
A nova fronteira da teledramaturgia 
Helena Jacob 
 
N o mundo dos novos formatos de mídia, os blogs são uma ferramenta poderosa 
para quem deseja se atualizar sobre um determinado segmento do entretenimento, 
especialmente nos assuntos relacionados à televisão e ao cinema. Logo após a 
cerimônia de entrega do Oscar, realizada em Los Angeles no último domingo, quem 
quisesse se informar sobre a premiação podia recorrer a diversos blogs, que 
analisavam a premiação.  
 
Uma das considerações mais curiosas e que mostra os novos rumos que a produção 
audiovisual americana vem tomando é o post de Claúdia Croitor, autora do 
"Legendado", blog sobre o mundo das séries de TV americanas. No texto publicado 
do dia 26 a jornalista ressalta que uma atriz saída do reallity show "American Idol" 
(Jennifer Hudson) ganhou o prêmio de atriz coadjuvante, entregue por um ator que 
veio da série "E.R"., George Clooney - premiado em 2006 como melhor ator 
coadjuvante - e Jerry Seinfeld, criador da série que leva o seu nome e é uma das 
campeãs de audiência dos Estados Unidos, subiu ao palco do Kodak Theatre para 
apresentar uma das categorias.  
 
Há, de fato, uma mudança significativa no mundo hollywoodiano. Há pouco tempo, 
astros das séries de TV raramente conseguiam um bom lugar no mundo do cinema. 
Casos como os do próprio George Clooney, que foi revelado como o médico 
pediatra de "E.R." e hoje é um dos nomes mais poderosos da indústria de cinema, 
eram raros. Hoje, no entanto, o que se observa é que Hollywood vem perdendo 
técnicos, atores e, principalmente, roteiristas para o sucesso das séries de TV.  
 
Muitos especialistas falam que as séries vivem a sua "era de ouro" nos dias de 
hoje. Um exemplo da força é a ansiada estréia do inovador "Lost", cujas vítimas de 
um estranho desastre aéreo protagonizam a terceira temporada - com a 
participação no elenco do ator brasileiro Rodrigo Santoro - exibida a partir de 
segunda, dia 5, no canal de TV a cabo AXN. E hoje, dia 2, estréia na Universal 
Channel, também da TV a cabo, a atual sensação do momento nos Estados Unidos 
e no mundo da internet, a série "Heroes", claramente inspirada em "Lost" e no 
universo das histórias em quadrinhos.  
 
A migração de talentos para a TV pode ser exemplificada pelo projeto "On the Lot", 
um reallity show que Steven Spielberg está produzindo para a Fox. Outro é que 
artistas como Alec Baldwin, Patrícia Arquete, Charlie Sheen e Jason Lee vêm 
conseguindo na TV o sucesso nunca antes alcançado na telona. Por outro lado, 
criadores de séries premiados, como J.J. Abrams, de "Lost", "Alias" e "Felicity", vêm 
recebendo sucessivos convites para entrar no mundo do cinema.  
 
O sucesso do gênero no Brasil também vem atraindo a atenção de pesquisadores e 
das editoras. O recém-lançado "Em Tempo Real", livro do jornalista Cássio Starling, 
por exemplo, é uma porta de entrada para os estudos mais sérios sobre esse 
fenômeno.  
 
Se no Brasil são as telenovelas a estrela principal na história da nossa televisão, 
nos Estados Unidos as séries se confundem com a história desse veículo. O modelo 
que conhecemos hoje se consagrou na década de 50, quando a televisão passou a 
ocupar o lugar do rádio como principal meio de entretenimento da população 
americana, como observa o pesquisador Gilberto Silva Júnior em artigo para revista 
Contracampo.  
 
O grande marco daquele período foi a sitcom (comédia de situação) "I Love Lucy". 
A personagem de Lucile Ball se tornou a verdadeira "namoradinha" da América 
naqueles anos, com seu jeito atrapalhado e romântico. Nessa época também surgiu 
a ficção científica de "Além da Imaginação", "série com episódios isolados que 



abriam espaço para um comentário crítico sobre a sociedade de então, mergulhada 
na paranóia da guerra fria", como afirma Silva Jr.  
 
Nas décadas seguintes se destacariam a paródia de James Bond criada por Mel 
Brooks, o "Agente 86", a feminista "Mary Tyler Moore Show", que colocou as 
mulheres no centro do palco pela primeira vez e as séries policiais da década de 80, 
como "Miami Vice" e "Hills Street Blues".  
 
Mas foi nos anos 90 que as séries começaram a dar sinais do padrão de qualidade 
exibido hoje. Com o lançamento de "Twin Peaks", o diretor de cinema David Lynch 
levou para a telinha episódios com acabamento de cinema e com um intrincado 
imaginário, onde nenhum personagem lembrava aqueles de comportamento 
exemplar da década de 50. O público passou um ano inteiro ansioso por saber 
"quem matou Laura Palmer".  
 
