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Como expusemos no primeiro capítulo com o intuito de explorar ao máximo o 

conceito de MS se tratando de um Estudo de Caso, propusemos trabalhar a partir de duas 

dimensões (mediações, no lato sensu) como as duas partes que compõem os óculos que nos 

ajudaram a enxergar nosso objeto: o Gênero e a Produção. A partir da mediação da Produção 

abordaremos o objeto telenovela como forma cultural, quer dizer, como formato, no sentido 

em que Williams (1975, 1979) concebeu o termo e foi explicitado no capítulo II desta 

dissertação, e que salienta a importância da técnica em relação dialética com o contexto social 

em que se desenvolve. Essa relevância da técnica se liga a dois aspectos que serão abordados 

em dois capítulos diferentes: 1. A televisão enquanto modo de Organização (Capítulo IV) e 

2. Análise do texto audiovisual (Capítulo VI). 

 

Portanto, este capítulo será dedicado a analisar nosso objeto de estudo a partir do 

primeiro aspecto: A televisão enquanto modo de Organização.  

Esse caráter organizacional refere-se à ideia de que todo produto traz os traços do 

sistema produtivo que o engendrou e que sua natureza só é inteligível a partir das regras 

sociais de sua produção (MATTELART, A. e M, 1989:151). Todo produto é resultado de uma 

racionalidade política e cultural, mas também econômica. Especificamente, a TV Globo, e seu 

modelo organizacional, foi evoluindo conforme as condições históricas (como demonstramos 

no capítulo anterior) até converter-se na líder de audiência nacional e na maior produtora de 

ficção na América Latina, sendo a telenovela o carro-chefe e sua indústria. A realização do 

produto audiovisual envolve um sistema complexo que encerra numerosas decisões, diversos 

agentes e numerosas fases produtivas.  

Assim sendo, propomo-nos ampliar a discussão acerca do MS, questionando o uso do 

merchandising na telenovela e sua transposição para o social. Nesse sentido, discorremos 

acerca do merchandising como estratégia comercial e de construção de verossimilhança. Já no 

cerne do MS estabelecemos contrapontos entre esse dispositivo e as telenovelas educativas do 

modelo Entretenimento-Educação. Recorremos à entrevista com Flávio Oliveira, Gerente de 

Projetos Sociais, da Central Globo de Comunicação, para questionar acerca da posição da 

emissora em relação à definição do MS e metodologia de trabalho, e recolhemos depoimentos 

do autor de Páginas da Vida, Manoel Carlos, que também dizem respeito a essas questões.  
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4.1 Merchandising em telenovela 

  

A prática do merchandising na telenovela é tão antiga quanto a própria televisão. Ela 

se deferencia dos comerciais tradicionais em vários aspectos, entretanto, ambos cumprem o 

mesmo papel: vender o produto. O merchandising está intrinsecamente ligado às lógicas do 

produto e a um matrimônio entre a TV e a publicidade que tem dado certo desde os 

primórdios da indústria televisiva.  

Sobre as telenovelas da TV Globo, Almeida (2002) considera que, especialmente as 

chamadas “Novela das oito”, são as mais eficientes na união de duas características que 

atraem os anunciantes: popularidade e qualificação de audiência, e considera que: 

 
As novelas, para o médio publicitário, ainda que femininas, são vistas como capazes de 
atingir todo mundo, a família toda que assiste à TV, todas as classes sociais, o Brasil em 
geral. Ela é assim muito poderosa e eficiente, mas igualmente cara para anunciar, como 
também o Jornal Nacional. Nesse sentido, nem todo produto e nem todo anunciante tem a 
verba necessária para pagar este horário, que é reconhecido como um espaço forte, que dá 
poder a uma marca que está ameaçada ou que permite dar visibilidade a uma marca ou 
produto novo. Além disso, pela característica de ser seriada e criar fidelidade, a novela é 
ótimo espaço para inovação e novas marcas (ALMEIDA, 2002:126). 

 
O custo dos intervalos comerciais no horário da novela das oito, da TV Globo, por 

exemplo, gira em torno de 98 mil reais por 30 segundos (REVISTA VEJA, 4 fev.1998 apud 

ALMEIDA, 2002:120). Existe uma legislação que permite até 15 minutos de publicidade, 

mas o preço da inserção de merchandising e os critérios que regem as taxas são mantidos em 

sigilo. O preço pode variar de marca para marca, segundo o conhecimento dos consumidores, 

assim como o número de inserções determinadas na telenovela. Essas inserções são, 

aproximadamente, 40% mais caras do que um comercial tradicional (MATTELART, A e M, 

1989:75). Importante ressaltar que os atores, os diretores e os demais membros envolvidos na 

produção da telenovela, que aceitarem incorporar o merchandising, participam do 

faturamento. Segundo Ortiz, Borelli e Ramos,  

 
Na Globo o merchandising é contratado e realizado pela Apoio, empresa vinculada à 
emissora, que envolve um grande número de pessoas (planejador, redator, gerente de 
produção etc.). Divididas em grupos para cada telenovela, e funcionando como agências 
de publicidade, as equipes vão pensar as chamadas ‘ações de merchandising’. E o preço 
de uma ação deste tipo é equivalente a 20 a 30% a mais do valor de 1 minuto de comercial 
(1989:114 )99. 

                                                
99 Cabe ressaltar também que, desde 1978, as TVs Globo e Bandeirantes possuíam, em suas emissoras, um 
departamento destinado a esta atividade. Na TV Globo, a Apoio Comunicação era a empresa estruturada 
exclusivamente para cuidar da área de merchandising nas telenovelas. Extinta em 1994, suas funções foram 
absorvidas pelo Departamento Comercial da emissora. 
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Na telenovela Paraíso Tropical (Gilberto Braga, 2007) houve uma ação de 

merchandising recorde em termos de tamanho e custo. Tratou-se de uma cena de dois minutos 

de duração da marca Citroën estimada em R$ 1 milhão, sem incluir o cachê dos atores, que 

varia de 5% a 30%. A iniciativa supera uma similar que tomou dois minutos de cena em 

Páginas da Vida e custou algo em torno de R$700 mil, sem incluir os cachês100 .  

O objetivo é fazer com que o telespectador assista aos capítulos de forma que seu 

inconsciente se envolva na trama. Nas cenas, logotipos de produtos e serviços são 

apresentados, embutidos nas relações de aventura e amor. Por isso, na opinião de Ramos 

(1986:81), diz-se que o merchandising é indireto, subjetivo e inconsciente. Se inicialmente o 

merchandising tinha as características de uma propaganda casual, com o decorrer do tempo, 

desenvolveu outras formas mais próximas de um comercial tradicional, como a incorporação 

de texto próprio sobre o produto em questão.  

Se quisermos traçar uma retrospectiva não exaustiva do uso do formato, podemos 

citar Trindade (1999), que considera a primeira experiência de merchandising na telenovela 

em Beto Rockfeller, cujo protagonista, Beto, amanhecia ressacado das noites de farra e 

tomava o antiácido efervescente Alka Seltzer. Já para Muniz Sodré o surgimento se dá de 

forma casual na TV Globo na telenovela Cavalo de Aço (Walter Negrão, 1973): 

 
Na novela Cavalo de Aço, 1973, uma garrafa de conhaque Dreher foi, casualmente, posta 
num cenário por um regra-três. Funcionou como propaganda poderosa do produto: a 
situação dramática ficou no segundo plano na memória do telespectador, destacando-se a 
marca do conhaque. Ninguém na tevê sabia que estava fazendo propaganda (na época a 
Rede Globo ainda não faturava esse tipo de anúncio o que é comum agora, mas esta 
funcionou com toda a força (SODRÉ, 1981 APUD RAMOS, 1986:43)). 

  
Embora seja difícil estipular quando a ação começou a ser utilizada economicamente, 

é fato que, durante a década de 1980, o uso do merchandising na telenovela é sistematizado e 

principalmente exercido pela TV Globo concomitantemente à consolidação do seu padrão de 

qualidade. Os primeiros grandes cases de merchandising têm registro na telenovela Dancing 

Day's (Gilberto Braga, 1979, TV Globo). O merchandising das calças jeans Staroup, através 

da personagem Júlia (Sônia Braga), teve grande efeito sobre os telespectadores no período, 

seguido do case das camisetas USTop, na telenovela Água Viva (Gilberto Braga, 1980, TV 

Globo), protagonizado pela atriz Betty Faria, no desempenho da personagem Lígia.  

 

 

                                                
100 JIMENEZ, Kelia. Merchan milionário. O Estado de São Paulo, 13 de agosto de 2007. 
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4.2 Merchandising e naturalismo 

 

No capítulo III apontamos a nacionalização do gênero através da representação do 

cotidiano brasileiro e a proposta realista surgida com Beto Rockefeler em 1968. 

Contextualizamos o MS em 1990, no período em que a hibridação entre ficção e realidade é 

potencializada, sendo o naturalismo o seu traço característico. Podemos, então, transladar a 

hipótese do naturalismo ao merchandising comercial como discurso que também exacerba 

essa interpenetração de dimensões.  

Como abordamos anteriormente, em plena gestão modernizadora a proposta realista 

da telenovela instalou a crítica, mas também a difusão de comportamentos modernos e de 

objetos de consumo produzidos pela pujante indústria de bens duráveis. A telenovela tem se 

transformado numa poderosa difusora de estilos de vida e de comportamento graças à 

identificação que suscita a narrativa no emocional que se produz no reconhecimento entre o 

cotidiano vivido pelas pessoas “reais” e aquele refratado na ficção.  

Os personagens constroem seu mundo social a partir do substrato realista, ou seja, 

eles interagem com elementos concretos e vivem no seu próprio mundo do consumo: 

 
É nesse aspecto que os elementos cotidianos ganham importância, na medida em que os 
detalhes estabelecerão o clima de familiaridade, coerência, coesão, em analogia com os 
mundos conhecidos pelo espectador. Os mesmos elementos estão presentes aqui e lá: 
móveis, objetos de decoração, livros, roupas, bijuterias, assuntos do país, problemas, 
temas do momento, existem e circulam lá e aqui. Inclusive os produtos de consumo 
(merchandising comercial) como café solúvel, determinada marca de leite, de refrigerante, 
cosméticos, como certos serviços (bancos, hospitais), assim como novos hábitos, podem 
entrar para diluir diferenças e promover o apagamento da mediação e a interpenetração 
dos mundos de aquém e além da tela (MOTTER, 2003:164). 

 

 Duas questões são levantadas a partir dessa citação. Por um lado, involuntariamente, 

a telenovela exerce uma ação pedagógica implícita (BOURDIEU, 1975) que promove uma 

educação, em torno de questões e valores sociais, como subproduto (FUENZALIDA, 1996) 

por reconhecimento e identificação. A mesma hipótese pode ser levantada em torno dos 

produtos que circulam espontaneamente nesse cotidiano, promovendo uma espécie de 

educação para o consumo. Como exemplo temos, os vestidos da personagem Vitória, em 

Belíssima (Sílvio de Abreu, 2006), ou os brincos da Bebel, em Paraíso Tropical (Gilberto 

Braga, 2007), mesmo sem terem uma marca específica associada, viraram moda, sendo 

vendidos até na Rua 25 de março em São Paulo.  
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De fato, Heloisa Buarque de Almeida, no seu estudo de caso na comunidade rural de 

Montes Claros, constata que o reconhecimento que se produz entre ficção e realidade na 

telenovela, leva a uma educação para o consumo: 

 
Mais do que simplesmente promover o consumo de bens e serviços, a novela, pelo uso de 
certos valores e pela exposição de diversos estilos de vida através de suas narrativas e 
personagens, promove a formação de uma cultura de consumo que, como demonstro, é 
notável em Montes Claros (ALMEIDA, 2003: 32).  

 
Já o merchandising comercial consiste num produto específico, posto a circular de 

forma deliberada e explícita na narrativa, o que nos permitiria falar de uma educação ou uma 

ação pedagógica explícitica101 para o consumo. Trata-se da promoção, divulgação e 

explicitação de um produto com marca existente no cotidiano real do telespectador e não mais 

de um produto indiferenciado pertencente ao mundo do cotidiano ficcional e realista. O 

realismo é, portanto, potencializado, naturalizando a narrativa.  

