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Resumo 

 

O crescimento de audiência e repercussão das novelas históricas (chamadas 

popularmente de „novelas bíblicas‟) exibidas pela TV Record vem chamando a atenção 

do público, de profissionais do audiovisual e de pesquisadores da área de 

comunicação/televisão. A TV Globo é a referência em dramaturgia no país, mas há 

algum tempo vem dividindo telespectadores com outras emissoras; neste contexto, a 

evolução de desempenho das „dramaturgias religiosas‟ abre espaço pra discussão sobre 

os porquês de um tema tão segmentado estar conquistando a audiência. A partir da 

perspectiva dos usos e gratificações, foram realizadas duas pesquisas qualitativas sobre 

a programação de TV em Manaus (AM) - em 2014 e em 2016 - que apontam alguns 

motivos para o interesse dos amazonenses por este tipo de produção.  

 

Palavras-chave: novelas históricas; audiência; pesquisa; televisão; usos e gratificações. 

 

1. Introdução 

Quando se fala em teledramaturgia, especialmente em novelas, a TV Globo é 

referência não só no Brasil, mas no mundo. Segunda maior emissora comercial do 

planeta
5
, suas novelas são exportadas para mais de 120 países todos os anos

6
. A 

qualidade técnica e estética das produções é indiscutível, no entanto, há algum tempo as 

temáticas abordadas nos enredos das produções tem promovido discussões e 

posicionamentos entre grupos de telespectadores; tal movimento tem levado a emissora 

a rever personagens, e até mesmo a mudar o rumo de algumas tramas. Babilônia, 

exibida em 2015, por exemplo, foi considerada a novela de pior desempenho da história 

da TV Globo e por isso teve sua exibição encurtada. Pesquisas apontaram os motivos do 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestre em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, UMESP, cpollake@gmail.com 

 
3 Especialista em Produção e Direção em Cinema pela Universidade do Norte, UNINORTE, 

evellinveras84@gmail.com  

 
4 Emissora afiliada a TV Record no Amazonas.  

 
5 Até 2011 a TV Globo era a terceira do mundo; com a queda comercial da americana CBS, a emissora passou à 

segunda colocação no primeiro semestre de 2012 e mantém-se até a presente data.   

  
6 A TV Globo é a segunda maior produtora de novelas do mundo, perdendo apenas par a mexicana Televisa.  
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fracasso: críticos e telespectadores consideraram alguns enredos „fortes demais‟, como 

as abordagens sobre questões de gênero (homossexualidade) e racismo. Considerando 

que telenovelas são produtos culturais feitos para atender o consumo de grupos sociais, 

devemos levantar alguns pontos de reflexão ao abordar como tema os desempenhos 

destas produções. 

Produtos produzidos pela indústria cultural, pensados a partir dos preceitos da 

comunicação de massa, devem atender aos anseios da sociedade tendo como base seus 

aspectos culturais para que sejam aceitos e consumidos pela sociedade onde estão 

inseridos. Os Estudos Culturais, nascido em berço da mais rigorosa tradição inglesa, dão 

conta dessa premissa; a América Latina, que „bebeu‟ das principais fontes britânicas, 

dispensou grande atenção às mediações entre culturas populares e produção cultural de 

massa, ou seja, as teorias atentam para que a significação que o indivíduo dá às 

mensagens pode definir qual o fluxo de permanência do produto cultural „à venda‟. 

Mattelart e Neveu (2004) define a linha central de interesse dessa perspectiva: 

 

Podemos qualificar (...) a emergência dos Cultural Studies como a de 

um paradigma, de um questionamento teórico coerente. Trata-se de 

considerar a cultura em sentido amplo, antropológico, de passar de 

uma reflexão centrada sobre o vínculo-nação para uma abordagem da 

cultura dos grupos sociais. Mesmo que ela permaneça fixada sobre 

uma dimensão política, a questão central é compreender em que a 

cultura de um grupo, e inicialmente a de classes populares, funciona 

como contestação da ordem social ou, contrariamente, como modo de 

adesão às relações de poder. (p.13-14). 

 

O entendimento desta base teórica é fundamental para a presente investigação já 

que o resultado da recepção dos indivíduos ao objeto de estudo central – as produções 

históricas – está diretamente condicionado à cultura de um grupo social; em um país de 

dimensões intercontinentais como o Brasil, esta compreensão torna-se ainda mais 

necessária para a problematização adequada do fenômeno. 

A compreensão da recepção de mídia aqui proposta se dará tendo como base de 

análise os estudos culturais (Escola de Birmighan) sob o modelo de codificação-

decodificação proposto por Paul Lazarsfeld e Robert Merton: a técnica de focus group
7
. 

