
      Capítulo I 
Do des-centramento da modernidade  

à centralidade da comunicação 
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1.1  Justificativa do tema 

 

O atual cenário da globalização é o do capital multinacional, tendo a indústria das 

comunicações como o setor mais próspero da economia mundial. As vias de comunicação 

evoluíram para criar uma rede complexa e global que conglomera as empresas de produção da 

comunicação (imprensa, rádio, televisão, cinema), as companhias de distribuição dos 

produtos, a indústria da informática ou computação eletrônica e o vasto setor de 

telecomunicações, inclusive via satélites espaciais. Num processo dialético e contraditório, 

enquanto a informação se democratiza, o espaço público se privatiza e constitui-se o lugar 

pelo qual passa o exercício da cidadania.  

            Segundo Verón (2001), a sociedade contemporânea não pode ser entendida fora de um 

processo de mediatização. Esse conceito escapa da visão representacional da sociedade 

moderna, que considera a mídia como simples espelhos que a refletem e pela qual ela se 

comunica, estabelecendo um limite entre uma ordem do “real” social (sua história, suas 

práticas, suas instituições, seus conflitos, sua cultura) e uma outra, da reprodução midiática. 

Entretanto, o conceito de mediatização tem como implicação 

 
o funcionamento das instituições, das práticas, dos conflitos, da cultura, começa a estruturar-  
se em relação direta com a existência da mídia: a mídia não é simplesmente um dispositivo 
de reprodução do real que o copia com maior ou menor fidelidade, é um dispositivo de 
produção de sentido (VERÓN, 2001:14). 

Os movimentos de fragmentação e de globalização são complementares: são os 

meios de comunicação que transmitem, em escala mundial, informações fragmentárias das 

mais variadas, atualmente tomadas como conhecimento, construindo, desse modo, o mundo 

que conhecemos. Trata-se, como diz Vattimo (1992), citando Nietzsche, do mundo 

verdadeiro transformado em fábula, ou do mundo editado, nas palavras de Baccega (2000-

2001), que chega até nós e cujos significados são ativados ao confrontá-lo com nossos valores 

e experiências cotidianas: 

trata-se de um mundo construído pelos meios de comunicação, que selecionam o que 
devemos conhecer, os temas a serem pautados para discussão, e mais que isso, o ponto de 
vista a partir do qual vamos compreender esses temas. Eles se constituem em educadores 
privilegiados, dividindo as funções antes destinadas à escola (BACCEGA, 2000-
2001:21).    

O regime da visualidade (MARTÍN-BARBERO; REY, 2004), especificamente da 

televisão como híbrido entre a oralidade e a tecnicidade, traz modificações na experiência 
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cotidiana e na cultura. Nesse âmbito educativo descentrado e difuso que emerge a partir da 

globalização, o estudo das narrativas ficcionais como mediadoras ou “costuradoras” da 

realidade se revela de singular importância. Dentre todas as narrativas, a telenovela brasileira 

tem se transformado, ao longo de sua história, não apenas no produto mais rentável 

economicamente para a indústria do audiovisual, mas no formato mais significativo em 

termos culturais, uma vez que os brasileiros se reconhecem nela, compartilhando referências 

comuns sobre representações da realidade social ou do próprio indivíduo. Histórias do 

cotidiano chegam à pequena tela todos os dias, contudo, isso é apenas o ponto de partida: os 

assuntos narrados se inserem nas conversas cotidianas, inclusive das pessoas que não 

assistiram à telenovela, e enchem as páginas dos jornais impressos e digitais, percorrendo 

também os espaços televisivos, seja em forma de críticas, polêmicas, fofocas ou resenhas; os 

significados se constroem dinamicamente em todos os campos sociais. Sem abandonar o 

sentimentalismo, a emoção e a dimensão pedagógica próprios de sua matriz melodramática, 

ao longo do tempo, a telenovela brasileira foi estreitando cada dia mais as dimensões da 

ficção e da realidade, constituindo-se um produto cultural híbrido (CANCLINI, 1995 e 

2003), levantando preocupações sociais contemporâneas e pautando discussões: o “Brasil 

passou a ser mais retratado na telenovela do que no Jornal Nacional” (LOPES, 2003:25). E 

mais: essa aproximação é exacerbada no merchandising social1, por meio do qual, frente a 

diferentes problemas sociais contemporâneos tratados na narrativa, são oferecidas 

informações, explicações e conselhos, de forma pedagógica, para serem aplicados no 

cotidiano: uma verdadeira pedagogia do certo e do errado que repõe a memória do imaginário 

melodramático popular, agora de forma explícita em sua forma técnica mais desenvolvida.  

É por meio da imagem e da visualidade que se abrem novas possibilidades 

educativas provocando mudanças no tecido do social: a possibilidade de ascender à educação 

através de uma outra cultura que não a escrita. Acreditamos que estudar o MS na telenovela é 

trazer para o foco da discussão uma problemática atual: se, por um lado, a vida cotidiana se 

fragmenta com a revolução tecnológica, as narrativas ficcionais audiovisuais oferecem uma 

integração possível, elaboram a partir do imaginário uma ordem do social, “costuram” nossa 

vida, são mediações de nossa experiência atual. A respeito da relevância do estudo da ficção 

televisiva, como bem assinala Lopes (2008), 

                                                
1 O merchandising social, nosso objeto de estudo, será trabalhado ao longo desta dissertação. Em sua definição 
clássica e geral, trata-se de mensagens estruturadas sócio-educativas insertas nas narrativas de ficção, 
especialmente, nas telenovelas.  Daqui para frente só MS. 
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A ficção televisiva não deve ser pensada numa história específica, numa particular 
produção de gênero, mas antes no inteiro corpus e fluxo das narrativas por onde assume a 
função de preservar, construir e reconstruir um “senso comum” da vida cotidiana. Na 
sociedade contemporânea, a fragmentação e dispersão das experiências, a rapidez das 
mudanças, o declínio de sistemas unitários de referência valorativa, criam condições de 
“homeless mind”, uma necessidade de “volta para casa”, de aceder a uma casa comum de 
significados (BARKER, 1999; MEYEROWITZ, 1995, apud LOPES, 2008:39).   

 

Até revelar-se como um importante fenômeno social, psicológico e cultural, 

transclassista e transnacional, a telenovela vinha sendo marginalizada como objeto de estudo 

pela comunidade acadêmica. O motivo dessa defasagem entre a sua aparição e a produção 

acadêmica pode estar na postura preconceituosa, sustentada durante décadas, de considerá-la 

um “entretenimento alienante que encobre a realidade”, ou um formato que, ancorado no 

cotidiano, atua no nível do “senso comum”, convertendo-se num produto banal. Como 

assinala Borelli, 

 
Um dos maiores desafios das pesquisas sobre telenovela diz respeito ao enfrentamento 
com os critérios que legitimam e consagram os objetos dentro do campo cultural e do 
debate acadêmico; tais critérios concebiam – e ainda concebem – as narrativas ficcionais 
televisivas apenas como produtos industriais, simples entretenimento, exteriores à 
produção artística e às tradições e distantes da esfera dos bens culturais. As críticas 
negativas foram veementes, até que a telenovela se incorporasse ao rol dos objetos de 
reflexão ou fosse considerada parte constitutiva do campo cultural brasileiro e latino-
americano (BORELLI, 2001:29-30). 

 

Com o passar dos anos, algumas pesquisas se dispuseram a enfrentar o paradoxo que 

resulta de análises e interpretações sobre os variados e complexos produtos da indústria 

cultural: o fato de serem eles não apenas “mercadorias”, mas também formas culturais 

(WILLIAMS, 1975 e 1979) em que a sociedade se expressa, capazes de estabelecer profundas 

relações de mediação entre os emissores e os receptores.  

Aos poucos, essa situação foi se revertendo e começaram a surgir pesquisas 

acadêmicas mudando os focos de interesse e das possíveis abordagens teóricas ao calor da 

hora das transformações sociais. De fato, muitos acontecimentos se sucederam desde as 

pesquisas na década de 1970-80, que advogavam os ideais frankfurtianos, em que a telenovela 

era sinônimo de objeto de dominação e alienação, perspectiva teórica que caía como uma luva 

para explicar as políticas culturais do regime militar no Brasil da época. Até os atuais Estudos 

Culturais, que consideram a telenovela brasileira como um produto sociocultural híbrido, 
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fruto da mestiçagem, do embate entre elementos da tradição com outros, que resulta de 

variações e rupturas engendradas pelo próprio processo de modernização tardia2.  

Atualmente, podemos afirmar, por um lado, que a telenovela confirma-se como o 

principal produto da indústria cultural brasileira e é o gênero televisivo de maior consumo na 

América Latina, cada vez mais se expandindo para o mercado internacional. Por outro lado, o 

reconhecimento da telenovela como objeto de estudo legitimado ocorre não apenas no campo 

da Comunicação, mas também em outras áreas de conhecimento.  

 

Gráfico 1. Teses e Dissertações sobre ficção seriada (1980-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Total: 121 trabalhos                                                                                             Fonte: CETVN 

 

Segundo o levantamento de dados realizado pelo CETVN - Centro de Estudos de 

Telenovela da ECA-USP (ex-Núcleo de Pesquisa de Telenovela)3, e conforme o Gráfico 1, 

pode-se observar o progressivo crescimento da produção científica sobre ficção seriada no 

país. De 1980 até o ano de 2005, registra-se um total de 121 trabalhos (constituído por 94 

teses e 27 dissertações). Já a segunda metade da década de 1990 é o ponto de inflexão desse 

crescimento. 