Neste trabalho, o termo naturalista, como aponta Xavier (2005), tem suas interseções 

com o estilo de Emile de Zola102, mas não se identifica inteiramente com ele. Num sentido 

mais amplo, naturalismo refere-se: 

 
à construção de espaço cujo esforço se dá na direção de uma reprodução fiel das 
aparências imediatas do mundo físico, e à interpretação dos atores que busca uma 
reprodução fiel do comportamento humano, através de movimentos e reações “naturais”. 
Num sentido mais geral, refiro-me ao princípio que está por detrás das construções do 
sistema descrito: o estabelecimento da ilusão de que a plateia está em contato direto com o 
mundo representado, sem mediações, como se todos os aparatos de linguagem 
construíssem um dispositivo transparente (o discurso como natureza) (XAVIER, 
2005:42). 

 
Seja endereçada a um evento natural, arquitetura ou acontecimento determinado, tal 

reprodução atua como instrumento retórico, quer dizer, como operador de sentido. O cuidado 

apurado manifestado nos detalhes simboliza uma atitude de respeito à verdade: o método 

cumpre com a função de projetar sobre a situação ficcional um coeficiente de verdade 

tendente a diluir tudo o que a história tem de convencional, de simplificação e de falsa 

representação. A mesma equação afirma-se: discurso=verdade (XAVIER: 2005:42). 

                                                
101 Essa hipótese não será trabalhada porque excede as pretensões desta pesquisa. Porém, ela é apontada em vista 
do paralelismo que estamos esboçando entre os dois tipos de merchandising. Nesse paralelismo, iremos nos 
focar no aspecto macro da pesquisa que é a relação entre ficção e realidade.  
102 Émile Zola (Paris, 1840-1902) foi um consagrado escritor francês, considerado criador e representante mais 
expressivo da escola literária naturalista. O Naturalismo é tido como a radicalização do Realismo. Essa escola 
literária baseava-se na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado 
pelo ambiente e pela hereditariedade. No capítulo III, abordamos este estilo como terceira geração de 
melodramaturgos.  
 



 110110

Portanto, o naturalismo trata de montar um sistema de representação que procura anular, 

justamente, a sua presença como trabalho de representação.  

Nesse sentido, o merchandising comercial é uma imposição simbólica voluntária, 

deliberada e explícita cujo efeito de sentido é estreitar ainda mais o vínculo entre ficção e 

realidade, do mesmo modo que o MS atua em torno de questões e valores sociais. Estamos 

diante de uma construção que procura apagar a mediação e situar-nos em face da “própria 

realidade”.  

Como esclareceu Motter (2003) e compartilha Trindade (1999), o objetivo da ação 

de merchandising é estimular o mecanismo empático, identificatório com a realidade 

reproduzida na telenovela; ele proporciona a verossimilhança da ficção com a realidade, a 

partir do momento em que a primeira se aproxima da segunda, através da refração 

(BAKHTIN, 1981) na ficção de produtos/serviços e questões sociais existentes no cotidiano 

real. Disso decorre a inserção de ambos os merchandisings, principalmente, no horário nobre 

e, ainda mais, nas “novelas das oito”. A dificuldade de inserir o merchandising, tanto o 

comercial quanto o social, nas telenovelas de época, ambientadas em tempo longínquo, reside 

na quebra do contrato de verossimilhança que a estratégia provoca. Porém, o MS parece 

aprimorar-se e ampliar-se na faixa vespertina. Um exemplo recente que poderíamos 

considerar MS parece ter acontecido na telenovela Desejo Proibido (Walter Negrão, 2007-

2008), veiculada às 18 horas. O autoritário prefeito Viriato (Lima Duarte) mantém em sigilo 

que tem um filho, André (André Varella), portador da Síndrome de Down. Ele é cuidado por 

Galileu (Pedro Paulo Rangel) numa cabana afastada da cidade, sob a ordem do prefeito. Na 

cena veiculada no dia 25 de abril de 2008, Viriato consulta o médico Escobar (Alexandre 

Borges) que, no seu consultório, dá indicações ao prefeito sobre o cuidado que o filho precisa 

explicando “que existem dois pilares básicos: a atenção médica, pois “de 80% a 90% dos 

portadores da síndrome têm problemas auditivos e entre 30% e 40% têm problemas 

respiratórios, e por outro lado, “muito amor”. Chamou nossa atenção essa inserção 

socioeducativa num tempo histórico que, para o formato, parecia estar “proibido”. 

Nas narrativas de Manoel Carlos, essa preocupação pela verossimilhança acarreta, 

inclusive, a dificuldade de distinguir quando a busca de naturalização trata-se ou não de uma 

ação publicitária. Em depoimento dado à imprensa, o autor declara: 

 
Até hoje visitam a livraria Argumento, no Leblon, e perguntam pelo Tony Ramos (risos), 
que vivia o Miguel em Laços de Família, querem saber onde está aquela escada. Tenho 
uma preocupação em fazer uma obra verossímil e esta mistura de pessoas do Leblon é 
bastante atípica. Os personagens vão dizer "Eu estou jantando na Pizzaria Guanabara. 
“Chico, me serve uma pizza?". Não é um merchandising. Não se vai cobrar nada por isso. 
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O Leblon tem uma particularidade: as pessoas que circulam por aqui realmente moram 
aqui. Ninguém visita o bairro para passear, como Copacabana ou Ipanema. O jornaleiro 
está ali há 38 anos, o homem que vende ovos, há 40 anos. Essas pessoas trazem 
credibilidade para a trama (MANOEL CARLOS, 2006)103. 

 
 
 

4.3 Tipologia das inserções e metodologia de merchandising  

 

Para Ortiz, Borelli e Ramos (1989:115) o merchandising pode ser categorizado em 

dois grupos, mesmo havendo uma deliberada confusão entre ambos: a “ação de 

merchandising” como a estratégia promocional que envolve o ator mais diretamente; e o 

“sinal de merchandising” que consiste só no aparecimento do produto. Já em trabalhos 

posteriores, essas categorias são ampliadas, identificando uma tipologia de inserções. Schiavo 

(1995), Trindade (1999) e Castro (2005) concordam na seguinte categorização:  

 

• Menção no texto: 

Ocorre quando os personagens falam o nome da marca ou do produto num diálogo. 

Um exemplo: em Páginas da Vida, na abertura da sala de cinema do espaço cultura AMA, o 

cineasta Daniel Filho apresenta seu filme Muito Gelo e Dois Dedos D’água, lançado na época 

em que o merchandising foi ao ar (capitulo 88, 19/10/2006). Em outra cena, Carmem (Natália 

do Valle) vai à farmácia com sua sobrinha e pede para ela procurar uma tinta para cabelo 

MAXITOM (capítulo 187, 12/02/2007). Outro exemplo: na telenovela Senhora do Destino, os 

funcionários da empresa de materiais Votorantin vendem os produtos do anunciante.  

 

• Uso do produto ou serviço:  

Quando a cena mostra utilização do produto ou serviço pelo personagem, com 

destaque para a marca. Um exemplo: em Páginas da Vida, sem mencionar as qualidades do 

produto, Miroel (Ângelo Antônio) chega à casa de cultura AMA falando ao telefone celular 

da marca Nokia, modelo 6101 (capítulo 56, 12/09/2006). No mesmo capítulo, em outra cena, 

sem mencionar diretamente as qualidades do automóvel, os personagens de Sílvio (Edson 

Celulari) e Olívia (Ana Paula Arósio) chegam à mansão de Tide (Tarcísio Meira), juntamente 

com o pequeno Guilherme (Rafael Machado), filho dos dois, dentro de um automóvel Audi 

A4, como uma família feliz e satisfeita. Outro exemplo: em Guerra dos Sexos (Silvio de 

                                                
103 TRIGO, Mariana. Manoel Carlos quer colocar acontecimentos do Brasil em novela. Folha de São Paulo, 9 de 
julho de 2006. 
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Abreu, 1983-84), no jardim, uma empregada usa em seu trabalho um aparador de grama Arno. 

Após um close de vários segundos, a câmera volta para o rosto da empregada, um rosto 

tranquilo e despreocupado, que parece apagar o esforço do trabalho. 

 

• Conceitual: 

A personagem explica para outro personagem as vantagens, as inovações, as 

relevâncias e os preços do produto ou serviço. Um exemplo: em Páginas da Vida, Helena 

(Regina Duarte) e seu filho de criação vistam a loja Todeschini para comprar novos móveis. 

Na loja, eles encontram-se com o arquiteto Miroel, que se dispõe a ajudar Helena. Os três 

percorrem a loja e enquanto Miroel fala da qualidade e do bom preço dos produtos, a câmara 

acompanha, focando a logomarca da empresa (capítulo 98, 31/10/2006). Outro exemplo: em 

Duas Caras (Aguinaldo Silva, 2007), Maria Eva (Letícia Spiller) volta do supermercado 

falando em qualidade e quantidade de produtos comprados dando destaque à praticidade de 

achar tudo em um só lugar. Enquanto isso, o Hipermercado Extra não é mencionado, porém, 

evidenciado nas sacolas plásticas que levam impressas seu nome.  

 

• Estímulo visual 

O produto ou serviço é mostrado de forma a ser apreciado: visto no contexto da 

totalidade da cena, devidamente explorado pela câmera. Um exemplo: em Páginas da Vida, 

Miroel e sua esposa Anna (Deborah Evelyn) vão ao cinema e, enquanto mantêm uma longa 

conversa na fila, por trás são explorados visualmente os cartazes de dois filmes produzidos 

pela Rede Globo: Antônia, de Tata Amaral e A Grande Família, de Maurício Farias 

(Fevereiro, 2007) 

Ainda que existam ações isoladas, o mais comum é um conjunto de cenas que 

conformem a ação. Por outro lado, estas categorias não se apresentam exclusivamente em 

estado puro. Se pensarmos no Hipermercado Extra como cenário social de trabalho de uma 

das protagonistas da telenovela Duas Caras, as inserções eram exploradas visualmente 

durante o tempo em que a personagem estava diretamente envolvida com os produtos e a 

empresa.  

 A unidade da ação do merchandising é dada pelo capítulo. Uma ação vai 

potencializando a outra, ao estilo da novela (SCHIAVO, 1995:85). Assim, várias cenas em 

um mesmo capítulo configuram uma ação, inclusive formando uma subdramaturgia 

específica, especializada em sequências de tratores, bicicletas, cervejas e refrigerantes etc. 

(PALLOTTINI, 1998:131).  
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O processo de criação do merchandising comercial não pode ser dissociado do 

processo geral de produção104 da telenovela. Porém, para desenvolver uma proposta de 

merchandising tanto na telenovela quanto em séries, Schiavo (1995) e Trindade (1999) 

apontam dois caminhos possíveis: 1) Resposta à consulta e 2) Levantamento de 

Oportunidades (LEVOP).  

 

1) Como resposta a consulta: 

 A resposta à consulta surge a partir de uma solicitação direta do cliente ou de sua 

agência de publicidade. Com base na consulta, buscam-se soluções para o cliente, criando 

uma oportunidade para atendê-lo. Um exemplo disso é a promoção da inseminação artificial 

de gado bovino realizada em Pedra sobre Pedra (Aguinaldo Silva, 1992). Segundo relata 

Schiavo (1995:89), o cliente “consultou” a TV Globo sobre a possibilidade de ser criado para 

seu produto um espaço (oportunidade) onde pudesse não apenas promover vendas, mas 

também explicar o conceito de inseminação artificial, mostrar os procedimentos a seguir, 

custos e retornos para os produtores. Para operacionalizar tal demanda, foi criada uma trama 

paralela em que Pilar Batista (Renata Sorrah) descobre uma mina e, ao mesmo tempo, 

examina seu rebanho e pretende melhorá-lo.  

 

2) Levantamento de oportunidades (LEVOP): 

É o processo inverso ao anterior. O LEVOP é feito a partir da sinopse de uma 

telenovela ou minissérie, antes mesmo dela ser gravada. A partir da sinopse da telenovela, os 

redatores de merchandising a estudam minuciosamente, explorando as características da 

trama principal e das paralelas. A partir daí, produzem um Levantamento de Oportunidades 

que é apresentado às agências de publicidade junto com o perfil descritivo do autor, 

personagens, trilha sonora, horário de exibição, enfim, dados partir dos quais as agências e os 

anunciantes possam identificar potencialidades a serem exploradas. Um caso do 

merchandising por LEVOP é trazido como exemplo por Almeida (2002) em sua pesquisa 

sobre O Rei do Gado (Benedito Rui Barbosa, 1996). Ao longo da novela foram exibidas cenas 

que mostravam Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) vacinando o gado com o pautado 

produto, como também anúncios de empresas como o Banco Itaú e, principalmente, as 

Fazendas Reunidas Boi Gordo. Os merchandising surgiram a partir da distribuição de um 

                                                
104 Para se aprofundar o assunto, consultar: Ortiz, Borelli e Ramos, 1989. Pág. 129-149. 
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folheto para as agências de publicidade antes de iniciada a novela. No setor intitulado 

“Merchandising em O Rei do Gado”, 

 
O folheto aponta para a possibilidade de ações de merchandising com “produtos que 
fazem parte do dia-a-dia do homem do campo como: medicamentos de uso veterinário, 
máquinas agrícolas, fertilizante, arame, veículos, posto de combustível, alimentos à base 
de carne, empresa de ônibus, eventos rurais”. O folheto segue explicando em que contexto 
e relativos a quais personagens os produtos podem ser inseridos na trama (ALMEIDA, 
2002:150). 

