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Desde sua aparição, a mídia vem transformando a vida cotidiana do sujeito moderno, 

bem como suas percepções e práticas. Potencializadas as transformações por meio dos 

processos de globalização, o esforço para compreendê-las trouxe uma luta epistemológica que 

resultou em uma frutífera produção teórica e um reconhecimento da Comunicação como 

ciência que melhor expressa o espírito do tempo (MORIN, 1969); a interdisciplinaridade ou o 

paradigma da complexidade (MORIN, 1982) como perspectiva de análise na abordagem dos 

processos comunicativos na atualidade.  

Para Vattimo, a sociedade globalizada é a sociedade da comunicação cuja 

especificidade são as tecnologias de produção do mundo como imagem (2004:12). A explosão 

dos meios de comunicação trouxe a dissolução do ponto de vista unitário e, em decorrência 

disso, uma explosão de visões de mundo veiculadas através do rádio, dos jornais e, 

principalmente, da televisão. O discurso da mídia se insere, então, em todos os jogos da 

linguagem da vida social, criando representações sociais, ancorando imaginários, 

movimentando identidades coletivas. São os meios e suas produções simbólicas, as principais 

mediações entre o sujeito e o mundo objetivo, entre o homem e a realidade. Como assinala 

Lopes (2006), 

(...) as modernas epistemologias sociológicas revelam como a realidade se cria e se 
experimenta  dentro e através das suas representações. Daí, o real é imaginário, nos 
termos de um realismo emocional (Ang), que não restitui uma imagem especular e fiel da 
realidade, mas alarga o horizonte das experiências para esferas imaginárias, de 
elaboração,  identificação, projeção, que são partes  constitutivas da vida cotidiana e, por 
isso mesmo, pedaços significativos e ativadores de efeitos de realidade. É muito menos 
por ser uma fuga que uma dilatação simbólica do mundo social que temos  que nos 
ocupar da ficção. Como o cinema e outras narrativas literárias, a ficção televisiva pode 
ajudar a decifrar valores, expectativas, mitos, visões de mundo que, num dado momento, 
povoam e compõem o universo cultural de uma sociedade. Trata-se, pois, de reivindicar 
uma análoga validade para a ficção televisiva (LOPES, 2006:5). 

              

Dessa observação decorre uma elucidação epistemológica que consiste em entender a 

realidade conforme a relação de componentes da ordem do simbólico, subjetivo e imaginário, 

em oposição a uma conceituação positivista e objetivista da sociedade que nega esses 

elementos. A ficção, pois, não deve ser considerada como um dispositivo que distorce a 

realidade, mas sim um recurso cognitivo que faz parte dela. Enquanto a experiência cotidiana 

se fragmenta, as narrativas ficcionais costuram a realidade, trazendo a seu modo, a unidade 

perdida. Nesse cenário des-centrado (HALL, 1995), os lugares sagrados de produção e 

circulação do saber, baseados no regime da escrita (a escola e o livro), perdem sua autoridade 

absoluta e outras formas entram em ação: o merchandising social em telenovela é uma delas.   
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O Brasil tem na telenovela o principal produto da indústria cultural e um produto 

diferenciado, fruto da história da televisão e da cultura do país. Desde a sua irrupção até hoje, 

a telenovela brasileira evoluiu conforme a modernização da sociedade num processo dialético 

entre transformações sociais e mudanças no modelo narrativo, quanto à estética, temáticas e 

complexidade nos enredos. Desde o final da década de 1960, é por meio do melodrama que o 

formato tem refletido e refratado (BAKHTIN, 1981) a realidade social cotidiana, 

constituindo-se, na sua proposta realista, em agente de informação e educação difusa, 

espontânea e involuntária; único modo de aprendizado para muitos dos brasileiros. Essa 

junção de ficção e realidade se exacerba com a reabertura democrática, iniciada por volta dos 

anos 90. É nesse contexto que é identificado o merchandising social, em que a dimensão 

pedagógica do gênero é explorada de forma deliberada e explícita. Estamos diante de um 

discurso pedagógico, mediação de uma educação ou alfabetização secundária (MARTIN-

BARBERO; REY, 2004) por meio de outro regime: a cultura oral, característica dos relatos 

populares.  