                                                
2 Essa passagem é mapeada no artigo da autora apontando linhas de pesquisa e referências bibliográficas. Para 
ampliar vide: Borelli, Sílvia (2001).  
3 O CETVN, ex-Núcleo de Pesquisa de Telenovela (NPTN), foi criado em 1992 e consolidou-se como o maior 
centro de referência de pesquisa de telenovela, tanto em nível nacional como internacional. O CETVN 
conquistou, em 1999, o Prêmio Luiz Beltrão de Ciência da Comunicação na Categoria Grupo Inovador. O 
Prêmio foi entregue em cerimônia ocorrida em 06 de setembro, na Academia Brasileira de Letras durante o XXII 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação promovido pela Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação – INTERCOM/99, no Rio de Janeiro. Atualmente é coordenado pela Profa. 
Maria Immacolata Vassallo de Lopes. Site do CETVN: http://www.eca.usp.br/nptn/. Último acesso em: 14 de 
dezembro de 2008.   
 



 10 

Gráfico 2. Teses e Dissertações: formatos estudados (1980-2005) 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Total: 121 trabalhos                                                                                             Fonte: CETVN 

 

Dentro desse universo, o formato mais estudado é a telenovela (Gráfico 2), com 85 

trabalhos produzidos, o que significa 70% do total geral; seguido pela minissérie, que 

equivale a 12% da amostra (15 trabalhos); e, em terceiro lugar, a categoria Geral, com 7% (8 

trabalhos), que engloba diversos formatos, contemplando a teledramaturgia em sentido amplo. 

 

Gráfico 3. Teses e Dissertações sobre telenovela (1980-2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Total: 85 trabalhos                                                                                            Fonte: CETVN 
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Em relação à telenovela (Gráfico 3), é notável o progressivo aumento de produção 

científica a seu respeito. A produção duplica na segunda metade dos anos 1990 (19 trabalhos, 

22% do total) e triplica no primeiro quinquênio do novo século (51 trabalhos, 60%).   

O objeto, em sua complexidade, vem submetendo-se ao quadro metodológico 

interdisciplinar: 

 
Este caráter interdisciplinar por excelência das ciências da comunicação pode ser 
observado através, por exemplo, da leitura dos trabalhos existentes sobre o objeto 
telenovela. São pesquisas que versam sobre os mais diversos temas como sua 
historiografia, processos de produção, comercialização, estética, autoria, questões de 
gênero, seu universo discursivo, simbólico; pode-se abordá-la como entretenimento e 
informação, como nutriente do imaginário, como catarse social; pode-se estudar os 
impactos sociais, as técnicas de persuasão, a utilização que faz de estereótipos e 
preconceitos, enfim, qualquer que seja o recorte, disciplinas como a sociologia, a 
antropologia, a psicologia, a semiótica, a filosofia, etc., vêm auxiliar a construção do 
objeto (MOTTER, 2005:2). 

 

Nesse quadro, o CETVN da ECA-USP muito tem contribuído para a legitimação 

deste novo campo de estudo, lançando outros olhares sobre o objeto. Entre os projetos-marco 

desenvolvidos nesse âmbito, destacam-se “Ficção e realidade: a telenovela no Brasil; o Brasil 

na telenovela”4, coordenado pela Profa. Dra. Maria Aparecida Baccega, e “Nações e 

Narrações Televisivas. Por um Observatório Ibero-americano da Ficção Televisiva”5, 

coordenado pela Profa. Maria Immacolata Vassallo de Lopes. A bibliografia sedimentada 

dessas pesquisas traz para o nosso trabalho importantes contribuições nos planos teórico e 

metodológico. 

A respeito de bibliografia específica sobre MS na telenovela, as pesquisas 

apresentadas em congressos e outros espaços acadêmicos demonstram que uma vasta 

produção científica sobre o tema já está em andamento6. Em termos gerais, pode-se afirmar 

que a tendência das pesquisas sobre o tema dá-se principalmente nos estudo de recepção, 

                                                
4 Esse projeto foi composto por um conjunto de 9 subprojetos individuais, iniciados em 1995 e concluídos em 
1998, contando cada um com pesquisadores e profissionais da área, alunos de pós-graduação e graduação. Os 
subprojetos desenvolveram-se em áreas de conhecimento distintas, todos voltados para análise da telenovela no 
Brasil sob uma multiplicidade de ângulos. 
5 O projeto dá continuidade ao anterior “Nações e Narrações. O caso da telenovela brasileira no cenário 
internacional” (2005-2007), encontrando-se, neste momento, em uma nova fase, denominada “A telenovela 
como narrativa da nação: a recepção em nova chave”. Trata-se de um estudo sobre ficção televisiva, identidade e 
interculturalidade que analisa a implantação de um Observatório Ibero-Americano de Ficção Televisiva, 
mediante um estudo sistemático de análise sobre os diferentes sentidos da teleficção nos planos nacional, 
regional e internacional. Mais informações: http://www.eca.usp.br/nptn/. Último acesso em: 14 de dezembro de 
2008.   
6 O Congresso INTERCOM, do ano 2006, dedicou uma sessão inteira ao tema. Os papers podem ser 
consultados no site: http://www.intercom.org.br/papers/banco.shtml.Último acesso em: 14 de dezembro de 2008.   
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seguida pelo foco na discursividade e pelos trabalhos quantitativos que recuperam a memória 

do MS na ficção televisiva da TV Globo7. Frequentemente, o estudo do MS tem sido abordado 

dentro de uma problemática mais ampla ligada às pesquisas que têm indagado sobre a 

presença das temáticas sociais na telenovela e seu vínculo com o cotidiano8.   

Por outro lado, a referência pioneira no campo é a tese de Livre-Docência de Márcio 

R. Schiavo, intitulada Merchandising social: uma estratégia de sócioeducação para grandes 

audiências, defendida em 1995. Dentro do banco de teses da Capes disponível na internet9 

verifica-se apenas uma tese, defendida no ano de 2002, com o título: MS na telenovela 

brasileira: estudo de caso do tie-in em O Salvador da Pátria, de Paulo Militello. 

Este breve panorama dos estudos existentes revela que há uma escassez de 

referências bibliográficas publicadas, circunstância que impõe à presente pesquisa um desafio 

ainda maior em relação à procura de referências consolidadas sobre o tema.   

Sendo assim, nossa proposta teórica e metodológica assume o desafio de preencher 

uma lacuna no estado atual do problema, discutindo e nutrindo-se das contribuições 

científicas em circulação, esperando poder contribuir e abrir novos filões para futuras 

formulações sobre o tema.  

 

 

1.2 O tempo histórico da pesquisa 

 

Segundo reflete Ianni (1994), as rupturas históricas vêm acompanhadas com 

frequência de rupturas epistemológicas e, do mesmo modo que as Ciências Sociais, como 

campos disciplinares, foram herdeiras da Revolução Francesa, o fato de seu estatuto ser 

discutido até os dias atuais é produto do processo histórico da globalização. Globalização 

entendida como uma série complexa de processos, e não só um, que operam, além disso, de 

uma maneira contraditória ou antitética (GIDDENS, 2000:25). Nesse contexto, estudar a 

                                                
7 Essa perspectiva de abordagem é trabalhada unicamente por Márcio Schiavo, pesquisador e consultor da Rede 
Globo, através da empresa Comunicarte Marketing Cultural e Social. A empresa é parceira da TV Globo nas 
atividades de monitoramento do merchandising social.  
8 Nessa linha de pesquisa encontram-se os trabalhos de MOTTER, Lourdes. Ficção e realidade: a construção do 

cotidiano na telenovela. São Paulo: Alexa Cultural, Comunicação e Cultura, 2003. JAKUBASZKO, Daniela. 
Telenovela e experiência cotidiana: interação social e mudança. Dissertação de mestrado. Universidade de São 
Paulo, USP, Brasil, 2004. Obras de importância para a discussão levantada nesta pesquisa.    
9 Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior: 
http://servicos.capes.gov.br/capesdw/Teses.do. Último acesso em: 14 de dezembro de 2008.   
 
 



 13 

sociedade globalizada implica superar os limites convencionais de determinada ciência social 

para voltar-se a uma análise que envolve necessariamente várias ciências. A Comunicação, 

pois, ainda questionada como ciência delimitada que tem seu próprio objeto de estudo, acha, 

nesse tempo histórico, um terreno privilegiado para recolocar-se no campo científico e 

discutir, a partir da epistemologia, a própria Modernidade, dado que seu caráter 

interdisciplinar10 se torna, paradoxalmente, sua condição essencial como disciplina. Entenda-

se como interdisciplinariedade, a integração no trabalho científico favorecido pela troca e 

confronto de métodos, teorias e técnicas para abordar os objetos de estudo (MORAGAS, 

1984:39). Atualmente, no Brasil, as pesquisas em Comunicação dirigem seus esforços a fim 

de dotar o paradigma da complexidade (MORIN, 1982), que entende os processos 

comunicativos como uma totalidade complexa que guarda uma relação dialética com os 

elementos que a constituem. Esse paradigma desterra a concepção funcionalista que muito 

tem marcado a tradição histórica do campo e cujos estudos tomam os fenômenos 

comunicativos fragmentadamente, isolando os seus componentes (receptor, emissor, canal, 

mensagem).   