 

Em ambos os casos, a responsabilidade de criação das ações de merchandising fica 

por conta da Divisão de Merchandising da Rede Globo, que trabalha de forma entrosada com 

o autor (ou os autores) da telenovela, que em última instância, é o responsável pela criação 

final das ações de merchandising que serão veiculadas.  

O papel do autor e o exercício de sua liberdade de criação, condicionadas pelas 

lógicas produtivas, nesse caso, pelo aspecto comercial da emissora, tem levantado certa 

controvérsia. Alguns autores aceitam a proposta de merchandising sem questionamentos. 

Mattelart A. e M. recolhem um depoimento: 

 
Janete Clair achava [o merchandising] viável e natural. “A telenovela retrata situações do 
cotidiano. Ora, se um personagem está cozinhando numa cena e aparece o condimento que 
está colocando na comida, é justo que alguém pague por isso” (MATTELART, A. e M, 
1989:76). 

 

Do lado oposto, Carlos Eduardo Novaes, autor de Chega Mais (1980), teve uma 

atitude quase excepcional em face ao merchandising: sua rejeição. Declara o autor: 

 
Uma das razões que podem estar reduzindo a qualidade das telenovelas é o excesso de 
merchandising. A minha telenovela não tem merchandising. Resisti porque teria que fazer 
uma série de concessões em função da comercialização, o que implicava a mudança de 
personagens (MATTELART, A. e M, 1989:76). 

 
Fazer “concessões” implicava fazer mudanças de personagens em função dos 

contratos comerciais da emissora. Por exemplo, transformar um personagem prioritário de 

uma empresa de pulverização de defensivos agrícolas em fotógrafo, porque havia um contrato 

com uma empresa de aparelhos fotográficos. Na realidade, o merchandising é uma prática 

incorporada ao trabalho produtivo e criativo do autor em que todos os participantes 

beneficiam-se, no mínimo, em termos comerciais. A criatividade é, de fato, possível e, em 

última instância, dá-se em um campo de negociação e tensão. Por sinal, os autores afirmam 

publicamente o caráter não obrigatório de incorporação do merchandising nas suas 
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narrativas105. Por sua parte, Manoel Carlos, ao referir-se à produção autoral em relação ao uso 

de merchandising, expressa:  

 
Nada é definido sem a autorização do autor. Há pessoas dizendo que fazem 
merchandising em minhas novelas, mas é mentira. O merchandising social sou eu que 
coloco, porque acho importante. Tudo que foi dito sobre livros não era comercial. Eu 
queria promover aquelas obras. O merchandising comercial é acertado entre o autor, um 
departamento especializado da Globo e a empresa interessada (MANOEL CARLOS, 
2001)106 . 

 
O autor refere-se à telenovela Laços de Família (2001) em que, por meio do 

personagem Miguel (Tony Ramos), foi desenvolvida uma ação pedagógica em torno da 

valorização da leitura. O personagem, dono de uma livraria e amante dos livros, chamava a 

atenção para a importância da leitura e divulgava livros novos e antigos. No ano seguinte, 

Manoel Carlos recebeu do Sindicato Nacional dos Editores de Livros o Prêmio José Olympio. 

Percebe-se que o naturalismo que comportam os merchandisings acarreta também, em 

determinadas ocasiões, confusão entre o que é identificável como comercial ou social.  

 

 

4.4 Miguel Sabido e o modelo de Entretenimento-Educação em telenovela  

 

A transposição do merchandising “comercial” para o “social” dialoga com um 

modelo de produção de entretenimento educativo baseado no marketing social, conhecido 

como Entretenimento-Educação. O produtor e autor mexicano Miguel Sabido é considerado o 

pioneiro na realização de experiências educativas em telenovela na América Latina dentro 

desse modelo. 

O binômio Entretenimento-Educação não pode ser separado dos pressupostos da 

Teoria da Modernização107 consolidada durante as décadas de 1940 e 1950 nos países 

industrializados. Arquétipo teórico acerca do que deve ser entendido como 

                                                
105 O autor Sílvio de Abreu confirmou essa postura no IV Seminário OBITEL Internacional. Rio de Janeiro, 
junho de 2008.  
106 MATTOS, Laura. Autor de "Laços de Família" já prepara novo projeto. Folha de São Paulo, 19 de fevereiro 
de 2001.  
107 A predominância do paradigma deve-se ao êxito do Plano Marshal (1947) aplicado na Europa após a Segunda 
Guerra Mundial. A lógica do plano consistia em reativar a economia dos países europeus membros do bloco 
antisoviético para se contrapor ao poder do Leste. O contraponto desse modelo é a Teoria da Dependência, 
alinhada à teoria marxista. A terceira via é representada pelo Paradigma da Multiplicidade (1970). Para mais 
informações, consultar Lavanderos (2006:161). 
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desenvolvimento108 e como deve ser atingido, o pressuposto desse paradigma é que o 

desenvolvimento conduz à mudança social, de modo que novas e modernas práticas e ideias 

vêm substituir as tradicionais, produzindo um aumento na renda dos indivíduos e, em 

decorrência, seu bem-estar. Diante do fracasso na transposição de grande parte das políticas e 

planos de desenvolvimento ocidental no Terceiro Mundo, a prioridade passa a ser a 

implementação de ações para a mudança de hábitos e valores considerados como tradicionais 

para que a modernização se efetivasse. Nesse modelo, o processo da comunicação é 

interpretado em função dos efeitos produzidos pelos meios de comunicação de massa, que 

manteriam com os receptores uma relação unidirecional baseado no esquema funcionalista109 

do estímulo-resposta. Entre os autores que sustentam essa linha, encontra-se Rogers110, 

Singhal e Brown, teóricos clássicos da metodologia do Entretenimento-Educação (E-E). 

O marketing social é uma das origens-chave das estratégias atuais de 

Entretenimento-Educação. Desenvolvido na década de 1970, o marketing social foi 

rapidamente acomodado aos formatos ficcionais e de entretenimento, particularmente ligados 

à televisão e ao rádio. Singhal, Rogers e Brown, apontam: 

 
Progressivamente, formatos de entretenimento como seriados, vídeos musicais e 
programas de concursos, estão sendo utilizados para transmitir mensagens educativas à 
audiência. Essa inovadora estratégia comunicacional é conhecida como Entretenimento-
Educação, definida como a inserção de conteúdo educativo em mensagens de 
entretenimento a fim de aumentar o conhecimento acerca de determinado assunto, criar 
atitudes favoráveis e mudar comportamentos transviados. A telenovela (...) revelou-se 
como o carro-chefe do Entretenimento-Educação nos países em desenvolvimento 
(SINGHAL; ROGERS; BROWN, 1993:149)111. 

 

Em América Latina existe certo consenso em considerar Miguel Sabido112 como o 

pioneiro na sistematização do uso sócio-educativo da televisão, especificamente, através da 

                                                
108 Em termos gerais, “desenvolvimento” poderia ser definido como um conjunto de ideias pessoais e coletivas 
referentes ao processo que leva ao bem-estar pessoal e coletivo, desde a perspectiva de uma determinada cultura. 
Tal conjunto pode se transformar num arquétipo ou paradigma de desenvolvimento, que demarcará o caminho 
para atingir tal bem-estar (LAVANDEROS, 2006:162). 
109 Para aprofundar o assunto, consultar Wolf, Mauro. Teorias da Comunicação. Lisboa: Presença, 1999. 
Pág. 62. 
110 Baseada na Teoria de Lazarsfeld, Berelson e Gaudet (1944), Rogers desenvolve a Teoria da Difusão de 
Inovações, que assume que as mensagens da mídia conscientizam as pessoas acerca da importância do uso de 
ferramentas e métodos modernos, enquanto o contato interpessoal levaria o indivíduo a realizar a mudança.  
111 A tradução do inglês para o português foi realizada pela autora desta dissertação.  
112 Miguel Sabido nasceu no México, em 1938, numa família indígena, preocupada com questões sociais. Sua 
avó foi fundadora de uma entidade prestadora de serviço social e sua mãe participou da Revolução Mexicana de 
1910. Educado num entorno intelectual e cultural profícuo, Sabido começou a se interessar pelo teatro como 
ferramenta de consciência social, formando vários grupos na Cidade do México. Começou a produzir peças 
histórico-culturais e, em 1950, formou-se em Ciências Humanas na Universidade Autônoma do México, 
especializando-se em Teoria das Artes Cênicas e Teatro Azteca do século XVII. Durante as décadas de 1950 e 
1960, Sabido ganhou prestígio como diretor de peças de teatro. Em 1974, assume a presidência da área de 



 117117

telenovela. Sabido estabeleceu uma base teórica113 para seu trabalho e definiu uma estratégia 

de educação pelo entretenimento por meio deste formato: a telenovela “Pro-

Desenvolvimento” (SINGHAL; ROGERS; BROWN, 1993, 1999).  

Desde 1967 a 1975, sendo executivo da área de pesquisa de rede Televisa de México, 

Sabido trabalhou na definição de uma metodologia própria para que a televisão comercial 

fosse utilizada com propósitos de desenvolvimento social sem comprometer os ganhos 

econômicos da empresa. Neste período de testes foram realizadas quatro telenovelas 

histórico-culturais que promoviam o patrimônio e a história cultural do México, e que 

renderam bons índices de audiência: La Tormenta (1967) tratava da invasão da França no 

México; Los Caudillos (1968) retratava a luta mexicana pela independência; La Constitución 

(1969) expunha os princípios da constituição mexicana; El Carruaje (1970) relatava a história 

de Benito Juarez, herói da luta pela independência mexicana (SINGHAL; ROGERS; 

BROWN, 1993:154). A motivação de Sabido pela produção de telenovelas com propósito 

educativo foi ainda encorajada pelo sucesso de Simplesmente Maria, estreada no Peru em 

1969 e vendida para o resto da América Latina, em 1970. A história girava em torno de uma 

jovem mulher imigrante que consegue êxito socioeconômico por meio de seu desempenho na 

costura com uma máquina da marca Singer. A telenovela obteve altos índices de audiência e 

gerou impactos econômicos e sociais: aumentou consideravelmente tanto a venda de 

máquinas de costura Singer quanto às matrículas de jovens mulheres nos cursos de costura. 

Em decorrência disso, e fazendo transposição de um merchandising comercial para o social, 

Miguel Sabido refletiu: 

 
Se era possível vender máquinas de costura por meio de mensagens veiculadas nas 
telenovelas – pensou Sabido –, porque não poderia vender, também, programas de 
alfabetização para adultos ou estimular o uso adequado dos equipamentos e serviços 
sociais oferecidos pelo governo? Se era possível influenciar o comportamento dos 
telespectadores enquanto consumidores-potenciais, por que não se poderia fazer o mesmo, 
enquanto cidadãos, visando o exercício dos seus direitos? (SCHIAVO, 1995:62). 

 
Foi assim que Sabido realizou seis telenovelas com objetivos explicitamente 

educativos, dentro do modelo do E-E: Vem Conmigo, Acompáñame, Vamos Juntos, El 

                                                                                                                                                   
pesquisa na TELEVISA, avaliando, estudando e analisando a audiência e o conteúdo dos diversos programas. 
Em 1988, funda, junto com sua irmã, uma organização sem fins lucrativos para promover cultura e educação por 
meio das telenovelas. Em 1990, Sabido deixa seu cargo na TELEVISA. Singhal, A. e Rogers, E. (1999). 
113 O modelo teórico de Sabido baseia-se em três pilares: 1. Definição de um valor educativo central; 2. Marco 
teórico interdisciplinar que abraça principalmente: a. Teoria da Comunicação, b. Teoria Dramática, c. Teoria da 
aprendizagem social; 3. A telenovela como sistema produtivo. Ver: SABIDO, M. e JARA, R. Marco teórico de 
las telenovelas mexicanas. Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación, Quito, 1989, Edição 31, 
Pág. 24-30. 
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Combate, Caminemos e Nosotras las Mujeres. Para sistematizar a descrição de cada uma 

delas, partimos do Quadro a seguir. 

