou José Marques de Melo anos atrás (1988). Afinal, por que insistir e investir em um 

produto, sabendo que não se pode esperar lucro algum? 

 Essa pergunta é respondida quando se compreende o que a minissérie representa para 

a emissora. O retorno financeiro imediato não ocorre, mas, há lucro para sua imagem 

institucional, o que pode torná-la uma emissora prestigiada por ser capaz de divulgar a 

literatura e até mesmo a leitura, a partir do momento em que incentiva, mesmo que uma parte 

pequena de seu público, a comprar e ler a obra que está sendo ali exibida em forma de 

minissérie, movimentando o mercado editorial. 

 Portanto, a hipótese feita no início dessa pesquisa que afirmava que a Rede Globo é 

capaz de agregar valor a si própria ao divulgar a exibição de uma produção adaptada da 

literatura em sua programação nacional, chegando a quase 100% da população brasileira, é 

confirmada, pois os anúncios mostraram uma preocupação por parte da emissora em expor 

claramente essa característica da produção.  

 Para a Rede Globo, fazer o público enxergá-la como uma emissora interessada na 

difusão da literatura traz um tipo de benefício que permite a emissora não se preocupar, em 

um primeiro momento, com o lucro financeiro. Essa construção da imagem, a partir de uma 

preocupação com a divulgação da cultura brasileira através dos livros que transporta para suas 

produções, pode criar barreiras para que a emissora se defenda de críticas apontadas para as 

grades de programação dos canais de televisão. 

 Essas críticas partem de alguns pesquisadores que afirmam a falta de preocupação com 

o conteúdo de alguns programas, pois o foco está voltado para os índices de audiência e, 

consequentemente, para o lucro. Essa visão crítica que, muitas vezes, não permite enxergar 

possibilidades é amenizada por autores, como Arlindo Machado, que acreditam em uma 

televisão capaz de designar espaço para algo criativo e inovador na mesma proporção que o 

cinema, por exemplo. Em sua pesquisa, Machado afirma que esse reconhecimento é um passo 

para que se consiga compreender e reconsiderar o papel da televisão na formação da cultura, e 

ainda crê que há muito que descobrir pela ‘parte pensante da sociedade’, pois estes ignoram o 

importante papel desse veículo. 

 A partir dessa visão, a Rede Globo pode ser considerada como uma emissora disposta 

a ser este espaço culturalmente criativo, proporcionando à televisão uma função que vai além 

do entretenimento e na contramão daqueles que não a visualizam como fonte de 

conhecimento.  

 O Projeto Quadrante, idealizado pelo diretor de teledramaturgia da emissora, Luiz 

Fernando Carvalho e citado anteriormente, é uma demonstração dessa tentativa da Rede 
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Globo em ser um canal com novas propostas. Segundo o diretor, em entrevistas ao site da 

emissora, o projeto está totalmente voltado para a literatura porque tem o objetivo de resgatar 

histórias de diferentes partes do país, educando e entretendo através de produções inovadoras, 

como foram os casos de A Pedra do Reino (2007) e Capitu (2008). Em outro trecho, Carvalho 

diz que está procurando um diálogo que seja possível “entre os que sabem e os que não sabem 

(...) no qual aquilo que para o homem de cultura média é adquirido e seguro torne-se também 

patrimônio para o homem mais comum”, ou seja, trazer cultura e educação para aqueles que 

não a possuem. Certamente, declarações como essa colocam a Rede Globo em uma posição 

privilegiada (SITE PROJETO QUADRANTE).  

 Produzir algo que tenha origens tão legítimas e divulgar essa produção faz a emissora 

parecer particularmente especial para o público em geral, mesmo apresentando outros 

produtos criticados por conta da falta de conteúdo que exibem. Um exemplo da imagem 

negativa construída por outros programas é apontado pela pesquisadora Veronica Eloi quando 

ressalta que a produção global Big Brother Brasil faz uso do ‘grotesco’ apenas para ser 

sensacionalista, sem trazer nenhuma reflexão e ainda é capaz de banalizar a intimidade de um 

indivíduo. Portanto, ao dar espaços para adaptações literárias, a imagem da emissora pode ser 

melhorada por exibir, concomitantemente, produções culturalmente valorizadas. 

 Diante de suas concorrentes, essa imagem acaba se tornando ainda mais forte, pois na 

concorrência a existência de produtos com o mesmo perfil é praticamente nula. Atualmente, a 

única emissora que também investe em minisséries é a Rede Record, porém, até então foram 

pouquíssimas, comparado ao número de exibições da Rede Globo. Suas outras concorrentes 

como SBT, Rede TV! e Bandeirantes são emissoras com baixo investimento em 

teledramaturgia e, portanto, suas produções ainda não constroem valores culturais às suas 

imagens com a mesma intensidade que a minissérie adaptada da literatura proporciona para a 

Rede Globo.  

  Ainda que essas ações de divulgação, que destacam a origem literária, sejam 

estratégias da emissora para que seu produto seja consumido pelo maior número de pessoas, 

essas iniciativas causam consequências positivas. Ao expor sua imagem vinculada à cultura 

através das adaptações, a emissora acaba trazendo a literatura para mais perto do público. 

Mesmo não sendo seu objetivo ou seu principal foco, essa produção televisiva se torna capaz 

de incentivar a leitura e gerar conhecimento, por ser exibida dentro de uma emissora de 

televisão com altos índices de audiência, em um canal aberto no principal veículo de 

comunicação do país. 
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 Portanto, há também uma consequência positiva de todo esse processo, ou seja, cria-se 

uma situação em que, a partir do contato do público com a minissérie adaptada, há um resgate 

de parte da literatura nacional, o que pode ser compreendido como uma forma de divulgação 

de uma obra literária dentro de uma emissora com altos índices de audiência, no principal 

veículo de comunicação nacional, em um país onde a leitura ainda precisa ser mais 

valorizada.  

 Essa divulgação da minissérie adaptada da literatura, ao gerar todas essas 

consequências positivas, tanto para o público quanto para a emissora, demonstra o quanto a 

publicidade é capaz de motivar o consumidor a criar imagens positivas sobre um determinado 

produto, indo muito além da simples influência na decisão de compra. A partir dessa análise, 

é legítimo afirmar que um jogo de palavras persuasivo em um simples anúncio impresso pode 

complementar estratégias do anunciante que nem sempre estão explícitas. 

 Finalmente, as reflexões sobre a visão comercial e cultural da minissérie adaptada da 

literatura podem trazer inquietações sobre o real papel da dramaturgia na televisão brasileira. 

Permitem pensar que, ao mesmo tempo em que há a produção de uma telenovela ou de uma 

minissérie para suprir uma demanda dos telespectadores, há também por trás uma estratégia 

comercial que visa atender as necessidades de uma empresa privada que nem sempre é o 

retorno financeiro, como foi demonstrado através dessa análise. Porém, essas estratégias e 

seus efeitos para as emissoras de televisão ainda são pouco discutidos, o que deixa uma porta 

aberta que aguarda estudos futuros para que se consiga compreender ainda mais como a 

divulgação de outros produtos, como telenovelas, seriados etc. é moldada não apenas para 

cumprir seus objetivos de informar e persuadir o público a consumir o seu produto, mas 

também para construir uma imagem positiva que lhe beneficie diante de seu público, de sua 

concorrência e de críticas voltadas ao conteúdo televisivo.    

 

 