A partir da utilização destas estruturas teórico-metodológicas serão apresentados os 

                                                 
7 A fundamentação da técnica será apresentada mais adiante. 
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resultados de percepção para a questão central: quais os motivos para o crescente 

desempenho de audiência das produções históricas da TV Record no Amazonas. 

2. TV Record, dramaturgia e as produções históricas 

Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, adquiriu a 

Rede Record em1989; a partir daí, muitas mudanças foram feitas para reestruturar a 

emissora. Em 1990, ganhou uma nova identidade visual e reformulou a programação. 

Entre os anos de 1995 e 2003 ocorreu a mudança de sede para a Barra Funda (SP), 

possibilitando o investimento em estúdios mais modernos e também em produção de 

minisséries. No período de 2004 a 2007, com o slogan „A Caminho da Liderança‟, 

apostou em uma nova fase ao retomar a produção de telenovelas com a exibição de A 

Escrava Isaura, e ao diversificar a grade de programação visando aumentar sua 

audiência. Outro grande passo da emissora neste período foi a criação do complexo de 

produção dramatúrgica no Rio de Janeiro, o RecNov. Neste processo de 

profissionalização, algumas produções começaram a ter destaque de audiência como: 

Prova de Amor, Vidas Opostas e Caminhos do Coração
8
 -  que teve três temporadas 

devido ao sucesso de audiência. 

A tabela a seguir destaca, em ordem cronológica, as teledramaturgias produzidas 

pela Record, a partir da criação do RecNov
9
, em 2005. 

ANO TELEDRAMATURGIA 

2005 ESSAS MULHERES /  PROVA DE AMOR 

2006 CIDADÃO BRASILEIRO / BICHO DO MATO / ALTA ESTAÇÃO / VIDAS OPOSTAS 

2007 LUZ DO SOL / OS MUTANTES / AMOR E INTRIGAS 

2008 CHAMAS DA VIDA 

2009 PROMESSAS DE AMOR / PODER PARALELO /  BELA, A FEIA 

2010 RIBEIRÃO DO TEMPO / A HISTÓRIA DE ESTER 

2011 REBELDE / VIDAS EM JOGO / SANSÃO E DALILA 

2012 MÁSCARAS / BALACOBACO / REI DAVI 

2013 DONA XEPA / JOSÉ DO EGITO 

2014 MILAGRES DE JESUS / PECADO MORTAL / VITÓRIA 

2015 OS DEZ MANDAMENTOS 

2016 A TERRA PROMETIDA /  ESCRAVA MÃE 

2017 O RICO E LÁZARO 

                                                 
8
 Devido ao sucesso de audiência da novela, o autor Tiago Santiago produziu dois desdobramentos do 

enredo, dando origem à trilogia: Caminhos do coração, Os Mutantes: caminhos do coração e Mutantes: 

Promessas de Amor.   
9
 O Grupo Record comprou o complexo Renato Aragão Produções, em Jacarepaguá, e o transformou em 

sua base de produções dramatúrgicas, que ficou conhecida como RecNov (Record Novelas),  
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Como podemos observar na tabela, foi em 2010 que a TV Record produziu a 

primeira minissérie baseada em histórias religiosas, A História de Ester, tornando-a 

pioneira neste segmento. Considerada ainda uma iniciante em dramaturgia, e com o 

desafio de uma produção de época, a emissora deixou a desejar no que dizia respeito 

principalmente a recursos tecnológicos e estéticos. O resultado de audiência não foi 

considerado um sucesso, mas o burburinho produzido estimulou à TV Record a 

continuar investindo no nicho histórico religioso em busca de criar um diferencial 

editorial para suas produções.  

Antes de chegarmos ao nosso objeto de estudo, a novela Os Dez Mandamentos, 

é importante apresentar as etapas/trajetória de ascensão das produções históricas da 

emissora a fim de contextualizar o sucesso alcançado por esta produção.  Para isso, 

utilizamos como base as informações disponíveis no portal R7
10

. 

2.1 A História de Ester 

Estreia 

03 de Março de 2010 

N. de Capítulos 

10 

Periodicidade 

Semanal – às quartas-feiras 

Sinopse 

A minissérie A História de Ester foi baseada no livro bíblico de Ester e se passa por 

volta de 400 anos a.C., na antiga Pérsia, onde hoje é o Irã. A trama principal traz uma 

linda história de amor entre uma mulher do povo, Ester, e o rei Assuero. Ester é uma 

humilde moça judia que se torna rainha e salva seu povo de ser morto.  

 

Destaques: Foram construídos cenários importantes em um estúdio de mil metros 

quadrados no RecNov, no Rio de Janeiro. Cada capítulo custou cerca de R$500 mil 

reais, porém as limitações tecnológicas e a composição de figurino e maquiagem de 

época se tornaram pontos fracos da produção.  