 

                    Quadro 4. Telenovelas educativas de Miguel Sabido 

                                                                             Fonte: Schiavo (1995), Singhal e Rogers (1999)  

 *Devido à dificuldade de achar bibliografia a respeito, os dados não puderam ser aprofundados 

 

O Quadro mostra que as telenovelas foram produzidas de forma contínua, veiculadas 

cinco vezes por dia, com capítulos de trinta minutos de duração, ao longo de 8 meses, 

aproximadamente. Passemos a descrever sucintamente cada uma delas:  

 

• Vem Conmigo: 

Produzida, em 1975, Vem Comigo foi a primeira telenovela com propósitos 

estritamente educativos. A média de audiência atingiu 33% a mais do que as telenovelas 

tradicionais da Televisa, o que representava uma audiência de 4 milhões de pessoas na Cidade 

TELENOVELA TEMA 
CENTRAL 

PERÍODO DIA/HORÁRIO CAPÍTULOS PARCEIROS 

Vem Conmigo 
Alfabetização 

de adultos 

Novembro de 
1975 a 

Dezembro de 
1976 

17:30 às 18:00 
(Seg. a Sex.) 280 

Programa 
Nacional de 
Educação 

Acompáñame 
Planejamento 

familiar 

Agosto de 
1977 a abril 

de 1978 

18:30 às 19:00 
(Seg. a Sex.) 180 

Programa 
Nacional de 

Planejamento 
familiar 

Vamos Juntos 
Paternidade 
responsável 

Julho de 
1979 a Março 

de 1980 

17:00 às 17:30 
(Seg. a Sex.) 180 Apoio a ONU 

El Combate 
Alfabetização 

de adultos 

Abril de 1980 
a Setembro 

de 1980 

17:00 às 17:30 
(Seg. a Sex.) 

120 
Secretaria de 

Educação 
Pública 

Caminemos 
Juntos 

Educação 
sexual para 

jovens 

Setembro de 
1980 a abril 

de 1981 

16:30 às 17:00 
(Seg. a Sex.) 

160 

Centro de 
Orientação 

Para 
Adolescentes 

(CORA) 

Nosotras las 
Mujeres 

Equidade de 
gênero 

Abril de 1981 
a Outubro de 

1981 

16:30 às 17:00 
(Seg. a Sex.) 160 

Programa 
Nacional de 

Planejamento 
familiar 

Por Amor * 
Planejamento 

familiar 1981-1982 * * * 

Los Hijos de 
Nadie * 

Crianças de rua 1997 * * UNICEF 
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do México (SINGHAL; ROGERS, 1999:54). Segundo apontam esses autores, por volta de 

1975, 8 milhões de adultos operários eram analfabetos. Sob o pressuposto de que a falta de 

educação formal era um obstáculo para o desenvolvimento socioeconômico do país, o 

Ministério de Educação Pública criou o Programa Nacional de Educação para Adultos, para 

que pudessem obter o diploma de Curso Primário. Nesse contexto, Vem Comigo foi pensada 

para 

apoiar ao Ministério e reforçar o valor da educação para adultos, a autoaprendizagem 
(estimular adultos analfabetos a estudar), e o altruísmo (estimular adultos alfabetizados 
para tutelar analfabetos). Ele quis aproveitar a infraestrutura da alfabetização que o 
Ministério de Educação havia criado (SINGHAL; ROGERS; 1999:54).  

 
Nos primeiros capítulos, a telenovela tentou ensinar a ler e escrever, mais esse 

tratamento didático não deu bons resultados. Consequentemente, a trama orientou-se para 

estimular a participação dos adultos nas aulas de alfabetização.  

Para avaliar os efeitos da telenovela, a Televisa realizou uma sondagem entre 600 

adultos da Cidade do México. Segundo a pesquisa, as pessoas que assistiram à telenovela 

demonstraram mais conhecimentos sobre o Programa do Ministério e uma atitude de 

colaboração para incentivar o estudo dos outros. Em termos de impacto, durante a veiculação 

da telenovela, quase um milhão de pessoas se inscreveram em aulas de alfabetização de 

adultos, um aumento de 63% em relação ao ano anterior (SINGHAL; ROGERS, 1999:10).  

 

• Acompáname 

Após o sucesso de Vem comigo, Sabido aposta novamente na realização de 

telenovela de E-E. Produzida em 1977, Acompáñame atingiu uma média de audiência 29% 

maior do que as telenovelas tradicionais. Impressionado com os resultados do Censo 

Demográfico de 1970 e motivado pela Conferência Mundial da Saúde (Bucareste, 1974), o 

então presidente do México, Luis Echeverria, lançou um programa nacional de planejamento 

familiar. Acompáñame, somada ao esforço do governo, foi concebida para atingir três 

objetivos: a) informar a população sobre o direito de planejamento familiar e dos serviços de 

planejamento familiar disponibilizados pelo governo, b) estimular mudanças no 

comportamento reprodutivo da população, por meio da adoção de práticas anticonceptivas, 

oferecidas gratuitamente nos postos de saúde e de atendimento c) estimular os casais que já 

praticam planejamento familiar a incentivar em outros casais a sua prática.  

A trama consistiu na história de três irmãs de baixa renda na Cidade do México, cada 

uma vivendo em uma situação matrimonial diferente. O modelo positivo foi representado por 

Marta, mãe de três filhos, que leva uma vida movimentada e difícil. Junto com o marido, 
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discute alternativas de abstinência e decide consultar uma clínica de serviços de planejamento 

familiar. Em contrapartida, outra personagem não adota métodos anticonceptivos e, 

consequentemente, sofre uma gravidez não desejada.  

Do mesmo modo que aconteceu em Vem Comigo, as sondagens feitas após a 

transmissão de Acompáñame falam de impactos positivos. Durante a veiculação da 

telenovela, a adoção de métodos de planejamento familiar em clínicas estatais cresceu 33% 

em relação ao ano anterior e as ligações para o programa nacional de planejamento familiar 

passaram de 0 a 500 por mês (SINGHAL; ROGERS, 1999:57). Os índices de crescimento 

populacional diminuíram de 3,2%, em 1976, para 2,5%, em 1982. Porém, a tendência não se 

manteve, ficando em 2,4% até 1989, quando o previsto era 1,9% (SCHIAVO, 1995:57).  

 

• Vamos Juntos 

Terceira telenovela de E-E veiculada, em 1979-1980, ela se insere no contexto da 

declaração da ONU de 1979, Ano Internacional da Criança. Apoiando os esforços da ONU, 

Vamos Juntos trouxe à discussão temas como paternidade responsável, desenvolvimento da 

criança e sua integração na família. Para colaborar com a equipe da Televisa foram 

convocadas várias organizações públicas e não-governamentais ligadas ao trabalho com 

crianças e adolescentes. Diferentemente dos casos anteriores, essa telenovela não se baseava 

em um único valor, mas numa rede de valores que, por sua vez, foram apoiados por outros 

meios de comunicação (SABIDO; JARA, 1989:24).  

 

• El Combate 

Quarta produção de Sabido, El Combate voltou ao tema da educação para adultos, 

convocado diretamente pela Secretaria de Educação Pública. Diferentemente de Vem Comigo, 

El Combate possuía um público-alvo definido: as comunidades localizadas fora da área 

urbana da Cidade do México. Na trama, o analfabetismo era visto como um inimigo que todos 

deveriam combater. Todavia, a vitória era sentida não apenas pela própria pessoa 

alfabetizada, mas também pelo seu entorno participante da luta (amigos, vizinhos, parentes 

etc.).  

 

• Caminemos Juntos 

Quinta produção educativa, lançada entre os anos de 1980 e 1981, nasceu da 

solicitação do Centro de Orientação Para Adolescentes (CORA), organização não-
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governamental que mantinha centros para convivência de adolescentes em distintas 

localidades da Cidade do México.  

O objetivo da telenovela foi difundir noções de educação sexual dirigidas ao público 

adolescente e promover serviços nos centros disponíveis. A trama principal passava-se num 

bloco de apartamentos que abrigava famílias e situações que exemplificavam a necessidade de 

se prover educação sexual aos adolescentes. Um exemplo: uma menina engravida e os pais se 

dão conta que é responsabilidade deles educar seus filhos a respeito do exercício da atividade 

sexual. Eles descobrem que não estão capacitados para tal tarefa e procuram um centro do 

CORA para receber capacitação. Por outro lado, Miriam é dona de um salão de beleza e uma 

de suas empregadas, vindas do interior, morre por causa de um aborto feito em más condições 

de higiene. Traumatizada e consciente do problema, Miriam decide contatar os serviços de 

planejamento familiar e orientação às adolescentes. Com a ajuda de técnicos do CORA, 

Miriam promove sessões de aconselhamento no seu salão de beleza.  

 

• Nosotras las Mujeres 

Produzida em 1981, Nosotras las Mujeres tinha como tema central a equidade do 

gênero, colocando em discussão os pressupostos machistas e a valorização da mulher apenas 

em termos reprodutivos e domésticos. A telenovela foi ambientada na Cidade do México e 

envolvia um grupo de amigas de classe média. Por trás da defesa pela emancipação e 

conquista plena de direitos, estava o planejamento familiar, enfocado não apenas como ação 

de saúde reprodutiva, mas também como parceiro da mulher moderna, que estuda, trabalha e 

aspira ascender socialmente sem renunciar suas responsabilidades familiares.   

Essas cinco telenovelas de Sabido mantiveram uma média de audiência entre 11% e 

16% a menos, do que os índices das duas primeiras, Vem Conmigo e Acompáñame 

(SINGHAL; ROGERS, 1999:57).  

Como parte da metodologia das telenovelas de Sabido, no final de cada capítulo 

eram colocados epílogos educativos, de um minuto de duração, na voz de personalidades 

nacionais. O comentário final reforçava os pontos-chave tratados no capítulo e prestava 

informações (por exemplo, o endereço de Ministério de Educação, onde era distribuído 

material gratuito de alfabetização) e esclarecimentos pertinentes, de forma a sedimentar os 

conteúdos abordados na trama.  
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 O modelo de Sabido foi difundido internacionalmente através de duas ONGs 

sediadas no EEUU, a Population Communication Internacional (PCI)114 e Population 

Communication Services (PCS)115. Influenciadas pelo trabalho de Sabido, desenvolveram 

inúmeras campanhas usando marketing social na dramaturgia de rádio e televisão e em 

produções musicais, ligadas a itens de saúde reprodutiva e de planejamento familiar116. 

Ambas as entidades possuem na atualidade atuação na área.  

 

4.4.1 Críticas ao modelo clássico de E-E  

 

A linha de Comunicação para o Desenvolvimento que enquadra o modelo clássico de 

E-E tem gerado controvérsias, principalmente, no que diz respeito ao grau de influência da 

mídia nas audiências. Numerosos estudos na perspectiva de análise da recepção na América 

Latina já provaram a leitura ativa e de múltipla significação que se processa na recepção de 

textos mediáticos117 e a invalidade de um paradigma modernizador, pois o que se verifica é o 

convívio – culturas híbridas (CANCLINI, 2003) – de valores modernos e tradicionais, e não a 

anulação dos últimos pelos primeiros.  

 À visão funcionalista de Singhal, Rogers e Brown, Thomas Tufte (2004), citando 

Martine Bouman, contrapõe uma definição do Entretenimento-Educação que considera a 

comunicação como um processo mais complexo: 

 
Estratégia de Entretenimento-Educação é o processo de formar e implementar 
propositadamente uma forma de comunicação mediada com o potencial de entreter e 
educar as pessoas, a fim de aprimorar e facilitar diferentes estágios de mudança pró-social 
(BOUMAN, 1999. Apud.TUFTE, 2004:309). 