A respeito deste novo paradigma, Lopes (2001) acrescenta que: 

 
A atual tendência latino-americana tem se expressado na proposta de inserir a pesquisa de 
Comunicação no espaço das Ciências Sociais e Humanas e no desenvolvimento do 
enfoque sócio-cultural. Aí são vistos obstáculos à delimitação de um objeto próprio e a 
sua legitimação acadêmica. Por isso, torna-se necessário aumentar, no Campo da 
Comunicação, o movimento de auto-reflexividade que se espraia em todo o campo das 
Ciências Sociais, com particular atenção à reflexão crítica e atualizada. Acreditamos que 
a prática transdisciplinar pode se produzir através de movimentos de convergência e de 
apropriações mútuas, tais como, a partir da Comunicação são trabalhados processos e 
dimensões que incorporam perguntas e saberes históricos, antropológicos, estéticos, ao 
mesmo tempo em que a sociologia, a antropologia e a ciência política começam a se 
voltar, de forma não marginal, para os meios e os modos como operam as indústrias 
culturais (LOPES, 2001: 115). 

 

O des-centramento (HALL, 1999) que a globalização produz na Ciência retirando 

dela o princípio da unidade disciplinar como definidora de sua identidade, e fazendo da 

Comunicação uma ciência híbrida, é produto da dinâmica social nos tempos atuais. Para 

Canclini, a hibridação é a palavra-chave da pós-modernidade, entendendo hibridação como 

                                                
10 Para se aprofundar no conceito de Interdisciplinaridade nas Ciências Sociais, veja: MORAGAS, Miguel. 
Ubicación Epistemológica e Ideológica de la Comunicación de Masas. In: Fernández, F. et.al. Comunicación y 
Teoría Social. México: UNAM, 1984.  MORIN, Edgar. A cabeça bem feita. Rio de Janeiro: Bertrand, 2000. 
LOPES, Maria Immacolata Vassallo de, Por um paradigma transdisciplinar para o campo da Comunicação. In: 
Dowbor, Ladislau et al (orgs.). Desafíos da Comunicação. Petrópolis: Vozes, 2001. 
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processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma 

separadas, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas (2003:19). 

Os processos de convergência entre comunicação, telecomunicação e informática, 

que acarretam a compressão espaço-temporal e a aceleração progressiva dos fluxos 

informativos, junto à ampla difusão dos meios de comunicação, constituem a força que 

dinamiza o capitalismo na atualidade. Como consequência geral e ampla, temos transformado 

a ideia de território comum, unificador e estável de pertencimento, para a concepção de 

campo difuso, móvel, plural e contraditório. A globalização, então, não apenas estabelece 

relações intrínsecas entre comunicação e economia, mas também, por extensão, entre 

comunicação e sociedade, e comunicação e cultura. 

As monoidentidades, produtos da formação das nações modernas durante os séculos 

XIX e XX, encerravam o conceito de cultura nacional enquanto sistema razoável para 

preservar, dentro de certa homegeneidade industrial, determinadas diferenças (o arcaico e o 

moderno, o rural e o urbano etc.) e certo arraigo territorial que coincidiam com os espaços de 

produção e circulação de bens: o ser nacional (valor simbólico) se realizava no consumo 

material do “próprio”. A globalização de mãos dadas com a transnacionalização (que diminui 

os custos de produção e eleva a rentabilidade) faz circular uma calça americana numa vitrine 

francesa, uma telenovela brasileira em uma emissora de Portugal, um carro alemão com motor 

inglês, uma estudante argentina pesquisando em uma universidade brasileira; as pessoas e os 

bens (materiais e simbólicos) viajam e os meios de comunicação dão visibilidade não apenas 

às diferenças entre as culturas que povoam o mundo, mas aos graus desiguais de apropriação 

dos produtos das diversas sociedades:  

 
Quando a circulação cada vez mais livre e frequente de pessoas, capital e mensagens nos 
relaciona cotidianamente com muitas culturas, nossa identidade não pode definir-se só 
por pertencimento exclusivo a uma comunidade nacional. O objeto de estudo não deve 
ser então a diferença, mas também a hibridização (CANCLINI, 1995:109)11. 

 

Aprofundando a desconstrução da ideia moderna de culturas nacionais como 

entidades unificadas, Hall (1999), analisando o caso da Inglaterra, afirma que elas devem ser 

consideradas como constituindo um dispositivo discursivo que representa a diferença como 

unidade ou identidade: A Europa Occidental não tem qualquer nação que seja composta de 

apenas um único povo, uma única cultura ou etnia. As nações modernas são todas, híbridos 

culturais (HALL, 1999:63). Nesse sentido, no marco da globalização, as culturas nacionais 

                                                
11 Todas as citações de Canclini contidas no trabalho, foram traduzidas pela autora desta dissertação.  
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contribuem para “costurar” a fragmentação múltipla do indivíduo numa única identidade, uma 

vez que, como afirma Gellner, sem um sentimento de identificação nacional, o sujeito 

moderno experimenta um profundo sentimento de perda subjetiva (apud HALL, 1999:48). O 

imaginário espanta o terror. É desse modo que a telenovela brasileira foi adquirindo, com o 

decorrer do tempo, o caráter de narrativa de nação (LOPES, 2003), tese que sintetiza a 

telenovela como forma cultural (WILLIAMS, 1975, 1979), produto cultural e social que foi 

cristalizando no seu desenvolvimento os processos contraditórios de conformação do país 

como nação moderna, criando e atualizando um repertório de referências comuns para os 

brasileiros a partir do qual se sentem representados. A telenovela possui 

 
uma penetração intensa na sociedade brasileira, devido a uma capacidade peculiar de 
alimentar um repertório comum por meio do qual as pessoas de classes sociais, gerações, 
sexo, raça e regiões diferentes se posicionam e se reconhecem umas às outras. Longe de 
promover interpretações consensuais mas, antes, produzir lutas pela interpretação de 
sentido, esse repertório compartilhado está na base das representações de uma 
comunidade nacional que a TV capta, expressa e constantemente atualiza (LOPES, 
2003:18). 

 

Ao analisar a sociedade global, Vattimo (1992) identifica o papel central dos meios 

como agentes do des-centramento da modernidade, conceituando a sociedade contemporânea 

como uma sociedade de comunicação generalizada (VATTIMO, 1992:7). O que os meios de 

comunicação trouxeram foi a dissolução do ponto de vista unitário e uma explosão de visões 

de mundo, veiculadas através do rádio, dos jornais e da televisão. Consequentemente, 

começam a circular uma diversidade de informações, conhecimentos e interpretações da 

realidade social que não guardam, necessariamente, relação direta com a experiência cotidiana 

dos sujeitos. Se a pluralidade de vozes culturais agora visibilizadas (minorias étnicas, 

religiosas, culturais, estéticas etc.) e de informações acerca do mundo poderiam ser uma 

realização da emancipação iluminista baseada na autoconsciência da humanidade, esse ideal é 

desmentido: estando o poder econômico nas mãos do grande capital, a emancipação possível 

radica na consciência da falta de um princípio de realidade único, objetivo. Diz o autor,  

 
Realidade, para nós, é mais o resultado do cruzamento, da “contaminação” (no sentido 
latino) das múltiplas imagens, interpretações, reconstruções que, em concorrência entre si 
ou, seja como for, sem qualquer coordenação central, os media distribuem (VATTIMO, 
1992:13). 

  

A mediação dos meios de comunicação é vista como condição da experiência social 

e do relativismo da própria cultura em face da existência de tantas outras; a libertação consiste 

na apropriação da existência de outras realidades além do mundo concreto que nos cerca. 
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Viver neste mundo múltiplo significa, nas palavras do autor, fazer experiência da liberdade 

como oscilação contínua entre pertencimento e desenraizamento (1992:16).  

Nessa linha, no cenário atual de tensão entre pertencimento e desterritorialização, 

somada à mediação da mídia para dar sentido às experiências cotidianas, Canclini (1995) abre 

uma nova chave para compreensão do exercício da cidadania nas sociedades globalizadas, 

especialmente nas latino-americanas, onde o ideal de modernidade fracassou e as políticas do 

“progresso econômico” se traduziram em miséria, desemprego, analfabetismo; desigualdades 

sociais de toda ordem. Apoiado no conceito de cidadania cultural, o autor entende que ser 

cidadão não se resume apenas aos direitos que dependem dos aparatos burocráticos oferecidos 

às pessoas que nasceram num território particular – noção político-jurídica e abstrata de 

cidadania – mas, também relaciona-se com as práticas sociais e culturais que proporcionam o 

sentimento de pertencimento às redes sociais. Essa prática é, para o autor, o consumo, 

especialmente o dos meios massivos de comunicação audiovisuais. O acelerado crescimento 

dessa mídia testemunhou a mudança que, desde o século passado, vinha acontecendo na 

configuração do público e do exercício da cidadania: 

 
Porém, esses meios eletrônicos que fizeram as massas populares irromper na esfera 
pública, foram deslocando o desempenho do cidadão para as práticas de consumo. 
Estabeleceram-se outros modos de se informar, de entender as comunidades de que se faz 
parte, de conceber e exercer os direitos. Desiludidos das burocracias estatais, partidárias e 
sindicais, o público recorre ao rádio e à televisão para conseguir o que as instituições 
cidadãs não fornecem: serviços, justiça, ressarcimentos ou simplesmente, atenção 
(CANCLINI, 1995:23). 