2.2 Sansão e Dalila 

Estreia 

04 de janeiro de 2011 

N. de Capítulos 

18 

Periodicidade 

Semanal – às quartas-feiras 

Sinopse 

A minissérie Sansão e Dalila conta a história de Sansão, um homem que ao se 

apaixonar, entrega seu futuro nas mãos de sua amada Dalila ao revelar a origem de sua 

força, o seu voto com Deus e a proibição de passar a navalha nos cabelos. 

                                                 
10 http://entretenimento.r7.com Acesso em 28 de abril de 2017 às 10h 

 

http://entretenimento.r7.com/
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Destaques: Nesta minissérie a composição do figurino e da maquiagem de época foi 

aprimorada em função da experiência anterior. Cada capítulo custou em média R$ 800 

mil e o desempenho de audiência começou a melhorar. 

 2.3 Rei Davi 

Estreia 

24 de janeiro de 2012 

N. de Capítulos 

29 

Periodicidade 

Semanal – às quartas-feiras 

Sinopse 

A obra Rei Davi foi baseada em I Samuel e II Samuel e conta a história de um dos 

personagens mais importantes e conhecidos da Bíblia, Davi. A história que mostra 

como um humilde pastor de ovelhas derrotou o temível gigante Golias e que 

transformou as doze tribos de Israel em uma grande nação, forte e respeitada.  

 

Destaques: Esta minissérie foi um marco de mudança no padrão/qualidade técnica e 

estética das produções históricas da emissora. O investimento de mais de R$ 25 milhões 

possibilitou mais qualidade de imagem e uma caracterização de figurino e maquiagem 

mais realista. A minissérie foi comercializada para vários países e ganhou o prêmio 

Festival y Mercado de Televisión Internacional, da Argentina, na categoria de Melhor 

Produção de 2012. 

 2.4 José do Egito 

Estreia 

30 de janeiro de 2013 

N. de Capítulos 

37 

Periodicidade 

Semanal – às quartas-feiras 

Sinopse 

O roteiro narra a história de José, filho preferido de Jacó, que foi vendido como 

escravo pelos irmãos. Após alguns anos, José interpretou um sonho do Faraó, que ficou 

satisfeito e o coroou como seu homem de confiança.   

 

Destaques: José do Egito foi a mais longa minissérie bíblica da TV Record. A obra 

utilizou câmeras de cinema para dar mais realidade às cenas; muitas feitas fora do Brasil 

- no Egito, em Israel e no deserto de Atacama, no Chile. A produção teve o mesmo 

custo da anterior, e também foi exportada para vários países. 

2.5 Milagres de Jesus 

Estreia 

primeira temporada: 22 de janeiro de 2014 

segunda temporada: 2 de fevereiro de 2015 

 

Capítulos 

21 

14 

Periodicidade 

Semanal – às quartas-feiras 

Segundas e terças-feiras 

Sinopse 

A série Milagres de Jesus foi dividida em duas temporadas, exibidas em 2014 e 2015. 

Feita em episódios, com o enredo contado a partir do ponto de vista dos agraciados por 

Jesus Cristo e escrita por Renato Modesto, Vivian de Oliveira, Maria Claudia Oliveira, 

Paula Richard, Gustavo Reiz e Camilo Pellegrini, com direção de João Camargo.  
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Destaques: Com os bons resultados de audiência a série ganhou duas temporadas na TV 

Record. A produção ganhou destaque internacional sendo a primeira série brasileira 

dublada em espanhol exibida pelo Canal Univisión, nos Estados Unidos. A série levou o 

prêmio na categoria Melhor Produção de 2014 pelo Festival y Mercado de Televisión 

Internacional. O programa também foi líder de audiência entre os canais que exibem 

programação em espanhol, com 1,7 milhão de espectadores.  

2.6 Os Dez Mandamentos 

Estreia 

primeira temporada: 23 de março de 2015 

segunda temporada: 04 de abril de 2016 

Capítulos 

176 

66 

Periodicidade 

Segunda a sexta-feira 

Sinopse 

A novela reconta uma das mais famosas passagens da Bíblia: a saga de Moisés, desde 

seu nascimento até a chegada de seu povo à Terra Prometida, passando pela fuga do 

Egito através do Mar Vermelho e o encontro com Deus no Monte Sinai. Livre 

adaptação dos livros Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a novela cobre mais 

de cem anos de história. 

