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No capítulo anterior expusemos o cenário atual de des-centramento das identidades e 

da experiência social, da fragmentação da vida cotidiana, e de como a mídia, especialmente a 

televisão, aparece como a mediadora entre as transformações que a globalização acarreta e as 

mudanças nas práticas cotidianas. Assinalamos que uma dessas transformações foi a expansão 

da televisão com a decorrente explosão de informações e saberes disseminados. Como 

ninguém sobrevive sem o sentido da unidade, a televisão, através de seus formatos, traz para 

nós narrativas da realidade, fornecendo referências comuns para reconstruirmos o mundo que 

se apresenta a nós cada dia mais caótico; o sentido da realidade é, então, uma construção 

narrativa que está presente desde o telejornal29 até a telenovela. Esse panorama acelerado pela 

globalização traz, entre outras mudanças epistemológicas, a secularização do saber que sai 

dos lugares sagrados – livros, escola, professores – para circular por meio das representações 

sociais construídas através das gramáticas tecnoperceptivas da televisão, junto ao o rádio, 

cinema e internet. O que emerge é uma outra cultura, outro modo de ver e de ler, de aprender 

e de conhecer; uma segunda alfabetização (MARTÍN-BARBERO; REY, 2004) aberta pelo 

mundo do audiovisual, da oralidade e da informática. Reconhecer essa alfabetização é 

reconhecer as práticas que conformam a multiculturalidade na América Latina: 

 
Por mais escandaloso que pareça, é um fato cultural incontornável que as maiorias da 
América Latina estão se incorporando à, e se apropriando da, modernidade sem deixar sua 
cultura oral, isto é, não por meio do livro, senão a partir dos gêneros e das narrativas, das 
linguagens e dos saberes, da indústria e da experiência audiovisual. (...) O que portanto, 
necessitamos pensar é a profunda compenetração – a cumplicidade e complexidade – que 
hoje se produz na América Latina entre a oralidade, que perdura como experiência cultural 
das maiorias, e a visualidade tecnológica, essa forma de “oralidade secundária” tecida e 
organizada pelas gramáticas tecnoperceptivas do rádio, e do cinema, do vídeo e da 
televisão. Porque essa cumplicidade entre oralidade e visualidade não remete aos 
exotismos de um analfabetismo terceiro-mundista, mas a persistência de estratos 
profundos da memória e da mentalidade coletiva jogados à superfície pelas bruscas 
alterações do tecido tradicional, que a própria aceleração modernizadora comporta 
(MARTÍN-BARBERO; REY, 2004:47).    

 
Essa colocação nos posiciona face à questão dos meios como mediadores: o lugar de 

encontro entre as necessidades da sociedade e as suas demandas produzidas pelas mudanças 

sociais, e a resposta que os meios constroem aí, onde a representação política encaradas nas 

instituições tradicionais não é suficiente. Essas respostas não têm qualquer lógica, mas a sua 

própria lógica vem do tecido cultural em que essas necessidades surgem e do qual também os 

meios fazem parte, essa mediação é um espaço de comunicação. O conceito de mediação, 

                                                
29 Nessa perspectiva, destacam-se os trabalhos de: VERÓN, Eliseo. Construir el acontecimento, Barcelona: 
Gedisa, 1981; MOTTER, Maria Lourdes. Ficção e História – Imprensa e construção da realidade, São Paulo: 
Arte & Ciência, Villipress, 2001.  
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geralmente considerado como perspectiva de análise de recepção, nesse trabalho é ampliado: 

o meio é a mediação, especificamente o MS na telenovela, cuja expressividade material é o 

texto audiovisual.  

Para começar a trilhar o caminho que nos conduzirá às respostas pertinentes ao 

questionamento da maneira que o MS se constitui como “ação pedagógica“, sendo um 

possível mediador de uma “alfabetização secundária,” expomos o quadro teórico principal 

para onde envereda nossa pesquisa: a noção de merchandising, e principalmente, as 

contribuições dos Estudos Culturais, Sociologia da Educação e a Filosofia da Linguagem.   

 

 

2.1 O que é merchandising social  

 

O termo merchandising provém de uma área específica do campo da comunicação 

que é o marketing. Ao marketing estão associadas as atividades de criar, promover e distribuir 

produtos, em consonância com a capacidade de produção de uma empresa e com a demanda 

do momento ou potencial. Na acepção clássica, marketing é 

 
A análise, o planejamento, a implementação e o controle de programas cuidadosamente 
formulados e projetados para propiciar trocas voluntárias de valores com mercados-alvo, 
no propósito de atingir os objetivos organizacionais. Depende intensamente do projeto da 
oferta da organização, em termos das necessidades e desejos dos mercados-alvo, e no uso 
eficaz da determinação de preço, da propaganda e da distribuição, a fim de informar, 
motivar e servir os mercados (KOTLER, 1978:20). 

 

A atividade envolve, então, um conjunto de procedimentos voltados a obtenção de 

lucro. Uma forma de execução do marketing é o merchandising que consiste na comunicação 

da oferta no ponto de venda, utilizando displays, cartazes, amostras grátis etc., visando 

destacar e valorizar a presença do produto nos estabelecimentos de varejo (KUNSCH, 

2003:78). Apesar do descontentamento dos profissionais do meio, o termo ganhou uma nova 

definição ao ser aplicado à mídia. A aplicação específica do termo na mídia e, em particular, 

na telenovela, passou a significar: 

 
A publicidade implícita que se faz no interior da ficção, durante o decorrer da ação na 
telenovela. Criada no texto pelo próprio autor, essa publicidade é inserida no fluxo 
narrativo, na corrente ficcional, e dela passa a fazer parte. Difere da publicidade comum, 
que aparece desligada da ficção, é explícita e se assume como tal, o merchandising 
disfarça e tenta passar pelo que não é (PALLOTINI, 1998:128).  
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O comum denominador entre a acepção clássica e sua implementação na mídia é o 

planejamento das ações para colocar o produto ou o serviço no mercado ou promover sua 

venda eliminando a concorrência. O merchandising é, portanto, uma ferramenta de 

comunicação e marketing que serve de apoio às ações de propaganda e de promoção. Isso 

significa que sua função é lembrar, informar e tentar persuadir o consumidor à compra de um 

determinado produto. Para tal, existem técnicas de exposição de produtos, além de uma série 

de materiais de apoio destinados a chamar a atenção do consumidor para que este efetue a 

compra. 