No ano anterior, 1989, já havia estreado "Seinfeld", que durante nove temporadas 
mostrou aos Estados Unidos a sua face mordaz, na interpretação do grupo de 
amigos nova-iorquinos avesso ao politicamente correto que invadiu o país no 
mesmo período.  
 
Na seqüência, a idéia de grupo de amigos originou outro enorme sucesso: 
"Friends". Apoiado no mesmo modelo de sitcom de Seinfeld, mas de maneira 
menos cínica, a série chegou a pagar US$ 1,3 milhão de cachê por episódio a cada 
de um seus seis protagonistas, na última temporada, exibida em 2005.  
 
Outro marco da década de 90 é "Arquivo X", que trouxe de volta o gênero da ficção 
científica paranóica da década de 50. A série surpreendeu pela produção e pela 
trama de conspiração governamental relacionada a seres extraterrestres que 
prendeu o público por nove temporadas. "Arquivo X" tornou-se um marco também 
na TV brasileira, pois sua exibição na íntegra pela Rede Record foi um alívio para os 
fãs desse gênero, antes presos aos desrespeito da Rede Globo pelo formato.  
 
Ficou célebre o episódio da exibição de "Twin Peaks" na Globo, quando a fase final 
do programa, a mais importante, foi mutilada e condensada. Atualmente 
programas como "C.S.I". e "Monk", exibidos integralmente, ajudam a Rede Record 
a ganhar pontos no Ibope.  
 
Era de ouro  
 
Hoje, a mesma Rede Globo que editou "Twin Peaks" se rendeu ao formato graças 
ao sucesso da exibição da série em tempo real "24 Horas", que deu a um horário 
morto - aquele após o Jornal da Globo - inacreditáveis 15 pontos de audiência no 
Ibope.  
 
Essa era de ouro das séries, responsável por fenômenos como "24 Horas", da Fox, 
tem como uma das precursoras a rede americana HBO, como aponta o doutorando 
em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, Fabio Sadao. Especializado em 
novos formatos audiovisuais, Sadao afirma que o papel da rede com a criação de 
séries como "Sex and the City", "Carnivale" e "Six Feet Under" foi fundamental para 
a segmentação e posterior salto de qualidade do gênero.  
 
"É por isso que no Brasil não conseguimos reproduzir esse sucesso, porque não há 
segmentação na TV brasileira; para criar programas como "Família Soprano", que 
conta a história do cotidiano de uma família de mafiosos, é preciso segmentar o 
público e oferecer produtos de qualidade para cada mercado", afirma.  
 
Para chegar a esse nível de excelência, no entanto, Sadao lembra que é preciso 
investir nos roteiristas, os grandes responsáveis pelo sucesso das séries. "É 
necessário ter um excelente time de escritores para manter a audiência de um 



programa por anos consecutivos; por isso a TV hoje paga a peso de ouro seus 
roteiristas", observa.  
 
Michael Ruman, professor do curso superior em Audiovisual do Senac, lembra que 
séries como "E.R." também foram fundamentais para o fortalecimento do gênero. 
"Mostrar o cotidiano de um hospital, envolvendo os médicos, sempre considerados 
deuses, em situações cotidianas, aproximou as séries do telespectador", diz.  
 
Com tantas opções de qualidade, não é fácil manter a atenção do telespectador. 
Que o digam dois grandes sucessos, "Lost" e "Desperate Housewives". Criados em 
2004, ambos se tornaram rapidamente fenômenos de audiência, graças às histórias 
dos sobreviventes do desastre aéreo de "Lost" e as das donas de casa do subúrbio 
americano de "Desperate Housewives".  
 
No entanto, no ano seguinte, com uma segunda temporada que não agradou 
críticos e público, as duas viram a audiência cair assustadoramente e tentam se 
recuperar na atual terceira temporada.  
 
A jornalista Claudia Croitor conta que, além de trabalhar com o gênero no blog 
"Legendado" e na edição do site "Séries ETC" do portal Globo.com, ela é uma 
apaixonada pelo formato e que está cada vez mais difícil escolher o que assistir, 
graças à qualidade dos programas. E complementa: "Hoje as séries superam 
muitos filmes; os episódios têm orçamentos gigantescos, atores, diretores e 
escritores de primeira".  
 
De fato, não é fácil escolher. Depois das estréias de "Lost" e "Heroes", e contando 
que sucessos como "Grey’s Anatomy" - vencedora do Globo de Ouro de melhor 
série dramática em 2006 - já estão no ar, o telespectador não perde por esperar. 
Ainda em março estréia "House", cujo trabalho de Hugh Laurie como um médico 
cínico e politicamente correto já conquistou diversos prêmios por sua excelência. E 
em abril, volta ao ar mais um dia infernal na vida do agente Jack Bauer, de "24 
Horas", o novo super-herói americano que salvará o mundo pela sexta vez. Difícil 
mesmo não é a tarefa de Bauer, mas sim a do espectador de escolher entre tantas 
boas opções de entretenimento.  
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