  

   Embora não centremos nosso trabalho sobre a perspectiva de análise do consumo ou 

da recepção, partilhamos a ideia da mediação dos meios de comunicação entre as 

transformações e as mudanças sociais, e a reconfiguração das práticas culturais como as novas 

formas de exercício de cidadania. Entendemos que essa ideia concebe um público que possa 

usufruir dos meios, de certas necessidades materiais e simbólicas, sentindo-se representados e 

integrados ao tecido social. É nessa linha que concebemos a importância do estudo da 

telenovela brasileira e, especificamente, do MS contido nela, numa perspectiva crítica que não 

veja esse produto cultural como um mero dispositivo de alienação e de consumo irracional. 

De fato, o espaço doméstico da vida cotidiana, principal cenário de assistência de televisão, 

tem sido frequentemente considerado como um espaço mecânico de reprodução social e não 

como mediador de produção de sentidos e transformação de práticas culturais. Na mesma 

linha que Canclini (1995) problematiza a relação consumo-cidadania, De Certeau (1994) 

propõe a vida cotidiana como um espaço de luta entre a reprodução e a criação cultural. O 
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embate se dá entre as “estratégias” dos dominadores e as “táticas de resistência” dos 

dominados. Por meio dessas táticas invisíveis e efêmeras, o “Homem Ordinário” (ou o 

homem que circula nas ruas, o homem comum; um “praticante”) descobre brechas para a 

criação e subversão da ordem estabelecida. O cotidiano se inventa com mil maneiras de caça 

não autorizada (1994: 38). O homem consegue escapar de seu cotidiano sem, contudo, deixá-

lo: 

 
O cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em partilha), nos pressiona 
dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão do presente. Todo dia, pela manhã, 
aquilo que assumimos, ao despertar, é o peso da vida, a dificuldade de viver, ou de viver 
nesta ou noutra condição, com esta fadiga, com este desejo. O cotidiano é aquilo que nos 
prende intimamente, a partir do interior. É uma história a meio-caminho de nós mesmos, 
quase em retirada, às vezes velada. Não se deve esquecer este "mundo memória", 
segundo a expressão de Péguy. É um mundo que amamos profundamente, memória 
olfativa, memória dos lugares da infância, memória do corpo, dos gestos da infância, dos 
prazeres. Talvez não seja inútil sublinhar a importância do domínio desta história 
"irracional" ou desta "não-história", como o diz ainda A. Dupront: O que interessa ao 
historiador do cotidiano é o invisível (DE CERTEAU, 1996: 31). 

 

Concordando com a concepção de Vattimo acerca do caráter de libertação que abre a 

sociedade da comunicação, a televisão – e a telenovela, em particular – pode ser considerada 

como um espaço público que torna disponíveis informações e repertórios anteriormente da 

alçada privilegiada de certas instituições socializadoras tradicionais como a escola, a 

família, a igreja, o partido político ou a agência estatal (LOPES, 2003:18). Nesse contexto, 

instauramos o estudo do MS na telenovela brasileira dentro da problemática geral do des-

centramento do regime do ler Martín-Barbero (2001 e 2004), que a ampla difusão dos meios 

de comunicação provocou. O pressuposto desse regime baseia-se na ideologia da cultura 

escrita como única cultura possível. O MS, enquanto mensagens sócioeducativas estruturadas 

nas narrativas de ficção, permite pensarmos em novas possibilidades educativas para um país 

como o Brasil, cuja sociedade é marcada por baixos índices de escolaridade e altos índices de 

desigualdade social. Assim sendo, pretendemos estudar o MS como uma ação pedagógica 

(BOURDIEU, 1975) deliberada, para além do caráter de reprodução social e determinista 

atribuído à indústria cultural: as “estratégias” podem significar “táticas”. Pretendemos 

também, entrar nas nuances da hegemonia audiovisual e analisar como e através de quais 

mecanismos a indústria cultural responde, a partir de seus formatos, a certas demandas sociais 

(WILLIAMS, 1975, 1979) em momentos de profundas transformações.  

Sendo que os produtos culturais refratam as condições sociais em que estão 

inseridos, a telenovela brasileira absorve as mudanças sociais e revitaliza suas expressões: a 
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hibridação do gênero se afirma no tempo histórico atual. Logo, a contaminação entre ficção e 

realidade como especificidade da telenovela brasileira será nosso grande guarda-chuva, 

abordado à luz da teoria clássica de Bakhtin (1981). O MS como ação pedagógica deliberada 

e explícita pode ser uma via para analisar, a partir da linguagem imagética, um 

aprofundamento dessa relação.   

 

 

1.3  O merchandising social como ação pedagógica. Qual é o problema? 

 

Um dos des-centramentos trazidos pela ampla difusão dos meios de comunicação, 

especialmente, a televisão, é a modificação no regime do saber (MARTÍN-BARBERO; REY: 

2004), que, encarnado historicamente no paradigma da escrita, no livro e na escola, 

hegemonizava a comunicação pedagógica como única via possível e legítima.  

A escritura como prática, afirma De Certeau, corresponde a uma atividade que 

determina um lugar próprio de produção que se impõe a um exterior, seu domínio (página em 

branco). Compõe um sistema, uma ordem de elementos (palavras, frases etc.) que dá origem a 

um texto, quer dizer, a um mundo agora não recebido em seu estado natural, mas fabricado, e 

que exerce um jogo: remeter à realidade de que se distinguiu a fim de mudá-la, seu alvo é a 

eficácia social. Para o autor, a escrita é o princípio fundamental da sociedade capitalista, cuja 

prática encerra a ideia de progresso: 

 
O progresso é de tipo escriturístico. De modos mais diversos, define-se portanto pela 
oralidade (ou como oralidade) aquilo que de uma prática “legítima” – científica, política, 
escolar etc. – deve distinguir-se. “Oral” é aquilo que não contribui para o progresso; e 
reciprocamente, “escriturístico” aquilo que se aparta do mundo mágico das vozes e da 
tradição (DE CERTEAU, 1994:224). 

 

Centro único e fazedor da História, a escrita se torna um princípio de hierarquização 

social, funcionando como lei de uma educação organizada pela classe dominante, burguesa, 

que pode fazer da linguagem seu instrumento de produção.  No século XVIII, a ideologia das 

Luzes, sob égide do livro e do projeto pedagógico criado para remodelar a nação de forma 

generalizada, instaurou a ideia de que o indivíduo é moldado pela escrita, e que a leitura 

supõe “tornar-se semelhante” àquilo que se absorve e não “torná-lo semelhante” ao que se é, 

quer dizer, conforme uma apropriação dependente da própria cultura, o que fornece uma 

competência específica e singularidade de interpretação. A distinção entre produtores 

(autores, pedagogos etc.) e aqueles que não o são inscreveu o conceito de consumo-
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receptáculo. Da cultura do livro à crítica pessimista da cultura da televisão como dispositivo 

de alienação totalizadora, era só uma questão de tempo. A crítica dos intelectuais em relação à 

televisão como experiência cultural associa-se a um olhar elitista e etnocentrista herdado 

daquela época que confunde iletrado com inculto. No século XVIII, o acesso do povo à 

política (que garantia o Estado Moderno) e a negação dele na cultura, fizeram da incultura o 

traço que segmentava o “culto” do “popular”, caracterizando os setores populares como 

degradados, ideologicamente ocultando as experiências e matrizes culturas próprias de uma 

outra cultura (MARTÍN-BARBERO, 2001: 34-37).  

De Certeau expõe que a escrita e a leitura são dois processos que se cruzam, mas que 

não são necessariamente dependentes: é a comunicação pedagógica, institucionalizada pelo 

uso do livro, que estabelece que o progresso escolar é possível sempre em correspondência 

com a linearidade do aprendizado da escrita. Entretanto, o autor desmente essa premissa: só 

uma memória cultural adquirida pela escuta, através da tradição oral, permite e enriquece 

aos poucos as estratégias de interrogação semântica cujas expectativas a decifração de um 

escrito harmoniza, precisa ou corrige (1994:263).  

Frente às transformações sociais na era da globalização, Martín-Barbero e Rey 

(2004:59) explicam como esse modelo pedagógico – unitário e linear – rejeita e se defende 

ante à supremacia da imagem, fechando os olhos à condição de entorno educacional difuso e 

descentrado que a mídia produz na atualidade. Sem negar a importância e a hegemonia do 

regime do saber instaurado pelo livro, os autores defendem a existência de uma outra cultura, 

outro modo de conhecer e aprender que entra em tensão e convívio com o tradicional. É uma 

cultura cuja sociedade possui diversas mídias para armazenar, classificar, difundir 

conhecimentos, sendo elas de maior alcance e acesso para as pessoas que a própria escola; 

uma cultura marcada pelos fluxos de imagens e informações que transformam os modos de 

ler, já não mais lineares, mas intertextuais
12. Assim, os saberes fragmentados que perpassam o 

cotidiano deslocam dois centros: o lugar (escola) e os agentes sociais exclusivos e excludentes 

(professores, pedagogos etc.), e o suporte (livro). A televisão, afirmam Martín-Barbero e Rey: 

 
Desvela o que cataliza em matéria de mudanças na sociedade: desde o deslocamento das 
fronteiras entre razão e imaginação, entre saber e informação, natureza e artifício, saber 
especializado e experiência profana, à conexão das novas condições do saber com as 
novas formas de sentir e as novas figuras da sociabilidade (MARTÍN-BARBERO; REY, 
2004:60). 