 

Ao citar em caráter “potencial”, o autor parece entender a estratégia como um 

agregado dentro dos processos social e cultural em que é difícil prever o desenvolvimento da 

                                                
114 PCI – Population Communications Internacional é uma ONG multinacional, sediada nos Estados Unidos, 
cuja finalidade é estimular o uso de programas massivos de entretenimento, como a telenovela, para transmitir 
mensagens sociais. Entre os mais importantes temas escolhidos estão: prevenção de doenças sexualmente 
transmissíveis, direitos das crianças e dos adolescentes, defesa do meio ambiente e qualidade de vida. Disponível 
em: http://www.population.org/index.shtml. Último acesso em: 14 de dezembro de 2008.  
115 PCS – Population Communication Service é um serviço que desenvolve e apoia projetos de comunicação 
para o desenvolvimento, ligada a item de sexualidade, reprodução humana e planejamento familiar. Integra o 
Center for Communications Programs, da The Johns Hopkins University.  
116 Consultar: SINGHAL, Arvind e ROGERS, Everett. Entertainment-Education: A Communication Strategy for 
Social Change. Nova Iorque: L. Erlbaum Associates, 1999. 
117 Na linhagem teórica dos Estudos Culturais, consultar: LOPES, M.I.V, RESENDE, V. R., BORELLI, H. S. 
Vivendo com a Telenovela: mediações, recepção, teleficcionalidade. São Paulo: Editora Summus, 2002; 
ALMEIDA, H.B.de. Telenovela, consumo e gênero. Bauru: EDUCS, 2002; LEAL, O.F. A leitura social da 
novela das oito. Petrópolis : Vozes, 1986.  
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reação a este, reconhecendo a imprevisibilidade da compreensão ou a ressignificação dos 

textos por parte da audiência.  

O modelo teórico-metodológico desenvolvido por Miguel Sabido, que possiu mérito 

por ter sido o pioneiro a pensar o uso educativo da telenovela em função das causas sociais, 

tem sido criticado e reavaliado ao longo do tempo. Tanto Tufte (2004, 2007) como Fuenzalida 

(1996), interessados em como as audiências constroem significados na vida cotidiana a partir 

da recepção da telenovela e, em particular das telenovelas E-E, pontuam a necessidade de 

uma análise das mediações (MARTÍN-BARBERO, 2001), considerando que a telenovela pró-

social seria mais efetiva se considerasse a subjetividade cultural das audiências.  

A crítica principal ao modelo reside na ausência, na teoria do aprendizado social118 

que o sustenta, do processo de reconhecimento inerente ao processo comunicativo. Fuenzalida 

(1996) explica que o reconhecimento envolve e ativa a memória cultural (grupal, familiar, 

religiosa, política etc.) das pessoas e que esse repertório cultural, mais ou menos explícito e 

consciente, desacredita a ideia simplista de uma modelação mecânica. O público se relaciona 

ativamente a partir de seu próprio mundo de significações, reconhece-se e se identifica-se 

com aquilo que considera significativo. Para ilustrar, um exemplo do autor: 

 
Uma estória de uma adolescente que sofre de dolorosas consequências de uma gravidez 
não desejada pode representar uma personagem mais formativa do que uma lição acerca 
de bom comportamento ou a estória de um modelo virtuoso. Uma mãe má que descuida 
da saúde do seu filho até lhe provocar a morte, pode despertar emoções de rejeição e um 
aprendizado mais entretido e efetivo do que o comportamento de uma mãe exemplar 
(FUENZALIDA, 1996:44).   

 

O autor fala em “apropriação educativa” como uma atividade, um processo em que o 

telespectador percebe como “educativos” programas de entretenimento que apresentam 

situações, comportamentos ou informações necessários para lidar com a vida cotidiana. Essa 

ressignificação é “um subproduto” extraído do gênero por meio do reconhecimento, e a 

apropriação diferencial significa que nem toda influência educativa seja efetiva ainda que seja 

                                                
118 Essa teoria se fundamenta na proposta teórica de Bandura que propõe a aprendizagem de comportamentos 
sociais como resultado da imitação de modelos de outras pessoas com quem se interage, ou da imitação dos 
modelos veiculados através dos meios de comunicação. Essa perspectiva entende que a identificação/imitação do 
comportamento desejável e, em decorrência, a adoção do mesmo reside na premiação de modelos positivos e na 
punição dos comportamentos negativos. Transposto à telenovela, Sabido distribuía prêmios e castigos para os 
personagens que facilitavam ou dificultavam a implantação das ações sócioeducativas. Na vida real, cabia às 
instituições públicas “premiar” os telespectadores, atendendo as demandas provocadas na tela. SABIDO, M. e 
JARA, R. Marco teórico de las telenovelas mexicanas. Chasqui, Revista Latinoamericana de Comunicación, 
Quito, 1989, Edição 31, Pág.24-30.  
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planejada deliberadamente pelo emissor. De fato, pode acontecer que um programa seja 

apropriado como educativo embora não tenha tido a pretensão.  

Tuffte (2007), de sua parte, aponta que essa necessidade de desenvolver estratégias 

mais integrais para analisar os efeitos das telenovelas E-E é uma preocupação também dos 

clássicos Singhal e Rogers que, para entender como, quando e por que os programas são 

mais ou menos efetivos, têm sugerido cinco pontos para alavancar a pesquisa de E-E no 

futuro: 

1) atenção à variabilidade nas intervenções de E-E; 2) atenção às resistências da audiência 
ao E-E; 3) atenção à retórica, funcionamento e aspectos afetivos do E-E; 4) 
reconsideração às conceituações prévias na mudança dos comportamentos; 5) uso de 
metodologias múltiplas e relativização dos resultados da avaliação do E-E (SINGHAL; 
ROGERS, 2002 Apud TUFFTE, 2007:92). 

 

 

4.5 Afastamentos e aproximações do merchandising social ao modelo E-E  

 

A telenovela brasileira em geral, é a que contém merchandising social, no entanto, 

pertence a um paradigma diferente de produção da telenovela do modelo E-E ou Pro-

desenvolvimento. Podemos, entretanto, estabelecer algumas aproximações entre elas. Feita a 

crítica ao modelo E-E no tópico anterior, tal vinculação não significa aceitar seu 

embasamento teórico. As aproximações identificadas entre os formatos recaem em três 

aspectos identificados: a avaliação de resultados, o depoimento como reforço educativo e a 

referência explícita de ONGs ou de apoio a projetos governamentais na narrativa.  

Com o objetivo de síntese do exposto até agora sobre o modelo, é interessante 

transcrever as diferenças entre uma telenovela tradicional e as de Entretenimento-Educação.  
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Quadro 5. Telenovelas tradicionais X Telenovelas Entretenimento-Educação (E-E) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                  Fonte: Schiavo, 1995 

Fonte: Schiavo, 1995 

 

TRADICIONAL ENTRETENIMENTO-EDUCAÇÃO
Livre para criar, valorizando a 
imaginação e a concepção 
estética da telenovela.

Criação condicionada aos objetivos 
sócioeducativos que se pretende 
alcançar.

Roteirização livre; possível uso de 
colaboradores.

Roteirozação condicionada às 
questões técnicas e de infra-
estrutura; uso de consultores.

Contar bem uma história; criar e 
satisfazer as expectativas dos 
telespectadores; uso das técnicas 
de teledramaturgia para atrair e 
manter a atenção dos 
telespectadores.

Transmitir mensagens educativas, 
utilizando a telenovela apenas 
como suporte. 

Propiciar entretenimento.

Atender às expectativas dos 
órgãos que elegeram os temas, 
sem esquecer o telespectador, 
visto como destinatário.

Identificação/Projeção como 
exemplos do comportamento 
humano.

Uso de técnicas de 
teledramaturgia para convencer o 
público de que o "produto 
educativo" é bom e que contribuirá 
para a melhoria de sua qualidade 
de vida.

Selecionados de acordo com o 
roteiro, o orçamento e suas 
necessidades de produção.

Acompanham as necessidades do 
roteiro, mostrando como vivem as 
pessoas sobre as quais se deseja 
influenciar.

Valorização da imagem, com uso 
de efeitos electrônicos, mostrando 
lugares agradáveis e pessoas 
bonitas.

Respeitam as limitações 
orçamentárias e buscam 
referências nas própria realidade.

Elenco comprometido com os 
conteúdos sócioeducativos e 
disponível para as atividades 
complementares.

Elenco disposto a dar seu aval aos 
serviços promovidos.

Limpa, com novidades e uso 
adequado de efeitos sonoros.

Privilegia músicas mais 
conhecidas; exagera nos efeitos 
sonoros; busca intensificar a 
dramaticidade da cena.

Vitrine para comercialização de 
discos e a promoção de cantores 
e compositores.

Poluição sonora.

Compromiso com índices de 
audiência, buscando captar e 
manter um número cada vez maior 
de telespectadores. 

Segmentação, buscando melhores 
índices de audiência, considerando 
o público alvo específico 
(população analfabeta, 
adolescentes).

Busca promover mudanças de 
atitudes e comportamentos.

Compromisso com as mudanças 
de atitudes e comportamento 
defendidas.

Trilha Sonora

Audiência/Resultados 
Principais

Proporcionar prazer.

TELENOVELAS

Autoria da História

Direção, Produção e 
Equipe Técnica 

Locação, cenários e 
figurinos

Elenco

Cast colocado à disposição pela 
produtora, à frente atores e atrizes 
de renome e carisma junto ao 
público.
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Entendemos que, ao empregar o termo “tradicionais”, Schiavo refere-se às 

telenovelas produzidas pela TELEVISA, cujo padrão temático é o melodrama mais canônico, 

o “dramalhão”, tendo como propósito oferecer entretenimento (o que não significa que não 

haja uma apropriação educativa por parte dos telespectadores). Esse paradigma continua 

vigente ainda hoje no Brasil, sendo comercializado pelo SBT. A telenovela de E-E refere-se à 

proposta deliberadamente e explicitamente educativa que traz para a narrativa informações e 

indicações com o objetivo de combater os problemas da realidade social. Diante desse quadro, 

não podemos deixar de fazer algumas observações levando em consideração a especificidade 

da telenovela brasileira.  

A primeira ressalva a considerar é que, no caso brasileiro, a “telenovela tradicional”, 

em seu formato, possui uma tradição, na forma de se comunicar com seu público, que não 

pertence ao padrão melodramático canônico, mas possui conteúdo social e linguagem realista, 

conforme argumentamos no capítulo anterior. Portanto, e continuando esse raciocínio, uma 

telenovela “brasileira tradicional” é produzida em prol do entretenimento, porém, pela sua 

condição cultural, ela já é, implicitamente, educativa. O relato da experiência da telenovela 

mexicana mostra nas telenovelas de E-E um salto radical em termos de temática, passando de 

um caráter mais sentimental a outro de conteúdo realista e com uma pedagogia explícita. Em 

contrapartida, a telenovela brasileira foi trilhando um longo caminho de erros e acertos, de 

aperfeiçoamento do gênero para narrar a realidade juntamente à alfabetização constante do 

público de assimilação, recepção e troca com ele. A pedagogia explícita e deliberada do 

merchandising social é fruto desse percurso. Por outro lado, o paradigma de produção do E-E 

é voltado à realização de uma narrativa cuja trama e personagens envolvidos estão 

integralmente dirigidos a fins pedagógicos e a objetivos precisos desde o momento zero da 

produção. Em contraste, e dada a complexidade da telenovela brasileira, o merchandising 

social não abraça necessariamente nem todas as tramas e nem todos os personagens. E, ainda 

que ele manifeste sua intencionalidade pedagógica, sua produção encaixa-se no mesmo 

modelo de produção que o restante das telenovelas: o do entretenimento. Nessa relação entre 

entretenimento e merchandising social, a TV Globo expressa: 

 
A telenovela e a minissérie são obras de ficção, cujo objetivo é o entretenimento, não 
tendo compromisso restrito com a realidade – e assim são compreendidas pelo 
telespectador, que entende com clareza onde estão os limites. Sendo assim, não há 
qualquer interferência na criação artística. Cabe ao autor e à direção artística a decisão de 
incorporar o merchandising social na trama. A razão é óbvia: assegurar a integridade da 
obra e a finalidade de entreter. Cabe à divisão de projetos sociais da Central Globo de 
Comunicação conduzir o relacionamento com a sociedade, o contato com organizações da 
sociedade civil, especialistas etc. e coordenar o processo que resulta no encaminhamento 
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ao autor de sugestões de abordagem, ressalvas e informação qualificada, útil para a 
abordagem na trama. Quando a iniciativa parte do próprio autor – que, em geral, conta 
com apoio de pesquisador, para atender a necessidades diversas –, a CGCOM busca 
apoiar da mesma forma (Material fornecido pela emissora, julho de 2008. Veja ANEXO: 
Entrevista com Flávio Oliveira) 

 

Mesmo assim, uma temática social pode apresentar-se deliberadamente pedagógica 

no início da história – como é o caso da Síndrome de Down e da AIDS em Páginas da Vida – 

ou revelar essa intencionalidade após a temática ter ganhado certa relevância e peso dramático 

na trama – como demonstramos a partir do caso do Alcoolismo ou da Bulimia. Essa 

possibilidade é dada pelo fato da telenovela brasileira constituir-se uma obra em aberto, 

característica que a telenovela de E-E não possui. Essas diferenças descritas situam o 

merchandising social fora do modelo estritamente de Entretenimento-Educação, segundo 

concebido por Sabido. 