 

Destaques: Os Dez Mandamentos foi a primeira telenovela brasileira baseada numa 

história bíblica. Com um investimento de quase R$ 750 mil por capítulo, a emissora 

apostou pesado em caracterização dos personagens e efeitos durante as pragas do Egito 

e na abertura do Mar Vermelho. Devido ao grande sucesso de audiência, a novela foi 

dividida em duas temporadas, repetindo o método utilizado com a novela Os Caminhos 

do Coração, que teve três temporadas. A „novela bíblica‟ foi exibida em mais de 30 

países e recebeu três indicações na edição de 2016 do Seoul International Drama 

Awards, um dos mais importantes prêmios da TV na Ásia.  

Esta produção marca o início de produções sistemáticas de „novelas históricas bíblicas‟   

na TV Record e é o objeto de estudo central deste artigo.  

2.7 A Terra Prometida 

Estreia 

05 de julho de 2016 

N. de Capítulos 

179 

Periodicidade 

Segunda a sexta-feira 

Sinopse 

A telenovela A Terra Prometida, que foi a sequencia da história de Os Dez 

Mandamentos, narra que Josué se tornou o novo líder dos hebreus após a morte de 

Moisés. Um guerreiro experiente, dotado de coragem, determinação e de uma fé 

poderosa, Josué tem que cumprir uma difícil missão ordenada por Deus: comandar as 

doze tribos de Israel na conquista de Canaã, a Terra Prometida.  

Destaques: Estavam previstos 130 capítulos, mas devido aos bons índices de audiência 

registrados foram esticados para 179 capítulos, consolidando o sucesso da TV Record 

nesse segmento e impulsionando a continuação de produções de „novelas bíblicas‟. 
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2.8 O Rico e Lázaro 

Estreia 

13 de março de 2017 

N. de Capítulos 

150 

Periodicidade 

Segunda a sexta-feira 

Sinopse 

A novela O Rico e Lázaro conta que após o governo de vários reis que se afastaram de 

Deus, Jerusalém encontra-se mergulhada na idolatria. O povo de Deus está prestes a 

perder tudo que Moisés e Josué conquistaram. A Babilônia impõe sua força sobre toda 

a região da Mesopotâmia. Após derrotar os egípcios, Nabucodonosor assume o trono 

do vasto império. Durante seu reinado, ele transforma a cidade em joia do mundo 

antigo, construindo para sua esposa, a rainha Amitis, os lendários Jardins Suspensos da 

Babilônia. Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o Templo de Salomão, e escraviza 

milhares de hebreus, dando início ao Cativeiro da Babilônia, que se estenderá por 

setenta anos.  
 

Destaques: Foi a primeira novela da emissora totalmente gravada em 4K
11

. 

Apesar da divergência inicial entre alguns gestores da emissora sobre a questão 

de investir ou não no segmento de produções de temas histórico-religiosos, já que a 

emissora por muitos anos tentou desvencilhar-se da associação à Igreja Universal, os 

dirigentes encontraram um caminho de acordos onde a abordagem sobre a questão da 

imagem deu lugar ao pensamento estratégico de segmento de um mercado dramatúrgico 

sem precedentes
12

. 

O segmento se consolidou na grade de programação da emissora principalmente 

após promover um grande investimento na qualidade das produções, elevando 

significativamente as médias de audiência em várias capitais brasileiras e fomentando a 

exportação do produto. 

3. Audiência conquistada: a evolução de desempenho das produções bíblicas no 

Amazonas 

As „produções bíblicas‟
13

 evoluíram em qualidade e estratégia, e conquistaram a 

audiência do brasileiro. Para uma perspectiva deste panorama, utilizaremos como 

exemplo específico, o desempenho alcançado em Manaus, capital do Amazonas, onde 

estas produções cresceram muito em repercussão e resultados de audiência nos últimos 

dois anos. 

                                                 
11

 Tecnologia de filmagem de resolução quatro vezes maior do que a full HD. 
12

 Informação da autora Carla Pollake, que entre 2013 e 2015 era Gestora de Pesquisa e Conteúdo na TV 

Record e participou do processo de implantação das „novelas bíblicas‟ da emissora. 
13

 Vamos utilizar os termos “produções bíblicas‟ e/ou  „novelas bíblicas‟ como substitutos populares 

equivalentes ao conceito de produções históricas, utilizado oficialmente pela TV Record.  
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Para esta análise utilizamos métodos complementares: um quantitativo
14

, com 

base em índices de audiência; outro qualitativo, apurado a partir de grupos de 

discussão
15

.  

A primeira variável analisada foi a audiência
16

. O gráfico a seguir mostra o 

desempenho referente à média de audiência (temporada) de cada uma das produções 

históricas, de acordo com os dados do IBOPE
17

: 

 
Fonte: Ibope Media Workstation – Base: Total Ligados. Praça: Manaus. 
 