                                                
12 O conceito de intertextualidade tem sido abordado por vários autores, entre eles Fiske (1987) e Bakhtin 
(1981). Sob perspectivas diferentes (semiótica textual e filosofia da linguagem, respectivamente), o comum 
denominador é que todos os textos são necessariamente lidos e produzidos em relação a outros, portanto, tanto 
na recepção quanto na produção, mobiliza-se uma gama de conhecimentos textuais. 
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É nesse cenário difuso que estudamos o MS na telenovela como uma outra forma 

possível de produção e circulação de saber. É claro que não estamos falando da substituição 

da cultura letrada pela oral ou audiovisual; seria tão ingênuo quanto supor que a televisão não 

contém “estratégias” de hierarquização e de reprodução do social. Assim sendo, des-

centramos a unidade formada pela escola, professores e livro como produtores e transmissores 

do saber, para a TV, o autor e o MS na telenovela como um outro provável espaço educativo. 

O que discutimos é a presença, na atual cultura de massas, de novas formas possíveis de 

socialização, e que o MS na telenovela brasileira se constitui em uma destas. Como afirmam 

Martín-Barbero e Rey: O livro continuará sendo a chave da primeira alfabetização formal 

que, em vez de se fechar sobre si mesma, deve fundamentar as bases para essa segunda 

alfabetização que nos abre às múltiplas escrituras, hoje abrange o mundo do audiovisual e 

da informática (2004:62). 

A presença da televisão no Brasil é significativa não apenas como a opção de lazer 

mais extensa e fundamentalmente popular, mas também em termos de potencial agente 

pedagógico numa sociedade muito marcada pela desigualdade. Já em 1974, o economista 

Edmar Bacha criou o neologismo “Belíndia” para ilustrar o que seria a distribuição de renda 

no Brasil: uma mistura entre uma pequena e rica Bélgica e uma imensa e pobre Índia. Em 

artigo de 1984, Miceli descreve o grau de desenvolvimento da indústria cultural e as relações 

de poder entre os conglomerados mediáticos, destacando a posição hegemônica – política e 

econômica – da televisão e, particularmente, da TV Globo.  Dados da época informam que o 

número de aparelhos de televisão saltou de 600.000, em 1960, para 18 milhões no início dos 

anos 80; a TV Globo já cobria 99% dos domicílios com aparelhos de televisão. Segundo 

recente pesquisa do IBGE13 e conforme a tabela a seguir, podemos conferir a evolução de 

posse de televisores pelas famílias brasileiras, desde então até os dias atuais.   

 

                                                
13 A pesquisa acerca da distribuição de bens duráveis relacionados à cultura foi realizado pelo IBGE com base na 
Pesquisa de Orçamentos Familiares – POF 1987-1988, 1995-1996 e 2002-2003. A POF 2002-2003 foi uma 
pesquisa com abrangência nacional (salvo a área rural do nordeste). As POFs 1987-1988 e 1995-1996, por sua 
vez, foram realizadas nas Regiões Metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, no Município de Goiânia e no Distrito Federal. As amostras das 
pesquisas foram compostas por: 1987-1988: 11.014.088 famílias; 1995-1996: 12.544.069 famílias; 2002-2003: 
15.653.706 famílias. A presente tabela é um recorte dentro de um universo de bens composto por: conjunto de 
som, gravador e toca fitas, rádio de mesa e portátil, microcomputador, entre outros. Para ampliar, consultar: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/indic_culturais/2005/indic_culturais2005.pdf. Último acesso 
em: 14 de dezembro de 2008.     
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   Tabela 1. Distribuição de famílias, por posse de bens duráveis relacionados à cultura 

 Distribuição de famílias, por posse de bens duráveis relacionados à cultura (%) 

 Nenhum 1 bem 2 ou mais 

TV 
1987-

1988 

1995-

1996 

2002-

2003 

1987-

1988 

1995-

1996 

2002-

2003 

1987-

1988 

1995-

1996 

2002-

2003 

Em 

Cores 
42,6 17,1 6,8 47 55,5 57,2 10,4 27,4 36 

Em Preto 

e Branco 
51,2 74,5 94,1 46,1 24,4 5,8 2,7 1,1 0,1 

                                                                                                        Fonte: IBGE – Indicadores Culturais, 2003-2005 

A Tabela 1 revela que, enquanto em 1987-1988, 42,6% das famílias não possuíam 

TV em cores, em 2003, este percentual caiu para 6,8%. Chama ainda a atenção o fato de que, 

mais de 92% de famílias que possuíam TV em cores, 36% tinham acima de um aparelho. 

Como um sinal evidente de mudança de padrão tecnológico, no caso da TV em preto e 

branco, deu-se o inverso: 46,1% das famílias possuíam pelo menos um destes aparelhos, ao 

passo que, em 2003, este percentual foi de apenas 5,8%. Por outro lado, cabe lembrar que, 

segundo dados de IBOPE14, a TV continua sendo o meio de maior credibilidade entre todas as 

classes sociais (média de 3,86, em uma escala de 1 a 5, sendo 1 discorda e 5 concorda), 

seguida pelo rádio (3,51) e por fim, o jornal (3,42). Em dois trabalhos publicados na década 

de 1970 e 1980, Miceli, fazendo uso do conceito de ação pedagógica15 (BOURDIEU, 1975) 

aponta que o mercado de bens culturais como um todo e, em particular, a indústria cultural 

como seu setor mais dinâmico, principalmente a televisão, é determinado basicamente pela 

frágil cobertura de um sistema de ensino institucionalizado capaz de fazer sentir seus efeitos 

sobre os diversos segmentos da estrutura social:  

Assim, os níveis de consumo alcançados pelas diferentes modalidades de bens veiculados 
pela indústria cultural encontram-se fortemente associados ao montante e às espécies de 
capital escolar dos públicos expostos a esses bens. E por isso mesmo pode-se afirmar que 
certas frentes de expansão e, em especial, os carros-chefes da indústria cultural 
(fascículos, televisão etc) derivam de seu potencial de consumo e expansão do fato de 
estarem cumprindo funções para-didáticas, ou melhor, de constituírem instrumentos 

                                                
14 IBOPE Notícias: 
http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&nome=h
ome_materia&db=caldb&docid=6C5AA230D1120BB48325743A00462B28. Último acesso em: 14 de 
dezembro de 2008.  
15 MICELI, Sérgio. Entre no ar em Belíndia (A indústria cultural hoje). Cadernos Unicamp. Para se aprofundar 
no tema, consulte: MICELI, Sérgio. A noite da madrinha. São Paulo: Perspectivas, 1982. Ainda que Martin-
Barbero apoie a constatação da não unificação do mercado simbólico e sua expressão decorrente na 
heterogeneidade da TV, faz uma ressalva a Miceli: não obstante na pesquisa de Miceli não fica esclarecido até 

que ponto a não unificação do mercado simbólico decorre não apenas da lógica dos interesses da classe 
dominante (caráter dependente), mas também da dinâmica e complexidade do universo dos dominados 
(MARTIN-BARBERO, 2003:320).  
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supletivos na formação escolar daqueles setores sociais que se vêem excluídos do sistema 
de ensino formal (MICELI, 1984:24).  

Em pleno século XIX, os índices de analfabetismo no país continuam desanimadores. 

A respeito do sistema educativo formal, segundo os dados do IBGE, a PNAD – Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios, de 2006, mostra que a taxa de analfabetismo encontrada 

entre pessoas a partir de 15 anos, foi de 10,5%, o que corresponde a 14,4 milhões de 

indivíduos. Por outro lado, o estudo revelou grandes mudanças no quadro educacional do país 

ao comparar seus resultados com aqueles obtidos pela mesma fonte no ano de 1996. As taxas 

brutas de frequência à escola de alguns segmentos etários, em 2006, apresentaram 

crescimento relativo muito significativo. Para as crianças de 0 a 3 anos de idade, os 

percentuais dobraram de 7,4% para 15,5%. Na faixa seguinte, que vai dos 4 aos 6 anos, as 

taxas passaram de 53,8% para 76,0%, o que significa um aumento de mais de 40%. Já para a 

faixa etária de 7 a 14 anos acesso é praticamente universal o, não havendo discriminação de 

gênero ou cor. Porém, o quadro é bem menos favorável para os adolescentes de 15 a 17 anos 

de idade, faixa etária correspondente ao ensino médio: 

Mesmo a taxa de acesso à escola tendo crescido de 69,5% para 82,2%, entre 1996 e 2006, 
é possível constatar que a taxa de frequência líquida, ou seja, a frequência deste grupo ao 
ensino médio – nível adequado para a faixa etária de acordo com o modelo educacional 
vigente no País – em 2006, não atinge sequer metade do segmento populacional: 47,1%. 
Nos estados do Norte e Nordeste, a situação revelada pela PNAD mostra a precariedade 
do sistema escolar, onde se encontram situações cujos percentuais não atingem a casa dos 
30% – os Estados do Pará e Alagoas, com apenas 28,4% e 25,4%, respectivamente – de 
seus adolescentes frequentando o ensino médio (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística, Síntese de Indicadores Sociais, 2007). 