Não obstante, como referência mais próxima ao modelo de telenovelas de E-E dentro 

da teledramaturgia brasileira, podemos citar uma telenovela produzida mesmo antes de 

Miguel Sabido ter consolidado o modelo no México. Trata-se de Meu Pedacinho de Chão, de 

Benedito Rui Barbosa, produzida pela TV Globo em 1971-1972 e reprisada pela TV Cultura 

quase simultaneamente.  

Meu Pedacinho de Chão foi realizada no contexto de modernização e 

desenvolvimento no Brasil, estando as emissoras de televisão submetidas à Lei de Segurança 

e Censura. A TV Globo, respondendo às pressões estatais de uma TV “mais culta e 

educativa”, investiu na área educacional adaptando uma versão brasileira de Sesame Street 

(Vila Sésamo). Segundo apontam Ortiz, Borelli e Ramos (1989:87), a emissora contou, para 

colocar em prática a proposta educativa, com um financiamento de 8 milhões de dólares 

doados pelo U.S. Office Education. Meu Pedacinho de Chão é considerada a primeira 

telenovela educativa brasileira. O próprio Benedito Rui Barbosa explicita suas intenções 

pedagógicas: 

 
A proposta de Pedacinho... foi mostrar o problema do homem do campo, ensiná-lo sobre 
as doenças (tracoma, tétano, verminose), levá-lo para uma sala de aula, dar-lhe melhores 
condições de higiene e ao mesmo tempo mostrar o interesse das classes patronais 
(fazendeiros e autoridades) pelo camponês analfabeto, sem questionar nunca sua miséria e 
seus problemas... Como este foi o período de desenvolvimento do Mobral eu tentei com 
Pedacinho... ajudar este projeto de ensino em que na época eu acreditava (ORTIZ; 
BORELLI; RAMOS, 1989:88). 

 
Além de ser propositadamente pedagógica e ter produção voltada para tais fins, 

percebe-se a ligação dessa telenovela infanto-juvenil a um programa estatal, como acontece 
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na metodologia de Sabido, seja por encomenda ou por apoio voluntário. No caso de Meu 

Pedacinho de Chão, o programa estatal era o MOBRAL – Movimento Brasileiro de 

Alfabetização119, criado em 1969, tendo efetivadas suas ações a partir de 1971. Nesse 

contexto, a telenovela de Benedito Rui Barbosa, que podemos considerar de E-E, concebe a 

ficção televisiva como um serviço de utilidade pública.  

 

Ainda que a principal aproximação entre o MS e as telenovelas de E-E seja a 

intencionalidade pedagógica na abordagem de determinada temática social, apontamos o fato 

de o MS não se identificar estritamente com esse modelo. Não obstante, cabe salientar certas 

correspondências entre eles, em torno dos três aspectos antecipados: a) a avaliação de 

resultados, b) o depoimento como reforço pedagógico e c) a referência explícita de ONGs 

ou de apoio a projetos governamentais na narrativa.  

 

a) A avaliação de resultados 

 

Os efeitos e impactos diretos da associação publicidade e telenovela, seja por meio 

do merchandising comercial ou dos intervalos comerciais, podem ser mensurados – 

quantitativamente –, entretanto, os efeitos indiretos e suas implicações socioculturais não 

podem ser estritamente identificados. Como aponta Canclini (1995), o consumo é um dos 

espaços onde se organiza a racionalidade econômica, sociopolítica e psicológica, sendo os 

meios um dos grandes responsáveis por deslocar o desempenho da cidadania em direção às 

práticas de consumo. 

 
Hoje vemos os processos de consumo como algo mais complexo do que a relação entre os 
meios manipuladores e dóceis audiências. (...) é necessário situar os processos 
comunicacionais em um quadro conceitual mais amplo (...). O que significa consumir? 
Qual é a razão – para os produtores e para os consumidores – que faz com que o consumo 
se expanda e se renove incessantemente? (...) não existe uma teoria sociocultural do 
consumo (CANCLINI, 1995:76).  

  

Entendendo as instâncias de recepção e consumo como processos que não acabam, 

mas pelo contrário, iniciam-se no momento da assistência à telenovela, é muito difícil 

identificar os efeitos do MS em longo prazo, a não ser por meio de pesquisas que indaguem 

em que grau a ação pedagógica conseguiu a conversão do habitus, em que grau outras 

                                                
119 O MOBRAL propunha uma campanha de alfabetização de jovens e adultos, porém sem capacitá-los ao 
verdadeiro exercício da cidadania. Foi extinto em 1985 com a Nova República e o fim do Regime Militar. Em 
seu lugar surgiu a Fundação Educar.  
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mediações favoreceram ou não a transferência dos conhecimentos e a durabilidade do habitus 

etc. Do mesmo modo, na metodologia do Entretenimento-Educação, a “efetividade” ou 

sucesso do MS é avaliado pelos índices de impacto social, que geralmente são visibilizados na 

mídia ou nos Balanços Sociais da emissora. A respeito desse ponto, a TV Globo nos informa 

que:  

Não são realizadas pesquisas específicas para se medir percepção e resultados. Mas é 
possível identificar evidências de impacto social de diferentes formas, podendo variar de 
acordo com o tema. O contato com instituições de diversas áreas (inclusive as utilizadas 
como fonte para abordagens) nos permite acompanhar os resultados de ações, em função 
do relato sobre: mudança de percepções/comportamento (públicos específicos e população 
em geral), alterações quantitativas (ex: busca por atendimento/informação, registros de 
diferentes naturezas, como serviços públicos, denúncias etc.). Além da cobertura da 
imprensa especializada (repercussão e dados de fontes diversas), de manifestações 
voluntárias de segmentos da sociedade e de contatos da audiência recebidos pela Central 
de Atendimento ao Telespectador da Rede Globo (Material fornecido pela emissora, 
julho de 2008. Veja ANEXO: Entrevista com Flávio Oliveira). 

 

Assim sendo, entre as telenovelas de maior impacto social produzidas a partir da 

inserção de MS encontram-se: 

 

• De Corpo e Alma (1992-1993), Glória Perez:  

Ao abordar a questão de transplantes de órgãos, Glória Perez mostrou as dificuldades 

que os pacientes enfrentam para obtenção do órgão, as dificuldades da própria doação, a 

rejeição e os problemas entre as famílias de doadores e receptores. Na semana de estreia da 

novela, o Instituto do Coração (INCOR), em São Paulo, que estava há dois meses sem uma 

única doação, recebeu nove órgãos para transplante.  

 

• Explode Coração (1995-1996), Glória Perez: 

Fortemente trabalhado na novela, o tema das crianças desaparecidas acabou sendo 

divulgado e debatido em programas de rádio e TV e em matérias de jornais e revistas. Essa 

movimentação estimulou várias empresas a participar do esforço de localização das crianças 

desaparecidas, com esse objetivo, fotos passaram a ser impressas em bilhetes de loterias e em 

embalagens de diversos produtos vendidos no comércio. Mais de 60 crianças foram 

encontradas. A questão gerou ainda uma campanha realizada no programa Fantástico, em 

1998. 
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• Laços de Família (2000-2001), Manoel Carlos: 

O impacto social desencadeado em torno da história de Camila (Carolina 

Dieckmann), personagem que sofria de leucemia, ficou conhecido como “Efeito Camila”. O 

aumento no interesse da população em doar sangue, órgãos e medula óssea estão refletidos no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 6. Efeito Camila. Impacto do merchandising social em Laços de Família 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                         Fonte: Organizações Globo, 2001 

 

• O Clone (2001-2002), Glória Perez:  

A telenovela alertou para prevenção e tratamento a dependência química, gerando 

significativo aumento no número de ligações recebidas pela central de atendimento da 

Secretaria Nacional Antidrogas. De janeiro de 2002 para maio de 2002, a quantidade de 

telefonemas passou de 900 para 6 mil aproximadamente. O número de reportagens sobre 

drogas e dependência química nos 50 maiores jornais do país também teve aumento 

importante a partir de fevereiro de 2002: 65% em março, 120% em abril; 156% em maio, e 

120% em junho120.  

 

• Mulheres Apaixonadas (2003), Manoel Carlos: 

A telenovela abordou a violência doméstica contra a mulher, contribuindo para que 

as iniciativas da sociedade ganhassem fôlego; o movimento culminou com a sanção da “Lei 

Maria da Penha”, em 2006, que tipifica os crimes domésticos contra as mulheres e aumenta as 

punições para os agressores. Além disso, Mulheres Apaixonadas abraçou a causa do 

desarmamento, mostrando cenas de manifestações que pediam nova lei para restringir o uso e 

                                                
120 Fonte: ANDI - Agência de Notícias dos Direitos da Infância. Material fornecido pela TV Globo, julho de 
2008. Veja ANEXO: Entrevista com Flávio Oliveira. 

Centro de doação Tipo de serviço Nov/2000 Jan/2001

Registro Nacional de Doadores de 
Médula Óssea (Redome)

Registra potenciais 
doadores de medula

20 incrições/mês 900 incrições/mês

Disque-Saúde (Ministério de Saúde)
Informações sobre 
doações de órgãos e 
sangue

67 ligações/mês 458 ligações/mês

Instituto de Hematologia do Rio de 
Janeiro (HemoRio)

Registra potenciais 
doadores de sangue

10 incrições/mês 154 incrições/mês

Instituto Nacional do Câncer (Inca)
Registra potenciais 
doadores de medula

10 incrições/mês 149 incrições/mês
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porte de armas. A mobilização social pelo desarmamento culminou com a sanção da Lei do 

Desarmamento, no. 10826 de 22 de dezembro de 2003.  

Reconhecendo a dificuldade de indagar acerca dos efeitos indiretos do MS, a TV 

Globo afirma:  

 
Mas nem todas as ações de merchandising social podem ter seu impacto 
mensurado, por se tratar de efeitos subjetivos, que não podem ser medidos 
quantitativamente. No caso de Páginas da Vida (2006-2007), que tratou de 
síndrome de Down, e de América (2005), que tratou de deficiência visual, os 
impactos foram verificados por meio do retorno de entidades que cuidam dessa 
causa e que perceberam a novela (pelo relato de indivíduos/familiares ou de 
pessoas envolvidas diretamente no atendimento à população) como uma grande 
contribuição ao combate ao preconceito e ao debate sobre inclusão (Material 
fornecido pela emissora, julho de 2008. Veja ANEXO: Entrevista com Flávio 
Oliveira) 

 
Uma das repercussões ligadas à defesa da inclusão social de crianças com Síndrome 

de Down, em termos de impacto social, foi o lançamento da boneca “Clarinha”, o primeiro 

brinquedo com as características físicas da Síndrome de Down no país. Idealizado por Audrey 

Bosio e Andrea Barbi, mães de crianças portadoras da síndrome, o brinquedo nasceu com a 

intenção de promover a inclusão social e fazer com que todas as crianças possam crescer em 

contato com a diversidade humana, de maneira lúdica. A Rede Globo abriu mão de todos os 

direitos de royalties, sendo a renda das vendas dos bonecos revertida para o Grupo Síndrome 

de Down da Associação das Voluntárias do Hospital Infantil Darcy Vargas, em São Paulo121. 

Para além do caráter funcionalista do modelo de E-E e da concepção que Schiavo 

(1995) traz do MS, enfatizando o sucesso da estratégia em termos de estímulo - resposta 

efetiva, observável e quantificável – cabe priorizar uma leitura do impacto social em relação à 

capacidade da telenovela de mobilização social e ao seu potencial pedagógico de 

transformação social sempre que bem engajada e articulada com a sociedade civil. Como 

expressa Motter, 

 
Posto que a telenovela tem propiciado pautas para a mídia e para a sociedade, criando 
desejos a partir do conhecimento ficcional propiciado e da sensibilidade despertada, 
gerando movimentos em direção à mudança e ações concretas como o aumento de 
demandas sociais - em busca de ofertas e de apoios nas instituições, movimentos e 
organizações - cabe a estas reconhecer a eficiência dessa comunicação e se preparar para 
dar conta dos efeitos provocados: aparelhar-se para atuar como parceiro eficiente capaz 
de absorver e atender às demandas que campanhas institucionais não conseguem produzir 
(MOTTER, 2003:78). 