A minissérie José do Egito se destacou ao registrar a maior média de 

audiência(IA)
18

 que foi de 8,5 pontos, porém dividiu o ranking de maior share
19

 de 13,4 

pontos com a novela Os Dez Mandamentos (1ª temporada). Em termos reais, Os Dez 

Mandamentos teve um melhor desempenho já que o total de ligados (TL)
20

 foi 12,2% 

                                                 
14

 Utilizando como método a aferição de audiência através de dados transmitidos a uma base estatística 

por meio dos peoplemeters instalados na cidade de Manaus. 
15

 Grupos realizados e mediados pelas autoras do presente artigo. 
16

 Dados coletados pelo departamento de pesquisa e análise de conteúdo da TV A Crítica, afiliada da TV 

Record no Amazonas. 
17

Como a emissora local assinou contrato com o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(IBOPE) em junho de 2012, os resultados das minisséries bíblicas produzidas antes desse período não 

serão incluídas neste estudo. Em setembro de 2016 houve uma transição de contrato; a TV A Crítica, não 

renovou com o IBOPE e assinou com a empresa alemã GFK (Growth from Knowledge); por 

consequência as médias de audiência das novelas A Terra Prometida e O Rico e Lázaro apresentadas 

neste artigo foram fornecidas por este instituto. 
18

Cada ponto de audiência equivale a um por cento (1%) do universo de domicílios ou de indivíduos de 

uma cidade; sendo assim, esses números variam de um estado para o outro, e podem variar de um ano 

para o outro, como ocorreu na cidade de Manaus, conforme descrito a seguir:  

2016 (IBOPE) 2017 (GFK) 

1 ponto de audiência = 5.567 domicílios 1 ponto de audiência = 6.643 domicílios 

1 ponto de audiência  = 19.038 indivíduos 1 ponto de audiência  = 21.919 indivíduos 

 
19

 Share refere-se à participação, o quanto representa a audiência no total de televisores ligados. 
20

 Total de Ligados (TL) refere-se à audiência do total de ligados. Índice dentre a população que assiste a 

TV em determinada faixa horária. 

8,5 4,4 7,5 7,9 13,4 8,3 13,4 11,5 

63,2 
52,9 55,5 

68,7 

JOSÉ DO EGITO MILAGRES DE

JESUS

OS DEZ

MANDAMENTOS

(1ª TEMPORADA)

OS DEZ

MANDAMENTOS

(2ª TEMPORADA)

Dados de audiência - IBOPE 

 (Média do produto) 

IA SH TL
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menor que o do período da minissérie; além de exibir 139 capítulos a mais que José do 

Egito, o que poderia ter diminuído a média da produção mas não aconteceu. 

Com base nestas observações podemos apontar que, em Manaus, José do Egito 

foi o marco inicial de visibilidade das produções históricas da TV Record e teve sua 

confirmação de recall com a progressão continuada de audiência em Os Dez 

Mandamentos, assim, esta produção se consolida como ponto de virada para a 

repercussão da dramaturgia desta emissora no Amazonas.  

Posterior às duas temporadas da novela Os Dez Mandamentos, foram produzidas 

as novelas A Terra Prometida e O Rico e Lázaro, cujos desempenhos de audiência são 

destacados a seguir
21

: 

  

Fonte: GfK; Evogenius Reporting; Ponderação: domicílios; Praça: Manaus; 

Segundo os dados do GFK
22

, a média da estreia da novela A Terra Prometida foi 

de 14,5 pontos, e manteve uma média satisfatória durante toda sua exibição.  

Na sequencia, o resultado da estreia de O Rico e Lázaro surpreendeu registrando 

em Manaus a maior média de audiência em todo o Brasil (25,0 pontos)
23

; esse resultado 

correspondeu a um crescimento de 72,4% em comparação à estreia de A Terra 

Prometida, consolidando índices de audiência nunca antes registrados
24

. 

                                                 
21

 Vale destacar que neste período a aferição de audiência da TV A Crítica já estava sendo realizada pelo 

instituto GFK, o que mudou algumas métricas já que ampliou a amostra de 220 para 260 peoplemeters. 
22

 Na data de estreia da novela a TV A Crítica estava no período de transição de contrato do IBOPE. O 

GFK só começou a gerar informações a partir de setembro, mas disponibilizou dados retroativos para que 

a emissora não tivesse um „buraco‟ em sua sequencia de análises. 
23

 Utilizamos como referência o Painel Nacional de Televisão (PNT) que é constituído pelas praças onde 

existe medição regular de audiência. Dados de todo o Brasil foram publicados no site O Planeta TV (e 

posteriormente confirmados pela TV Record por email) que registrou as seguintes audiências de estreia: 

GO: 20,0; RJ: IA 17,0; PE: IA 15,3; BA: IA 15,2; MG: IA 15,0 e SP: IA 14,5. 
24

 Historicamente as novelas da TV Record tinham desempenhos muito baixos no Amazonas. 