Nessa discussão que vimos sustentando, o MS pode ser considerado como mediador 

educativo se pensarmos no reconhecimento e inserção que a telenovela tem conquistado nos 

lares brasileiros ao longo de 45 anos de existência. Essa inserção vê-se refletida não apenas 

nos índices de audiência16 atingidos, mas nos papéis social e cultural que tem desempenhado 

como narrativa que vem expressando a realidade brasileira. Lopes define a telenovela 

brasileira como: 

(...) um exemplo de narrativa que, presente no cotidiano das grandes cidades, ultrapassou 
a dimensão do lazer, que impregna a rotina cotidiana da nação, construiu mecanismos de 
interatividade e uma dialética entre o tempo vivido e o tempo narrado e se configura 

                                                
16 Uma telenovela de sucesso da Rede Globo alcança, em média, 45 pontos de audiência. Cada ponto de 
audiência equivale a 54,4 mil residências ou 178,3 mil telespectadores na Grande São Paulo. Fonte: "Páginas da 

Vida" decola no ibope; veja top 5 da emissora. Folha de São Paulo, 26 de julho de 2006. Sítio: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u62818.shtml.Último acesso em: 14 de dezembro de 2008.   
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como uma experiência que é, ao mesmo tempo, cultural, estética e social. Como 
experiência de sociabilidade, ela aciona mecanismos de conversação, de 
compartilhamento e de participação imaginária. A novela tornou-se uma forma de 
narrativa sobre a nação e um modo de participar dessa nação imaginada. Os 
telespectadores se sentem participantes das novelas e mobilizam informações que 
circulam em torno deles no seu cotidiano (LOPES, 2003:30).  

 

Estamos cientes que diagnosticar o nível educacional do país depende de múltiplas 

variáveis. Não é nossa intenção dar um extenso panorama, mas, a partir de dados básicos, 

traçar o esboço que permite imaginar uma pintura. Tampouco pretendemos depositar no MS a 

redenção de uma modernização descompassada, nem cobrar dele o que as instituições 

tradicionais, sob fomento governamental, têm a obrigação de fazer. O que pretendemos com 

nossa pesquisa, através da abordagem geral da relação ficção-realidade na telenovela, é 

analisar como o MS se constitui a mediação de uma possível alfabetização secundária. Em 

outras palavras, como se constitui numa ação pedagógica explícita, difusora de um saber 

aplicável no cotidiano concreto.  

Estando na sociedade da comunicação, cujas especificidades são as tecnologias de 

produção do mundo como imagem (VATTIMO, 1992:23), é à análise da imagem que nos 

voltamos. A mediação implica, então, que a construção discursiva do MS não saia do nada ou 

da pura lógica comercial. Situando-nos na mediação desde o texto, esta implica uma dialética; 

a do emissor-receptor, da escritura-leitura: Dialética que forma parte dos mecanismos por 

meio dos quais o público é cativado, mas que na sua realização nos mostra como o mundo do 

leitor incorpora-se ao processo de escrita inserindo-se nela e deixando suas marcas no texto 

(MARTIN-BARBERO, 2003:177). A análise do MS se centrará, principalmente, no 

desvendamento dos dispositivos de reconhecimento, quer dizer, dos dispositivos que 

possibilitam ao receptor o acesso e a compreensão das mensagens educativas veiculadas.  

Então, cabe questionar: Como o MS chega à telenovela? Como ele se constitui 

narrativamente? Quais são esses dispositivos de reconhecimento? Como ele constrói sua 

legitimidade como espaço de difusão de saber? Quais são as suas estratégias discursivas de 

construção de verossimilhança e credibilidade? Como o autor, no caso, Manoel Carlos, 

assume a partir da ficção a posição de autoridade pedagógica? 

Para abordar tais indagações, trabalhamos baseados nas hipóteses a seguir. 
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1.4 Hipóteses  

 

1. Existe um MS quando uma temática social em tratamento transforma-se numa 

ação pedagógica explícita (BOURDIEU, 1975) ou deliberada. Inserções de MS são, portanto, 

ações pedagógicas deliberadas atreladas à temática social em questão;  

2. O caráter pedagógico do MS se constitui a partir da matriz cultural do 

melodrama. Em sua comunicação pedagógica, guarda os resíduos de uma imaginação 

melodramática (BROOKS, 1995) como dispositivos de reconhecimento.  

3. A ação pedagógica ganha verossimilhança, como dispositivo de 

reconhecimento, pelo caráter naturalista (XAVIER, 2005) da representação. Em sentido 

complementar, ela ativa uma leitura documentarizante (ODIN, 1984) fazendo do MS um 

produto cultural testemunha da sociedade de que é expressão; 

4. O MS confirma a especificidade da telenovela brasileira como discurso híbrido 

por combinar ficção e realidade, melodrama e realismo, dimensão imaginária e pedagógico- 

social.    

 

 

1.5 Objetivos   

 

Essas preocupações e hipóteses nortearam o desenvolvimento da nossa pesquisa e 

são representadas através dos seguintes objetivos: 

 

Objetivo Geral 

Possibilitar uma contribuição crítica sobre o MS, desvendando sua gênese, sua 

constituição e seu funcionamento narrativo, e possibilitando a compreensão do papel social 

que cumpre a telenovela na sociedade brasileira. 
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Objetivos Específicos 

a) Teóricos17 

• Analisar o MS a partir de uma perspectiva interdisciplinar, de acordo com a 

exigência do atual campo de pesquisa em Comunicação. 

• Tentar conceituar o MS e revelar sua constituição como ação pedagógica 

deliberada e explícita.   

• Possibilitar uma contribuição para a análise do MS como discurso híbrido que 

sintetiza as dimensões da ficção e realidade, deixando inscritas as marcas da sociedade de que 

é expressão. 

• Estabelecer uma genealogia do MS, procurando sua dimensão pedagógica no 

teatro popular francês do século XIX e observar como essa matriz evoluiu até inscriver-se nas 

lógicas de produção industrial na telenovela e no MS em particular. Ou seja, elaborar uma 

perspectiva de análise a partir da mediação do Gênero. 

• Indagar acerca do MS a partir da perspectiva da produção da TV Globo, 

analisando a  origem do termo, de sua transposição para o social, evolução e metodologia de 

criação. Ou seja, elaborar uma perspectiva de análise a partir da mediação da Produção. 

• Analisar o MS a partir da perspectiva autoral, através do exame do processo de 

criação, do universo ficcional do autor, do compromisso do autor com a realidade social, da 

sua preocupação com o naturalismo como forma de representação. Este aspecto está presente 

tanto na perspectiva de análise a partir da mediação do Gênero quanto da Produção   

• Possibilitar uma contribuição para a análise qualitativa das inserções de MS 

desvendando os dispositivos de construção da verosimilhança de sua comunicação 

pedagógica: o naturalismo e a leitura documentarizante desde a perspectiva de análise a partir 

da mediação da Produção (no sentido da construção da linguagem); dos componentes da 

imaginação melodramática desde a perspectiva do Gênero. 

 

 

 

 

 

                                                
17 A explicitação teórica da perspectiva das mediações para esta pesquisa está explicitada no tópico 1.6: 
Processos metodológicos: amostragem e instrumentos de pesquisa, no ítem Considerações teórico-
metodológicas. A análise do merchandising social, a partir da mediação do Gênero, é desenvolvida nos 
Capítulos III e V e da mediação da Produção, no Capítulo IV e VI.   
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b) Empíricos18:   

• Analisar o MS a partir do Estudo de Caso da telenovela Páginas da Vida, de 

Manoel Carlos (TV Globo). 

• Explorar o máximo possível o MS, analisando sua estrutura discursiva a partir 

da mediação do Gênero e da Produção.  

• Identificar uma tipologia de inserções de MS ou suas formas de enunciação. 

• Entrevistar profissionais da área de merchandising social da TV Globo. 

• Utilizar depoimentos e entrevistas de Manoel Carlos, autor de Páginas da 

Vida, colhidas em jornais e revistas.   

 

 

1.6 Processos metodológicos: amostragem e instrumentos de pesquisa 

1.6.1 Amostragem 

 O corpus da pesquisa é a telenovela Páginas da Vida, de autoria de Manoel 

Carlos, veiculada pela TV Globo entre 10 julho de 2006 e 2 de março de 2007. Dentro desta 

unidade foi necessário mais um recorte: os capítulos da telenovela que continham cenas de 

MS. A partir daí, delimitamos ainda mais a pesquisa ao optarmos somente pelas cenas, 

necessariamente, de MS. Para chegarmos ao recorte final, trabalhamos sobre um corpus de 

186 capítulos, o que configura 92% da totalidade da telenovela, que teve 20319 capítulos 

veiculados. O corpus de 186 capítulos foi constituído por: 160 capítulos (81%) gravados, 

pelas pesquisadoras, concomitantemente a sua transmissão no ano 2006; 16 capítulos (9%) 

fornecidos pelo CETVN-ECA; e 10 capítulos (5%) concedidos, na íntegra, pela TV Globo. 