                                                
121 POMPEU, Carmem. Alvo de preconceito, boneca da "Clarinha" será lançada em Brasília. Folha de São 
Paulo, 14 de março de 2007.  
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b) O depoimento como reforço pedagógico  

 

Um aspecto de singular destaque presente no modelo de E-E que dialoga com o MS é 

a presença de depoimentos de pessoas reais no final de cada capítulo, antes dos créditos 

finais. No caso do modelo E-E, tratavam-se de celebridades que ofereciam os endereços e 

telefones dos serviços promovidos na ficção, tendo um minuto de duração. Já no caso de 

Páginas da Vida, cada capítulo foi encerrado com testemunhos de pessoas anônimas, de 

1min10seg de duração, sobre o assunto abordado na novela naquele dia, principalmente 

referentes às temáticas objeto de MS: Síndrome de Down122, AIDS, bulimia etc123. Embora os 

modelos de depoimento se diferenciem (celebridade x anonimato), o denominador comum é a 

intencionalidade de reforçar o conteúdo veiculado, ligando a ficção com a realidade. Nas 

palavras de Manoel Carlos, 

 
Os depoimentos foram pensados pelo Jayme Monjardim [diretor] e por mim para fazer 
com que a voz das ruas chegasse à novela e, consequentemente, ao público que vê 
televisão (...) Ao encerrar a novela com os depoimentos, é como se eu perguntasse aos 
telespectadores: "Gostaram dessas cenas de ficção que acabaram de ver? Pois então agora 
fiquem com uma cena real, que foi vivida por uma pessoa comum (MANOEL CARLOS, 
2006)124. 

  

Para Fuenzalida (2005), preocupado com as expectativas educativas das audiências 

televisivas, a forma depoimento ou testemunho é um recurso presente em diversos gêneros e 

formatos, muito apreciado como forma de aprendizado educativo a partir da experiência 

alheia. Longe de corresponder a um gênero didático-escolar ou a figuras pedagógicas que 

sistematizam conceitos, ou a especialistas que debatem diversos diagnósticos e soluções sobre 

um determinado assunto, como alcoolismo, AIDS, prostituição etc., 

 
O tema social aparece “personalizado” com depoimentos, seres humanos narram 
sua experiência acerca de como encararam seus problemas, os esforços realizados, 
os fracassos, os caminhos trilhados para atingir o sucesso. Essa forma testemunhal 
permite às audiências um aprendizado experiencial sobre a temática tratada, em 
situações concretas e cotidianas (FUENZALIDA, 2005:75).  

  

                                                
122 Vide Anexo: DVD com cenas de merchandising social em Páginas da Vida. Cena 2; minuto: 04:52.  
123 Um depoimento de grande ressonância pública foi o da mulher de 68 anos relatando como fora seu primeiro 
orgasmo aos 45. Manoel Carlos se desculpou publicamente pelo que considerou um excesso e, a partir desse 
momento, os depoimentos passaram a sofrer censura interna da emissora. PADIGLIONE, Cristina; JIMÉNEZ, 
Keila. Globo censura depoimentos reais de Páginas da Vida. Estadão, 18 de julho de 2006.  
124 MATTOS, Laura. CARIELLO, Rafael."Páginas" muda, mas depoimentos continuam. Folha de São Paulo, 20 
de agosto de 2006. 
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A potencialidade do depoimento como forma educativa por meio da empatia ou de 

reconhecimento com pessoas que vivenciaram “diretamente” determinados problemas, foi 

advertida por Miguel Sabido muito tempo após o lançamento do modelo E-E, ao abordar 

novamente a metodologia na última de suas produções educativas. Segundo relatam Singhal e 

Rogers (1999), em 1997, Miguel Sabido, entrevistado no México, declarou que  

 
“os epílogos são muito importantes para o sucesso do Entretenimento-Educação 
nas telenovelas, porém, eles apresentam também o risco de serem percebidos como 
pedantes e tediosos”. Ele acredita que os epílogos são mais eficientes se 
transmitidos por uma pessoa que for percebida pela audiência como “simpática, 
charmosa e autoridade moral” (SINGHAL; ROGERS, 1999:54). 
 

É por isso que em sua última telenovela, Los hijos de Nadie, os epílogos foram 

transmitidos por crianças. 

Com tudo isso, consideramos o depoimento ou testemunho como uma das formas de 

enunciação do MS, ou dito de outra maneira, uma das formas em que a ação pedagógica se 

realiza. A autoridade moral, que para nós corresponde à autoridade pedagógica, é a vítima ou 

paciente que transfere e narra para seu interlocutor o conhecimento acumulado a partir da 

própria vivência. No caso de Páginas da Vida, o trabalho pedagógico do MS se estende até 

fora da narrativa ficcional em forma de epílogos. Enquanto o MS dentro da narrativa se 

realiza, principalmente, através da conceitualização dos problemas nas vozes autorizadas dos 

especialistas (médicos, juízes, educadores etc.), fora da ficção ele é reforçado nas vozes 

autorizadas das pessoas comuns e reais, que verbalizam sua experiência, deixando sua lição 

de vida “sem mediação”.  

A autora Pallottini, embora reconheça a intenção dos epílogos de trazer a vida para a 

ficção, acredita que tal objetivo não tenha sido cumprido e levanta a crítica: A própria ficção 

já traz a opinião do autor e, com o depoimento, reforça demais, pesa demais. É redundante, o 

telespectador tem a capacidade de, pela história, chegar a suas próprias conclusões. Essa 

ideia de levar a gente a concluir algo ficou pesada, "over'" (PALLOTINI, 2006)125. É essa 

redundância deliberada que reforça conceitos e ideias que logo explicitaremos como uma 

característica do MS enquanto ação pedagógica. No capítulo VI, no item 6.2 Tipos de 

inserções de merchandising social, aprofundamos outras formas de enunciação do MS dentro 

da categoria depoimento ou testemunho: os ficcionais e reais dentro da narrativa. 

 

                                                
125 Idem. 123. 
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c) Referência explícita ao Terceiro Setor (ONGs) ou ao apoio de projetos 

governamentais na narrativa 

 

O terceiro aspecto que dialoga com o modelo E-E é a presença, no MS, de 

organizações não governamentais (ONGs), associações sem fins lucrativos que dão apoio a 

projetos ou campanhas lançadas pelo governo. Desde a produção, a relação com especialistas e 

entidades de diversos setores se faz necessária para auxiliar o autor de telenovela com 

subsídios conforme o tema desenvolvido. Conforme a TV Globo, 

 
A equipe da área social mantém contato frequente com instituições e especialistas 
de diversos setores, de forma a se atualizar permanentemente sobre temas que 
podem vir a ser abordados em novelas e programas da emissora, e também por 
conta de parcerias e do apoio (veiculação gratuita de campanhas relevantes de 
interesse público) a entidades de referência nas diversas áreas. E, conforme o 
tema/necessidade, busca expertise específica de organizações e especialistas 
(Material oferecido pela emissora, julho 2008. Veja ANEXO: Entrevista com Flávio 
Oliveira). 
 

Analisando o conteúdo do discurso dos MS em Páginas da Vida, observamos que em 

várias oportunidades essas entidades assessoras e parceiras aparecem explicitamente nas 

tramas, seja nos diálogos dos personagens, seja no cenário social em que os personagens estão 

envolvidos.  

A seguir, apresentaremos uma amostra de algumas telenovelas que o uso de MS 

revela a presença deliberada de ONGs ou entidades do terceiro setor sem fins lucrativos. A 

lista não é exaustiva, apenas pretendemos fornecer uma noção da presença reiterada das 

mesmas em inserções de MS. Sendo este um traço percebido na análise de Páginas da Vida, a 

relação a seguir fala de uma característica constitutiva das inserções, e não de uma presença 

isolada. Pretendemos demonstrar o funcionamento do MS como um discurso que imbrica de 

maneira exacerbada a relação ficção-realidade, ao mesmo tempo em que ganha autoridade por 

meio do diálogo com o discurso de entidades reais e legitimadas socialmente. Inclusive, 

algumas dessas entidades aparecem de forma sistemática em várias narrativas de diferente 

autoria ao longo do tempo. A presença de Alcoólicos Anônimos no MS sobre alcoolismo 

poderia ser apontada como um caso paradigmático.  
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Quadro 7. Merchandising social e o discurso do Terceiro Setor/Governo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título Autor Ano
Horá
rio

Tema Terceiro Seitor Site Oficial

Vale Tudo

Gilberto 
Braga, 

Agnaldo 
Silva e 
Leonor 

Bassères

16/5/88 a 
7/1/89

20h Alcoolismo
Alcoólicos 
Anônimos

http://www.alcoolicosanonimos.org.br/

Vamp 
Antônio 
Calmon

15/7/91 a 
8/2/92

19h Ecologia

Fundação 
Boticário de 
Proteção à 
Natureza

http://internet.boticario.com.br/portal/sit
e/fundacao

O Mapa da 

Mina

Cassiano 
Gabus 

Mendes

29/03 a 
4/9/93

19h Alcoolismo
Alcoólicos 
Anônimos

http://www.alcoolicosanonimos.org.br/ 

Pátria Minha
Gilberto 
Braga

18/7/94 a 
10/3/95

19h
Combate à 

pobreza

"Ação da 
cidadania contra 
a miséria pela 

vida "- 
Campanha de 

Herbert de 
Souza, o Betinho 

http://www.acaodacidadania.com.br/ 

Explode 

Coração
Glória Pérez

6/11/95 a 
4/5/96

20h
Crianças 

desaparecidas
Movimento Mães 

da Cinelândia
-

Laços de 

Família

Manoel 
Carlos

5/6/00 a 
3/2/01

21h
Combate à 

pobreza
"Solidariedade e 

Cidadania"
-

O Clone Glória Perez
1/10/01 a 
15/6/02

20h30 Drogas
Narcóticos 
Anônimos

http://www.na.org.br/portal/

O Beijo do 

Vampiro

Antônio 
Calmon

26/8/02 a 
3/5/03

19h
Doação de 

sangue
Doadores 

Internacionais 
-

Violência 
urbana

Viva Rio - 
Campanha 
"Brasil Sem 

Armas"

http://www.vivario.org.br/

Dependência 
afetiva

MADA - 
Mulheres que 

Amam Demais 
Anônimas

http://www.grupomada.com.br/s ite/

Alcoolismo
Alcoólicos 
Anônimos

http://www.alcoolicosanonimos.org.br/

Celebridade
Gilberto 
Braga

13/10/03 
a 26/6/04

21h Alcoolismo
Alcoólicos 
Anônimos

http://www.alcoolicosanonimos.org.br/

Alcoolismo
Alcoólicos 
Anônimos 

http://www.alcoolicosanonimos.org.br/

Acoolismo AL-ANON http://www.al-anon.org.br/novosite/

Acoolismo
Pratique Saúde 

Festas

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/v
isualizar_texto.cfm?idtxt=25718&janela

=1

AIDS ACNUR http://www.acnur.org/

Alcoolismo
Alcoólicos 
Anônimos

http://www.alcoolicosanonimos.org.br/

Acoolismo AL-ANON http://www.al-anon.org.br/novosite/

10/7/06 a 
3/3/07

21h

Duas Caras
Aguinaldo 

Silva
1/10/07 a 
31/5/08

21h

Mulheres 

Apaixonadas

Manoel 
Carlos

17/2 a 
11/10/03

20h

Páginas da 

Vida

Manoel 
Carlos
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A seguir, discorreremos alguns comentários a respeito das telenovelas citadas. Por se 

tratar de nosso objeto de estudo, Páginas da Vida será descrita ao final, a fim de determo-nos 

nela com maior profundidade. 

 

• Vale Tudo (TV Globo, 1988-1989): como apontamos no capítulo anterior, Vale Tudo 

abre em plena reabertura política – mesmo ainda cerceada pela censura – a escalada na 

intensidade de focalização de temas sociais, tanto quanto como qualitativamente. O alcoolismo 

foi uma temática marcante da telenovela, tratada a partir da personagem Heleninha (Renata 

Sorrah). No final da trama, ela integra-se aos Alcoólicos Anônimos, em cena que esclarece 

sobre o processo de recuperação dos dependentes e de suas dificuldades. 