14,5 
25 
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Durante o período de exibição de Os Dez Mandamentos foi detectado que os 

índices de audiência da novela das 21h
25

 da TV Amazonas
26

 começaram a apresentar 

uma redução de desempenho; esta variável foi incluída no estudo para efeito de 

comparação por trazer um aspecto importante para a análise: estaria a TV Record 

angariando audiência em função da queda de desempenho da TV Globo? Por que a 

emissora referência em teledramaturgia estava perdendo público em Manaus?  

Destacamos a audiência da novela Babilônia, exibida no mesmo período da 

novela Os Dez Mandamentos, confrontando, para efeito comparativo, com os dados das 

novelas que a antecedeu, e que a substituiu: 

Fonte: Ibope Media Workstation – Base: Total Ligados. Praça: Manaus. 

Babilônia alcançou a média de 18,8 pontos; sua antecessora Império havia 

registrado média de 23,3 pontos, ou seja, houve um índice de decréscimo de 19,3%, 

perda considerável para o horário nobre. Com índices muito abaixo do esperado em 

todo o Brasil, Babilônia teve sua exibição reduzida; ficou no ar apenas cinco meses 

quando normalmente a duração média de uma novela é de oito meses. As curvas de 

movimentação de audiência, tanto na TV A Crítica (que exibia Os Dez Mandamentos) 

quanto na TV Amazonas (que exibia Babilônia), foram identificadas e diagnosticadas, 

mas os motivos para este comportamento do público telespectador só poderiam ser 

identificados por meio de uma investigação qualitativa. E foi o que fizemos.  

                                                 
25

 Babilônia, na TV Globo estreou uma semana antes de Os Dez mandamentos na TV Record. 
26

 Afiliada da TV Globo no Amazonas.  

23,3 
18,8 

24 

45 
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 A Regra do Jogo, substituta de Babilônia voltou a elevar os índices de audiência 

do horário, registrando uma média de 24,0 pontos, mas a participação ainda 

apresentava-se reduzida se comparada ao período anterior, com o agravante de ter mais 

televisores ligados que naquela ocasião.   

Tendo sido identificado este panorama, a TV A Crítica entendeu ser esta uma 

oportunidade de fidelizar o público amazonense no horário nobre com vistas a 

dramaturgia da TV Record; assim realizou um pesquisa ainda no ano de 2014 para 

ajustes em sua programação e estratégias e aproveitou para investigar a questão do 

crescimento da audiência das novelas históricas, assim como o declínio das produções 

dramatúrgicas globais. 

 

4. Usos e gratificações: os ‘porquês’ do telespectador manauara 

Quando entramos em campo de investigação que diz respeito ao comportamento 

do receptor, naturalmente somos conduzidos aos pressupostos dos estudos culturais. A 

compreensão de hábitos relativos aos mass media e a co-relação com a cultura popular 

são recortes para refletir como a esfera cultural, o poder e as diferenças sociais são 

elementos constituintes das respostas dadas às mensagens midiáticas.  

A operacionalização de um conceito expandido de cultura, isto é, que inclui 

as formas nas quais os rituais da vida cotidiana, instituições e práticas, ao 

lado das artes, são constitutivos de uma formação cultural, rompeu com um 

passado em que se identificava cultura apenas como artefatos. A extensão do 

significado de cultura (...) propiciou considerar em foco toda produção de 

sentido. (ESCOSTEGUY, 2015, p.157) 

 Apesar de os estudos culturais terem contribuído muito para conferir 

compreensão e visibilidade à problemática da recepção, este é um campo que ultrapassa 

conceitos básicos e amplia suas possibilidades para campos sociológicos, 

principalmente quando o objeto de estudo provém da recepção televisiva.  

Na evolução dos estudos culturais, os anos 1980 estão associados à imagem 

da vira “etnográfica”. A expressão designa, de modo muito cômodo, um 

deslocamento rumo a um estudo das modalidades diferenciais de recepção 

da mídia pelos diversos públicos, particularmente em matéria de programas 

de televisão (MATTELAT; NEVEU; 2004, p. 95).    