Consideramos que o corpus faltante, equivalente a 17 capítulos (8%), não teve expressiva 

incidência nos resultados finais20.  

A escolha por uma telenovela da TV Globo é baseada no fato da emissora ser a 

maior produtora do produto audiovisual no Brasil e por ter sistematizado e padronizado o uso 

de tal conceito, no caso o MS, neste tipo de ficção. Quanto à escolha da telenovela Páginas da 

                                                
18 O Protocolo de coleta de dados primários da pesquisa é descrito no tópico 1.6 Processos metodológicos: 

amostragem e instrumentos de pesquisa, item 1.6.2 Métodos e Técnicas de coleta. A sua versão gráfica e 
sistematizada pode ser consultada no Quadro 2. Protocolo de coleta de dados primários (Pág. 35). 
19 Tradicionalmente, o último capítulo de toda telenovela é reprisado no dia posterior à sua primeira exibição. Ou 
seja, veicula-se o último capítulo em primeira mão na sexta-feira, reprisando-o no sábado. Neste caso, a reprise, 
transmitida no sábado, 3 de março, foi desconsiderada da amostra.  
20 Apesar da importante colaboração do Centro de Estudos de Telenovela (CETVN) da ECA-USP e da TV 
Globo, uma pequena parte do material deixou de ser gravado. Porém, esses capítulos podem não conter cenas de 
MS, o que torna a incidência relativa. 
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Vida, temos que seu autor, Manoel Carlos, é reconhecido como o teledramaturgo que mais 

retrata o cotidiano brasileiro nas suas obras, daí a sua afinidade pelo tratamento de temáticas 

sociais, característica que permite a inserção do MS. Não é por acaso que ele é, junto a Glória 

Perez, um dos autores da emissora que mais incluem esse conceito nas tramas ficcionais.  

 

 

1.6.2 Métodos e Técnicas de coleta 

 

Em face dos objetivos e hipóteses estabelecidos, propõe-se a adoção de quatro 

métodos de pesquisa: a) Estudo de caso; b) Observação direta; c) Observação indireta 

(entrevista); d) Análise de conteúdo. 

 

 

a) Estudo de caso 

O Estudo de Caso21 caracteriza-se como um método cujo objeto é uma unidade que 

se analisa profundamente, visando o exame detalhado de um ambiente, de um simples sujeito 

ou de uma situação particular.  Dentro das possibilidades de um estudo de caso apontadas por 

Yin (2005:63), a pesquisa direciona-se para um estudo de caso típico (em oposição a um 

estudo de caso excepcional ou não usual) e único (em oposição a um estudo comparativo de 

casos múltiplos). Assim, a telenovela Páginas da Vida, de Manoel Carlos, é o estudo de caso 

proposto para ser analisado, a partir do qual pretendemos responder às questões gerais de 

“como” o MS chega à telenovela, “como” se constitui uma ação pedagógica e “como” ele é 

narrativamente construído.  

O fato de ter como corpus uma telenovela ainda no ar quando o projeto de pesquisa 

do presente estudo começou a ser desenvolvido, fez com que iniciássemos o levantamento do 

material de maneira metódica, atendendo à exigência da exaustividade de corpus que impõe 

um estudo de caso. Essa circunstância nos permitiu elaborar um registro bastante rigoroso e 

sistemático do material de pesquisa e uma observação inicial que, mesmo permeada de senso 

comum, foi fonte das primeiras inferências e hipóteses que seriam, em seguida, trabalhadas 

metodologicamente. 

                                                
21 O Estudo de Caso é uma forma de fazer pesquisa empírica que investiga fenômenos contemporâneos dentro 

de seu contexto de vida real, em situações em que as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente estabelecidas, onde se utiliza múltiplas fontes de evidência (...) faz-se uma questão do tipo ‘como’ ou 
‘porque’ sobre um conjunto contemporâneo de acontecimentos sobre o qual o pesquisador tem pouco ou 

nenhum controle (YIN, 2005:28-33). 



 28 

A vantagem do estudo de caso é que ele permite a utilização de diferentes técnicas de 

coleta de dados e fontes de informação, sejam de ordem estatística, qualitativa ou histórica, e 

de análise dos dados (tanto quantitativa como qualitativa). Considerando nossa abordagem 

múltipla, um estudo de caso atende nossas necessidades de pesquisa. 

 

Considerações teórico-metodológicas 

 

O estudo de caso foi abordado metodologicamente a partir da metáfora do “óculos”, 

sendo as dimensões do Gênero e da Produção as duas partes analíticas que, juntas, nos 

permitiram enxergar nosso objeto como uma unidade. Ambas as dimensões são consideradas 

como mediações, no sentido lato sensu, uma vez que o conceito stricto senso é geralmente 

operacionalizado em pesquisas de recepção22. Martín-Barbero define as mediações como: 

 
esse “lugar” de onde é possível compreender a interação entre o espaço da produção e o 
da recepção: o que se produz na televisão não responde unicamente a requerimentos do 
sistema industrial e a estratagemas comerciais mas também a exigências que vêm da 
trama cultural e dos modos de ver (MARTÍN-BARBERO E MUNHOZ, apud LOPES, 
BORELLI, RESENDE, 2002:39).  

 

O conceito da mediação emerge de uma visão que integra os fenômenos de 

comunicação por meio do binômio comunicação-cultura, e através do qual é criticado o 

determinismo informacional e ideológico:   

 
(...) a problemática da comunicação não participa apenas a título temático e quantitativo – 
os enormes interesses econômicos que movem as empresas de comunicação – mas 
também o qualitativo: na re-definição da cultura é chave a compreensão da sua natureza 
comunicativa. Quer dizer, seu caráter de processo produtor de significações e não de mera 
circulação de informações, onde o receptor não é mero decodificador do aquilo que o 
emissor depositou nas mensagens, senão também um produtor (MARTIN-BARBERO, 
2001: 299). 

 

A análise das mediações do Gênero e da Produção é trabalhada a partir da 

apropriação e adequação da metodologia de Lopes, Borelli e Resende (2002).  

A dimensão do Gênero é trabalhada a partir das contribuições de Martín-Barbero 

(2001; e REY, 2004), Brooks (1995), Tomasseau (2005), Morin (1969), e autores nacionais 

que têm se debruçado sobre o objeto telenovela, como Lopes (2002, 2003, 2004), Motter 

                                                
22 Um caso exemplar de análise nessa perspectiva é a obra Vivendo com a telenovela, de LOPES, M.I.V.; 
BORELLI, S.; E RESENDE, V. São Paulo: Summus, 2002. Esta obra inspirou a metodologia proposta no 
trabalho.  
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(2003), Ortiz, Borelli e Ramos (1989), Baccega (2000-2001, 2001), Pallottini (1998), entre 

outros.   

A partir da perspectiva da Produção, a telenovela é concebida como um produto 

televisivo submetido a condições específicas de produção; é um formato industrial. Essa 

dimensão será abordada em dois aspectos: 1. A televisão enquanto modo de Organização 

(produção organizativa da TV Globo e a questão autoral); 2. Análise do texto audiovisual. 

Para desenvolver esta abordagem trabalharemos principalmente com as contribuições teóricas 

de Mattelart (1987), Williams (1975, 1979), Fiske (1987), Xavier (1983,2003, 2005), Odin 

(1984).   

A partir do Gênero e da Produção buscamos reconhecer os elementos que dizem 

respeito à construção do MS como ação pedagógica no cerne das relações entre ficção e 

realidade, e cujo embasamento teórico é fornecido, principalmentem por Bourdieu (1975) e 

Bakhtin (1981).  Pretendemos indagar tanto acerca de sua gênese – numa análise diacrônica – 

quanto sobre sua constituição imagética – numa análise sincrônica. O arcabouço teórico geral 

é desenvolvido no capítulo II deste trabalho. 

Essas duas mediações, dimensões de análise, são operacionalizadas no estudo de 

caso a partir das seguintes operações metodológicas já mencionadas: b) observação direta (a 

telenovela); c) indireta (entrevista da TV Globo e depoimentos de Manoel Carlos na 

imprensa); e d) análise do conteúdo. Estes procedimentos são explicitados a seguir e 

descritos de forma sintética no Quadro 1 (página 34). 

 

b) Observação direta  

Uma das técnicas de observação (enquanto momento de obtenção de dados) aplicada 

na pesquisa é do tipo direta
23. Assim, o trabalho teve início com uma observação preliminar e 

geral da telenovela Páginas da Vida, em que identificamos as temáticas sociais em que o MS 

foi veiculado. Numa segunda observação, nos detivemos no levantamento específico das 

inserções de MS. A ferramenta utilizada para desenvolver essa observação e extrair dados 

originais foi a Planilha de Identificação24. Em decorrência da observação preliminar, 

                                                
23 A observação direta consiste em análise de documentos ou de imagens relativas ao fato. Este tipo de 

observação consiste num sistema de questionamento que visa a captar uma informação que circula nos canais 

dos meios de comunicação ou que é estocada em arquivos (THIOLLENT,1980:32). 
24 As Planilhas de Identificação resultaram da adaptação e adequação da metodologia do Projeto OBITEL, 
coordenado pela Profa. Maria Immacolata Vassallo de Lopes. O OBITEL - Observatório Ibero-Americano de 
Ficção Televisiva - é uma rede de pesquisa integrado por 9 países (México, Venezuela, Colômbia, Chile, 
Argentina, Brasil, Portugal, Espanha e Estados Unidos (de fala hispânica) que tem por objetivo realizar o 
monitoramento dos programas de ficção oferecida pela televisão aberta. No Brasil, o Projeto está sendo 
desenvolvido no Centro de Estudos de Telenovela (CETVN) da Escola de Comunicações e Artes da USP. 
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utilizamos 5 Planilhas, uma para cada um dos MS identificados. Assim sendo obtivemos: 

Planilha de Identificação Nº 1: Síndrome de Down; Nº 2: AIDS; Nº 3: Bulimia; Nº 4: 

Alcoolismo; Nº 5: Adoção. 