• Vamp (TV Globo, 1991-1992): embora tenha sido uma telenovela em chave de humor, 

não deixou de abordar temas sociais. O MS surgiu de uma parceria da Rede Globo com a 

Fundação Boticário de Proteção à Natureza. Na trama, a ecologista Soninha (Bia Seidl) ensina 

o capitão Jonas a salvar as tartarugas que ficam presas nas redes de pesca. 

• O Mapa da Mina (TV Globo, 1993): telenovela das 19h em chave de humor, não 

deixou de abordar temas sociais via MS. O alcoolismo foi abordada por meio do personagem 

Erasmo (Dennis Carvalho). Os problemas com a dependência do álcool arruínam o casamento 

de Erasmo, que chega a agredir fisicamente a mulher e o filho. Após muitas dificuldades, ele 

finalmente decide buscar ajuda junto aos Alcoólicos Anônimos. 

• Pátria Minha (TV Globo, 1994-1995): sempre que possível o movimento Ação da 

cidadania contra a miséria pela vida – campanha iniciada no ano anterior pelo sociólogo 

Herbert de Souza, o Betinho – era lembrada na telenovela. A ação encaixou-se no núcleo de 

Pedro (José Mayer) a partir dos seus questionamentos políticos. Ele havia decidido tentar 

estabelecer-se nos Estados Unidos, mas mostra-se sempre reticente quanto ao abandono de 

seu país. Chegando ao Brasil, Pedro lidera uma revolta contra Raul Pelegrini (Tarcísio Meira), 

que havia ordenado a desocupação de um terreno na favela onde a família do rapaz morava.  

• Explode Coração (TV Globo, 1995-1996): o MS abordado na novela foi a questão do 

desaparecimento de crianças. Unindo ficção e realidade, foram juntadas na mesma cena as 

Mães da Cinelândia – como são chamadas as mulheres que dedicam suas vidas à busca dos 

filhos desaparecidos – e Odaísa (Isadora Ribeiro), que procurava o filho Gugu (Luiz Cláudio 

Júnior).  

• Laços de Família (TV Globo, 2000-2001): atendendo a um pedido da então primeira-

dama Ruth Cardoso, presidente de honra da campanha Solidariedade e Cidadania, o autor 
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Manoel Carlos incorporou nos últimos vinte capítulos da trama cenas para ajudar essa 

iniciativa. Para incentivar a mobilização pública foram usadas personagens jovens como 

Estela (Júlia Almeida) e a protagonista Camila (Carolina Dieckmann) apareceram se 

dedicando ao trabalhado voluntário. 

• O Clone (TV Globo, 2001-2002): Mel (Débora Falabella) e Nando (Thiago Fragoso) 

sofrem as consequências da dependência química. Maysa (Daniela Escobar) e Clarice (Cissa 

Guimarães), mães de Mel e Nando, passam a frequentar reuniões dos Narcóticos Anônimos 

para tentar ajudar os filhos e a si próprias. No final, Mel e Nando aceitam ir às reuniões e 

abrem uma clínica para dependentes químicos.  

• O Beijo do Vampiro (TV Globo, 2002-2003): a telenovela incentivou a doação de 

sangue por meio de vários moradores de Maramores. Na trama, a campanha é implantada por 

Bárbara (Michele Martins), membro da ONG - Doadores Internacionais, e por Carlos (Sérgio 

Menezes), médico da cidade. Os telespectadores ficam na dúvida se essa ONG existe 

realmente. Eis o jogo entre ficção e realidade.  

• Mulheres Apaixonadas (TV Globo, 2003): uma das temáticas relevantes da 

telenovela foi a violência urbana, motivada pela morte de Fernanda, vítima de bala perdida. 

Com o apoio da TV Globo e do autor Manoel Carlos, o movimento Viva Rio conseguiu reunir 

cerca de 40 mil pessoas na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, na manifestação “Brasil sem 

Armas”, para pressionar a aprovação do Estatuto do Desarmamento no Congresso Nacional. 

As cenas da manifestação, da qual participaram autoridades federais e estaduais, vítimas da 

violência, anônimos e atores de Mulheres Apaixonadas, foram exibidas na obra teleficcional 

ao som do Hino Nacional. Tony Ramos encabeçou a passeata em uma cadeira de rodas, já que 

seu personagem, Téo, estava em fase de recuperação do tiro que levou no mesmo episódio em 

que Fernanda foi morta. Por outro lado, também foi tratada a dependência afetiva excessiva 

das mulheres em relação a seus companheiros. Na história, Heloísa (Giulia Gam) além de 

procurar apoio médico e psicológico, passa a frequentar as reuniões do grupo de apoio 

MADA (Mulheres que Amam Demais Anônimas), divulgando assim o trabalho da associação 

especializada em tratar esses casos. Por fim, o MS acerca do alcoolismo foi abordado a partir 

da personagem Santana (Vera Holtz), uma professora de escola particular, que viveu diversas 

crises de alcoolismo. No começo da trama ela se nega a buscar tratamento, mas no final 

reconhece sua doença e resolve procurar ajuda. Foram apresentados os sintomas e efeitos da 

doença (abstinência, a compulsão pela bebida, a negação da doença etc.), a importância de 

amigos e família para a sua conscientização e tratamento e as formas de atuação dos 

Alcoólicos Anônimos.  
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• Celebridade (TV Globo, 2003-2004): tratou a temática do alcoolismo por meio do 

jornalista Cristiano Reis (Alexandre Borges), que também busca ajuda nos Alcoólicos 

Anônimos.  

• Duas Caras (TV Globo, 2007-2008): o alcoolismo foi uma das temáticas sociais da 

telenovela via MS. O personagem Zé da Feira (Eri Jonhson), dependente alcoólico, chegou a 

ponto de, por um descuido, botar fogo na favela Portelinha. Sua mulher Amélia (Josie 

Antello) o leva aos Alcoólicos Anônimos onde ele é orientado e tratado. Amélia lhe propõe 

participar da AL-ANON e explica a importância do apoio dos familiares aos dependentes. No 

último capítulo, Zé da Feira faz um apelo olhando para a câmera e quebrando o pacto 

ficcional: brinda com suco por todos os recuperados através do AA.  

• Páginas da Vida (TV Globo, 2006-2007): 

 Algumas organizações que pertencem ao Sistema das Nações Unidas126 dedicam-se a 

iniciativas de Entretenimento-Educação especificamente na área específica da comunicação 

para a saúde, sendo o HIV/AIDS um dos temas principais trabalhados. A presença dessas 

entidades foi central no tratamento da AIDS em Páginas da Vida. O conteúdo da ação 

pedagógica da AIDS, ainda que seja baseado em estatísticas e na situação da doença no 

mundo etc., aparece associado principalmente a duas entidades: o ACNUR e a OMS. Cabe 

aqui nos deter num primeiro aspecto e analisá-lo no que diz respeito à presença de entidades 

do Terceiro Setor ou ao apoio governamental no funcionamento discursivo do MS. Este 

aspecto se relaciona à legitimidade do conteúdo veiculado no MS, quer dizer, à referência 

explícita de fontes oficiais de informação.    

Como aponta Bourdieu (1975:32), sendo a legitimidade de uma imposição simbólica 

socialmente indivisível, a concorrência para sua efetivação é necessária. Diante dessa 

concorrência, o MS faz uso de estratégias para se impor como discurso válido e verossímil, no 

caso, estabelecendo um diálogo com as ONGs ou entidades especializadas nos assuntos 

abordados. É a voz do “outro” (BAKHTIN, 1891) legitimado socialmente que se transluz na 

comunicação pedagógica do MS. Para ilustrar de maneira mais clara, podemos citar a cena 

sobre a AIDS, exibida em 12 de outubro (Cap.82), em que o médico infectologista Diogo, em 

chave testemunhal, inicia seu relato sobre a missão realizada através do ACNUR - Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Como estratégia discursiva, a 
                                                
126 O Sistema das Nações Unidas é formado pela Secretaria das Nações Unidas, pelos programas e fundos das 
Nações Unidas e pelos organismos especializados. http://www.onu-brasil.org.br/conheca_orgaos.php. Alguns 
deles são: UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, OMS – 
Organização Mundial da Saúde, a UNAIDS - Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS e a FAO 
– Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Último acesso em: 14 de dezembro de 
2008. 
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colocação desta ONG garante os dados estatísticos que serão logo apontados, reforçando o 

caráter verídico da informação: “existe um médico para cada 100.000 pessoas, uma criança 

morre a cada 10 minutos”, diz o personagem. Essas informações condizem com o plano da 

realidade pois tratam-se de estatísticas oferecidas pelo Centro de Informações das Nações 

Unidas que, entre outros dados, destaca:  

 
Os dados demonstram avanço do número de casos e crescimento das mortes por 
AIDS. Um total de 39,5 milhões de pessoas vive com HIV/AIDS no mundo em 2006. 
63% delas vivem na África Subsaariana. Dos diagnósticos positivos, 37,2 milhões são 
adultos, 17,7 milhões representam mulheres (maior número de mulheres até hoje 
reportado) e 2,3 milhões referem-se a crianças com menos de 15 anos. As mortes por 
AIDS somam 2,9 milhões: 2,6 milhões são adultos e 380 mil, crianças. (UNICRIO, 
23/11/2006)127. 

 

O mesmo papel é desempenhado através da referência ao relatório anual da OMS, 

em cena exibida em 5 de dezembro de 2006 (Cap. 128): O número de infeções pelo HIV 

aumentou em todas as regiões do mundo, só no ano passado foram mais de 3 milhões de 

mortes (...) Esse mesmo relatório diz que uma pessoa é contaminada pelo vírus do HIV, no 

mundo, a cada 8 segundos, dizem os médicos especialistas Diogo e Rubinho128.  

No que diz respeito ao alcoolismo, o MS contou com a presença de Alcoólicos 

Anônimos e a menção do AL-ANON como referências de centros de apoio ao dependente e 

familiares. Para além dessas fontes oficiais, a ação pedagógica em torno do alcoolismo é 

ainda legitimada com o apoio oferecido à campanha “Pratique Saúde Festas” que o Ministério 

da Saúde estava desenvolvendo na época para reforçar os cuidados que deve haver, 

especialmente, durante o período de festas em geral (Carnaval, Festas Típicas regionais etc.). 

Como corolário da ação, em cena de 27 de fevereiro (Cap.2000), a médica Marília (Daniela 

Galli) explica para o personagem Bira que as pessoas podem se divertir, mas sem 

comprometer a saúde. E lembrando a campanha, a personagem reforça a ideia de que é 

possível se divertir com consciência e sem excessos.  

Como mostra o Quadro 7, o MS mantém uma relação interdiscursiva com os mesmos 

organismos ou entidades do Terceiro Setor ao tratar determinadas temáticas sociais. Diante da 

lógica da repetição-inovação da telenovela, identificamos que determinadas ações 

pedagógicas mantêm uma coerência discursiva ao longo do tempo: o alcoolismo, junto ao 

Alcoólicos Anônimos e o AL-ANON é o caso mais evidente. São apontadas também a presença 

                                                
127 Fonte: http://www.unicrio.org.br/SalaDaImprensaTextos.php?Texto=2311de.htm. Última consulta: 8 de 
dezembro de 2006. 
128 Vide Anexo: DVD com cenas de merchandising social em Páginas da Vida. Cena 4; minuto: 06:42.  
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de entidades com quem a Rede Globo mantém parcerias e ações sociais fora da telenovela. 

Por exemplo, a partir da temática da violência urbana, a ONG Viva Rio é incorporada na 

trama da telenovela Mulheres Apaixonadas (2003) meses após ter sido lançado o projeto 

Geração de Paz (2002), cujo objetivo é combater a violência nos centros urbanos através de 

programas de educação. Outras vezes, as ONGs aparecem por meio de campanhas específicas 

de terceiros ou em campanhas ligadas ao Estado. São exemplos disso a “Ação da cidadania 

contra a miséria pela vida”, "Solidariedade e Cidadania", e “Pratique Saúde Festas”. Podemos 

concluir que a presença das ONGs ou entidades especializadas sem fins lucrativos é uma das 

estratégias discursivas por meio das quais o MS legitima a validade do conteúdo educativo 

veiculado.  

 

Após apronfudar a discussão acerca do MS em termos de procedimentos de produção 

e apresentar as primeiras características próprias desse discurso pedagógico, passaremos a nos 

focar na análise exclusiva do MS em Páginas da Vida.  Assim sendo, abordaremos a seguir, o 

capítulo V, em que realizaremos a análise de nosso objeto empírico a partir da dimensão do 

Gênero.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