 

Em meio a um cenário de novas possibilidades, pesquisadores foram em busca 

de métodos de observação e compreensão de públicos reais na tentativa de criar 

modelos de decodificação das mensagens (midiáticas) que chegam aos receptores. Paul 

Lazarsfeld e Robert Merton, pesquisadores da área de Ciências Sociais, desenvolveram 
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ainda na década de 1940 uma perspectiva de investigação que buscava compreender, e 

não interferir nem generalizar, as respostas dadas pelo público a determinadas 

mensagens; esta ferramenta de investigação foi denominada focus groups
27

. O modelo, 

que investiga principalmente o sentido de valores, princípios e motivações que regem os 

julgamentos e percepções das pessoas, nos parece o mais apropriado para a investigação 

e busca proposta no problema apresentado por este artigo. 

 

O Grupo Focal é altamente recomendável quando se quer ouvir as pessoas, 

explorar temas de interesse em que a troca de impressões enriquece o 

produto esperado, quando se quer aprofundar o conhecimento de um tema. 

(COSTA, 2005, p.180) 
 

Assim, com base nas premissas metodológicas da perspectiva focus groups, em 

2014 e em 2016 a TV A Crítica realizou pesquisas qualitativas que tinham como 

objetivo captar aspectos valorativos e normativos dos amazonenses em relação à 

imagem, programação da emissora e de suas concorrentes; um dos recortes investigados 

foi a dramaturgia (novelas).   

A pesquisa qualitativa de 2014 foi a primeira realizada pela emissora
28

 e por 

isso, antes de qualquer abordagem, procurou identificar o perfil do telespectador 

amazonense
29

; a pesquisa tinha como objetivo fazer uma investigação da sua imagem 

institucional
30

 e programação (nacional e local), assim como da concorrência.  

Do ponto de vista da imagem, a TV A Crítica ainda era muito associada ao SBT; 

os que a reconheciam como retransmissora da TV Record distinguiam a imagem da 

afiliada, da cabeça-de-rede
31

. Enquanto a emissora local era reconhecida como parte do 

grupo de comunicação mais forte do Amazonas, a TV Record era vista como a emissora 

que era a opção aos que não gostavam da TV Globo; o único ponto forte era o 

jornalismo. No que diz respeito à dramaturgia, poucas pessoas assistiam novela na TV 

A Crítica/Record; foram feitas algumas menções (positivas) à minissérie José do Egito. 

                                                 
27

 Popularmente chamado de Grupo Focal ou Grupo de Discussão.  
28

 A pesquisa foi realizada com o apoio e supervisão da Gerência Nacional de Afiliadas da TV Record/SP.  
29

 O que é fundamental para a ampla compreensão das repostas dadas pelos telespectadores e passa 

diretamente pela questão cultural, equacionada e apontada nos preceitos dos Estudos Culturais. Em linhas 

gerais os amazonenses mostraram uma postura conservadora e tradicional em diversas áreas sociais 

como: família, religião e política.  
30

 Durante 25 anos a TV A Crítica foi afiliada ao SBT no Amazonas. Foi a partir de 2007que ela afiliou-

se à TV Record. Na pesquisa queriam investigar como a associação com a TV Record era percebida. 
31

 Ação muito comum quando uma emissora tem sua marca local muito forte; os telespectadores acabam 

tendo um recall de imagem diferente para o que é local, e para o que é nacional.  
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Já para a TV Amazonas a associação com a TV Globo era feita imediatamente
32

; 

na avaliação era colocada como a „emissora poderosa‟ e de qualidade (técnica/estética) 

impecável, mas já começava a apontar uma avaliação pejorativa em relação ao conteúdo 

das novelas. 

“É uma emissora que exibe conteúdo impróprio e apelativo nas novelas” (Assistem TV Aberta, 

C, 35-55) 

 

“A Rede Globo está muito apelativa, expondo muito a mulher, o luxo, o sexo, expondo temas 

que fogem do controle, desrespeito aos pais e valores.” (Assistem TV Aberta, BC, 25-55) 

 

“O beijo de dois homens, eu achei um absurdo aquilo”
33

 (Assistem TV Aberta, BC, 25-55) 

 

 Enquanto a dramaturgia da TV A Crítica/Record era pouquíssimo mencionada 

por falta de conhecimento das produções exibidas, as menções às novelas da TV 

Amazonas/Globo (sempre líderes de audiência) começavam a apresentar críticas em 

relação aos conteúdos abordados. Em 2014 essas citações ainda eram pontuais, isoladas 

em cenas/personagens específicos; e o que ainda sobressaía era qualidade técnica-

estética das produções e a excelente atuação dos atores. 

 Com base nos resultados obtidos a partir desta pesquisa, uma série de ações 

(marketing) e mudanças (conteúdo) foram realizadas na programação da TV A Crítica; 

programou-se uma nova investigação em um prazo de até 24 meses para mensurar os 

resultados alcançados a partir das adequações adotadas. 