Com o propósito de desvendar a construção narrativa do merchandising social, a 

Planilha de identificação foi dividida em dois setores, segundo a mediação abordada. Por um 

lado, e desde a mediação da Produção, foram considerados Indicadores técnicos e Indicadores 

culturais. Por outro, desde a mediação do Gênero, foram considerados os indicadores da 

“imaginação melodramática”.   

 

1. Planilha de Identificação – Mediação da Produção 

• Indicadores técnicos: esses indicadores permitiram articular inferências a respeito do 

comportamento dos MS ao longo da exibição da telenovela, da frequência e localização das 

inserções por bloco dentro do capítulo e da duração das cenas de MS. Tratam-se de 

categorias que contribuem para análise de fluxo (WILLIAMS, 1975) do MS. São elas: 

-  Número de ordem: indica a ordem sequencial de cada inserção. 

- Número de capítulo: identifica o número de ordem do capítulo de exibido Páginas da Vida. 

-  Data de emissão: indica o dia e o mês de exibição da cena de MS. 

-  Bloco: indica o número do bloco em que a inserção acontece.  

-  Timer: referência do tempo de gravação da cena no próprio material de pesquisa (Dado de 

controle interno). 

-  Duração da cena (Min): indicador de duração de cena expressado em minutos.  

 

• Indicadores culturais: esse grupo de indicadores permitiram inferências qualitativas 

acerca do MS e de sua sintaxe audiovisual. A partir deles, observamos o grau de presença de 

cada um dos MS identificados, o conteúdo social e pedagógico veiculado por cada um deles, 

o papel da música em sua comunicação. Além disso, identificamos os personagens emissores 

do MS e sua função social tanto quanto o lugar, ambiente e cenário social onde o MS é 

encenado. Analisamos o sentido criado a partir da linguagem de planos e distinguimos uma 

tipologia de inserções. Tais indicadores foram sistematizados e organizados da seguinte 

forma: 
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1. Plano da Imagem:  

1.1 Cenários:  

- Cenário social: ambiente cotidiano onde acontece o MS (Ex. hospital, consultório, apto. 

familiar etc). 

- Lugar: é preenchido conforme a cidade, ou bairro, ou região predominante da narrativa do 

MS.  

- Ambiente: pode ser classificado como urbano (ação desenvolvida em cidade) ou  rural 

(cenas ambientadas no campo com temáticas ligadas a esse ambiente).  

1.2 Uso da câmara 

- Planos: indica o tipo de plano utilizado na cena, segundo convenção de escala advinda do 

campo do cinema. 

1.3 Personagens 

- Função social do personagem: corresponde a profissão ou papel social desempenhado pelo 

emissor de MS no ato mesmo da enunciação (Ex. Médico). 

- Especificidade: indica a especificidade do emissor de MS dentro do campo profissional (Ex. 

Infectologista). 

- Fala para: indica o nome da personagem destinatária  do conteúdo do MS. 

- Tipo de personagem: é preenchido conforme o grau de protagonismo do personagem 

emissor de MS, em relação à telenovela em geral: Protagonista (P) ou Secundário (S). A 

identificação é seguido pelo nome do personagem.  

 

2. Plano de texto verbal 

- Discurso: trata-se do conteúdo de MS. Segundo o caso, o conteúdo pode aparecer na 

Planilha como comentário acerca do tratado, ou bem, como transcrição literal da cena (nesse 

caso, a transcrição é citada ao final da correspondente Planilha e devidamente referenciada 

nesta última). 

- Tema: indica o tema social específico em que o MS se encaixa. 

- Referência temática: categoria que permite a análise de conteúdo de cada MS, agrupando-o 

segundo causas, consequências ou definições dos problemas sociais abordados. 

 

3. Plano da Sonoridade 

- Música/Som: é preenchido segundo a presença ou ausência de música ou som. 
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Por fim, Tipologia de cena: indica a forma em que o MS é comunicado ou 

enunciado, conforme a análise dos personagens, planos e cenários. Identificamos três tipos: 

Assimétrica, Simétrica e Depoimento.  

 

2. Planilha de Identificação – Mediação do Gênero25 

Tecnicamente, as categorias de análise desde a dimensão do Gênero nos auxiliam a 

desvendar como opera o discurso do MS desde a matriz do melodrama. A “imaginação 

melodramática” que pretendemos desvendar como “estratégia de comunicabilidade” do MS 

reside na identificação dos elementos da configuração melodramática conforme trabalhados 

por Brooks (1995): a) pedagogia moral b) reconhecimento c) sentimentalismo d) 

maniqueísmo bem x mal e) herói/vilão f) música/som. 

 

c) Observação Indireta 

Estudando o MS inserido na telenovela enquanto produto, pretendemos indagar 

acerca do processo produtivo. Para tal, fizemos uso da técnica da entrevista como instrumento 

da observação indireta26. Por um lado, entrevistamos os responsáveis da área de 

Merchandising da TV Globo, por outro, analisamos depoimentos do autor de Páginas da 

Vida, Manoel Carlos. No primeiro caso, a entrevista foi semiestruturada (caracterizada pela 

existência de um roteiro previamente preparado), e realizada por e-mail. No segundo caso, 

utilizamos como base entrevistas dadas pelo autor à imprensa. (Veja Entrevistas no Anexo).  

 

d) Análise de Conteúdo 

Para desenvolver a primeira etapa de análise dos dados, a pesquisa utiliza a análise 

de conteúdo
27 como método descritivo e “técnico”. A pesquisa considera a característica 

estrutural da análise que visa identificar, sob a diversidade dos conteúdos particulares as 

características constantes, para fazer surgir a estrutura que as especifica. Neste sentido, a 

primeira etapa da análise faz um tratamento estatístico (quantitativo) das tabulações para 

verificar concentrações, campos de sentido e índices de frequências dos indicadores culturais 

                                                
25 As categorias são desenvolvidas de forma teórica no Capítulo III desta dissertação.  
26 A observação indireta trata-se de um questionamento que consiste em submeter grupos de indivíduos a séries 

de questões para obter respostas formuladas numa situação de comunicação artificial que é criada pela 

presença dos investigadores (THIOLLENT, 1980:32). 
27 Segundo aponta Kientz, as mensagens, produtos materiais da indústria da comunicação, prestam-se muito 

mais facilmente às operações clássicas de análise: decomposição de um todo em seus elementos constituintes, 

estudo das relações que esses elementos têm entre si. As mensagens são objetos materiais, suscetíveis de 
medição e de quantificação. A análise de conteúdo decompõe-nos, recenseia os seus elementos, calcula as 

frequências de aparecimento, apura as correlações (KIENTZ, 1973:21). 
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do MS veiculado na telenovela (Quadro 2, página 35). Nesta primeira fase analítica, os dados 

são classificados, tabulados e apresentados em gráficos que apontam as primeiras inferências 

gerais a respeito do objeto de estudo, na dimensão do Gênero e da Produção. 

A Interpretação, segunda etapa da análise, é o momento em que o objeto empírico e 

o objeto teórico se reúnem de forma dialética numa totalidade: o ponto de chegada na 

pesquisa retoma o ponto de início. A partir do tratamento analítico prévio dos dados colhidos, 

o quadro teórico de referência fornece os métodos interpretativos de análise dos dados, 

momento em que a pesquisa aspira atingir o caráter científico.  

O modelo metodológico28 abordado neste trabalho forma-se como um tecido de fases 

(Construção do objeto, Observação, Descrição, Interpretação) e níveis (Epistemológico, 

Teórico, Metódico e Técnico) interdependentes. Essa trama, acrescenta Lopes (2005), impede 

que a metodologia vire um receituário de “como fazer” a pesquisa e que o projeto, fixado no 

início, seja “convertido numa verdadeira camisa-de-força que transforma o processo de 

pesquisa num ritual de operações rotineiras (2005:98).  

 

Uma vez explicitado os marcos do debate da pesquisa e a proposta de estudo no que 

se refere a problemas, hipóteses, objetivos e métodos, nosso próximo passo é explicitar os 

conceitos teóricos que fundamentam a abordagem do nosso objeto. Começamos, então, a 

trilhar o caminho da pesquisa que, como toda viagem de metodologia, é sempre uma 

aventura. 

                                                
28 Sobre o modelo metodológico, ver LOPES, Maria Immacolata Vassallo de. Pesquisa em Comunicação. São 
Paulo: Loyola, 2005.  