Assim sendo, a presente pesquisa interessou-se pelo estudo do merchandising social 

na telenovela brasileira como um articulador entre as dimensões da ficção (o narrado) e da 

realidade (o vivido), e dentro dessa problemática geral, como ele se constitui em uma ação 

pedagógica (BOURDIEU, 1975) deliberada e explícita. Abordamos a pesquisa por meio do 

método do estudo de caso, sendo Páginas da Vida de Manoel Carlos, nosso objeto de estudo 

empírico. O percurso realizado para indagar tais questões é exposto ao longo de seis capítulos, 

a saber: 

  Capítulo I: Do descentramento da modernidade à centralidade da Comunicação, 

trata-se do capítulo teórico-metodológico em que é apresentada a proposta da pesquisa. 

Portanto, são expostos a justificativa do tema, as condições históricas da pesquisa, o 

problema, as hipóteses, os objetivos perseguidos e os processos metodológicos escolhidos; 

Capítulo II: A armação teórica de nossos óculos, expõe o Quadro Teórico de 

Referência que embasa a pesquisa, isto é, a noção de merchandising, as contribuições dos 

Estudos Culturais, a Filosofia da Linguagem e, principalmente, a Sociologia da Educação; 

Capítulo III – Mediação do Gênero. Da pedagogia do melodrama à pedagogia do 

merchandising social na telenovela aborda o objeto de estudo a partir de uma das dimensões 

de análise propostas: o Gênero. Nesse capítulo, é apresentado o melodrama e sua essência 

pedagógica como matriz cultural (MARTIN-BARBERO, 2001) do merchandising social. A 

fim de elucidar esse aspecto, foi elaborada uma espécie de genealogia do merchandising 

social, centrando a discussão em como a telenovela, por meio do melodrama, foi 
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gradualmente aumentando o diálogo com o cotidiano brasileiro, ao mesmo tempo em que sua 

dimensão pedagógica foi ganhando contornos mais deliberados e explícitos.    

Capítulo IV – Mediação da Produção. Do merchandising comercial ao 

merchandising social na telenovela aborda o objeto de estudo através de uma segunda 

dimensão de análise: a Produção. O capítulo é focado no aspecto: A televisão enquanto modo 

de Organização. Assim sendo, são examinados o âmbito organizacional e produtivo da 

emissora a respeito do merchandising comercial e social, a relação que eles mantêm com o 

naturalismo como forma de representação, e o diálogo que o merchandising social estabelece 

com o modelo de telenovelas do Entretenimento-Educação.    

Capítulo V - Mediação do Gênero. Merchandising social como ação pedagógica 

explícita em Páginas da Vida apresenta a análise do estudo de caso, Páginas da Vida, a partir 

da mediação do Gênero. O capítulo aborda o conteúdo pedagógico veiculado nos cinco 

merchandising sociais identificados na telenovela em questão, identifica o dispositivo da 

repetição como forma pedagógica de transmissão e avalia como os componentes da 

imaginação melodramática entram em jogo na hora de comunicar as mensagens didáticas. 

Por fim, apresenta uma relação das telenovelas produzidas pela TV Globo ao longo das 

décadas de 1990 e 2000, período em que se observa a presença do merchandising social.        

Capítulo VI - Mediação da Produção. Merchandising social em Páginas da Vida: do 

realismo ao naturalismo relata a análise de Páginas da Vida a partir da mediação da 

Produção. O capítulo é focado num segundo aspecto em relação a essa mediação: o 

desvelamento da constituição da sintaxe audiovisual do merchandising social. A pesquisa 

aprofunda-se na representação naturalista do merchandising social como estratégia de 

verossimilhança e legitimidade, uma vez que este tema constitui-se seu interesse principal. É 

realizada uma análise acurada dos códigos que conformam o texto audiovisual e é apresentada 

uma tipologia de inserções de merchandising social, identificando três formas possíveis de 

enunciação desse discurso pedagógico.     

 

 Quem sabe possamos, com a realização deste trabalho, deixar nossa modesta 

contribuição para o entendimento da ficção televisiva brasileira, e especialmente, do 

merchandising social na telenovela. Esperamos que ela possa ser útil tanto para pesquisadores 

quanto para aqueles envolvidos no fazer televisivo, a fim de que cada vez mais a telenovela 

possa encontrar caminhos que a levem ao seu aprimoramento, ao fortalecimento do diálogo 

que mantém com a sociedade e ao desenvolvimento de sua capacidade para mediar a 

educação por meio do imaginário.  