Entre 2014 e 2016 houve uma movimentação nas emissoras que trouxe 

resultados observáveis nas grades no que diz respeito à dramaturgia. A TV Globo 

investiu em questões contemporâneas nos seus enredos, e a TV Record estreou a 

primeira novela histórica inspirada em um dos mais conhecidos personagens bíblicos; 

Babilônia e Os Dez Mandamentos foram marcos importantes para este período de 

análise. Em 2016 o departamento de Pesquisa e Análise de Conteúdo da TV A Crítica
34

 

realizou a segunda pesquisa qualitativa da emissora; as impressões captadas em 2014 se 

amplificaram na imagem das duas emissoras. Separamos alguns
35

 textuais que sugerem 

os motivos dos telespectadores para o aumento de audiência das novelas históricas no 

                                                 
32

 O que é bastante comum pela força da programação nacional da emissora, principalmente a 

dramaturgia. 
33

 Menção referente ao beijo entre os personagens Felix (Mateus Solano) e Niko (Thiago Fragoso), na 

novela Amor à Vida, das 21hs.  
34

 Criado em 2015, o departamento de Pesquisa e Análise de Conteúdo da TV A Crítica é responsável por 

todo o monitoramento de conteúdo, pesquisa e análise de dados de audiência da emissora. As duas 

autoras deste artigo ocupam cargos de gestão nesta área.  
35

 A pesquisa é extensa e separamos apenas as citações referentes à percepção das pessoas em relação à 

dramaturgia na TV A Crítica/Record e TV Amazonas/Globo. 
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Amazonas, e em contrapartida uma queda nos resultados das novelas da TV Globo. A 

seguir as principais percepções sobre as produções „bíblicas‟ da TV Record: 

“Os Dez Mandamentos deu audiência porque foi bem divulgada, fala da fé, foi muito bem 

produzida – a abertura do mar vermelho foi muito bem feita – e também porque a Globo está 

deturpando os valores das famílias das novelas.” (Assistem TV Aberta, AB, 35-45) 

 

“As novelas bíblicas mostram ensinamentos para todos, por isso levantou a Record.” (Assistem 

TV Aberta, C, 35-45) 

 

“A Record melhorou muito a qualidade dos programas e deu novas roupagens às novelas; está 

muito melhor.” (Assistem TV Aberta, AB, 50-60) 

 

“As novelas bíblicas ensinam muitas coisas boas, passa valores que estão esquecidos, e 

podemos assistir com a família toda.” (assistem TV Aberta, C, 50-60) 
 

Já quando investigamos as impressões das novelas da TV Globo, registramos as 

seguintes impressões:  

 

“A Globo distorce os fatos em novelas e isso influencia negativamente as crianças; não é mais 

uma emissora para a família” (Assistem TV Aberta, AB, 35-45) 

 

“Traz má influência ao povo brasileiro em relação à família nessas novelas; tem sexo, gay, tudo 

que não presta.” (Assistem TV Aberta, AB, 50-60) 

 

“As novelas tem muita imoralidade, violência, homossexualismo, são indecentes.” (assistem TV 

Aberta, C, 50-60)  

 

“Devido à inversão de valores das novelas da Globo, ela caiu no conceito popular, aí as novelas 

bíblicas da Record ganharam espaço” (assistem TV Aberta, AB, 35-45) 

 

O debate foi amplo, e do resultado obtido pudemos traçar os principais pontos de 

comparação, em relação à imagem das emissoras
36

, com os resultados obtidos em 2014. 

No que diz respeito especificamente à questão norteadora deste artigo, que buscava 

investigar os motivos do aumento de desempenho de audiência das „novelas bíblicas‟ da 

TV Record no Amazonas, podemos apontar três aspectos principais: 

- o telespectador amazonense é conservador, tradicionalista, o que contribui para uma 

rejeição a assuntos considerados ainda tabus na sociedade (temas frequentes nas novelas 

da TV Globo); ainda sob esta perspectiva, anseiam o resgate de valores familiares e 

buscam programas que apresentem „bons exemplos‟ a serem seguidos; 

- aumento da qualidade técnico-estética das produções dramatúrgicas da TV Record, 

tendo como grande destaque a novela Os Dez Mandamentos. 

- Investimento em divulgação (marketing) das produções históricas. 

                                                 
36

 Um dos principais objetivos das pesquisas. 
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Sem dúvida uma mudança de hábito leva tempo e depende de uma série de 

variáveis que envolvem aspectos sociológicos e culturais, principalmente no que tange a 

produtos da mass media; e um recorte regional, como o aqui apresentado, é apenas um 

apontamento para observarmos o todo e as mudanças (progressivas ou retrógadas) da 

sociedade e seus reflexos diante das respostas dadas a produtos midiáticos.  
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