 

Já no cerne da transposição do termo merchandising comercial para o social, subjaz a 

matriz mercadológica do marketing, agora associada ao produto social; em outras palavras, às 

estratégias de marketing social. O termo marketing social apareceu pela primeira vez, em 

1971, para descrever o uso de princípios e técnicas de marketing para a promoção de uma 

causa, ideia ou comportamento social. O marketing social relaciona-se com a política de 

responsabilidade social das empresas que têm como função a criação de novas propostas de 

ação norteadas pela ética e pela moral, com o objetivo de beneficiar toda sociedade. Kotler 

(1992) assinala que: 

 
Desde então o termo passou a significar uma tecnologia de administração da mudança 
social, associada ao projeto, à implementação e ao controle de programas voltados para o 
aumento e da disposição de aceitação de grupos de adotantes escolhidos como alvo. 
Recorre a conceitos de segmentação de mercado, pesquisa de consumidores, 
desenvolvimento e teste de conceitos de produtos, comunicação direta, facilitação, 
incentivos e teoria de troca, para maximizar a resposta dos adotantes como alvo. A 
instituição patrocinadora persegue os objetivos de mudança na crença de que eles 
contribuirão para o interesse dos indivíduos ou da sociedade (1992:25).  

  
O desdobramento dessa matriz pode ser compreendida melhor segundo o quadro a 

seguir:  
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Quadro 3. Os quatro “P” do marketing comercial e Social 

     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Fonte: Schiavo, 1999 

 

Do mesmo modo que o merchandising comercial é uma via de execução do 

marketing comercial, o MS o é do marketing social. O MS  passou a ser considerado como: 

 
a inserção intencional e motivada por estímulos externos de questões sociais nas tramas das 
telenovelas. Através do merchandising social, criam-se oportunidades para interagir com as 
telenovelas, compondo momentos da vida dos personagens e fazendo com que eles atuem 
como formadores de opinião e/ou introdutores de inovações sociais. Enquanto estratégia de 
mudança de atitudes e adoção de novos hábitos, o merchandising social é instrumento dos 
mais eficientes, tanto pelo elevado número de pessoas que atinge quanto pela forma como 
demonstra a efetividade do que está sendo promovido (SCHIAVO, 1995:100). 

 
O MS não envolve custos como o merchandising comercial, mas tem um 

compromisso ideológico com o pensamento do autor ou da emissora de televisão. O custo é a 

parte que o consumidor deve dar em troca dos benefícios da inovação. Conforme o quadro 

acima, esse preço pode ser intangível (mudanças de crenças ou hábitos) ou tangível (tempo, 

esforço pessoal, custo de locomoção).  

 

OS QUATRO 
"P"

MARKETING 
COMERCIAL

MARKETING SOCIAL

PRODUTO

Todo e 
qualquer bem 
de consumo 
disponível no 

mercado

É o conceito que se deseja 
transmitir, aquilo que se procura 

transformar na conduta da 
audiência

PREÇO

Custo total do 
produto, pago 

pelo 
consumidor

O que o "consumidor" dever dar 
em troca para receber os 

benefícios da inovação. Este 
preço pode ser intangível 

(mudança de crenças ou hábitos) 
ou tangíveis (tempo, esforço 

pessoal, custo de locomoção 
etc.)

PROMOÇÃO

Como se 
divulga o 

produto no 
mercado 

(propaganda)

Como se promove o conceito 
(ações de informação, educação 

& comunicação)

PONTO

São os 
diferentes 

locais em que 
o produto pode 
ser adquirido

Lugares onde o benefício pode ser 
encontrado, incluindo os 

diferentes canais utilizados para 
alcançar as diversas audiências.
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A partir dessas noções, e a fim de revelar nosso objeto, questionaremos o uso do 

merchandising comercial na telenovela brasileira na condição de estratégia tanto de 

financiamento de produção quanto de construção de verossimilhança. Já em relação a sua 

transposição para o social, discutiremos o contexto de aparição do termo na telenovela, seu 

encaixamento no discurso de responsabilidade social da TV Globo e, o diálogo que o 

merchandising social mantém com a telenovela socioeducativa do modelo de produção do 

Entretenimento-Educação. Não obstante, ao trabalhar a hipótese do MS como “ação 

pedagógica deliberada”, recorremos a contribuições teóricas que estão além do campo do 

marketing. Propomos assim, uma resolução teórica para a análise do MS que encerre noções 

de discurso pedagógico, de legitimidade e da telenovela como produto cultural e enunciação 

social. 

 

 

2.2 A telenovela como “forma cultural” 

 

Os Estudos Culturais surgiram na Inglaterra, no Centre for Contemporary Cultural 

Studies (CCCS), com Richard Hoggart, em 1964. O eixo principal desse Centro é a relação 

entre a cultura contemporânea e a sociedade, isto é, suas formas culturais, instituições e 

práticas culturais, assim como suas relações com a sociedade e as mudanças sociais. Três 

textos são considerados as fontes30 dos Estudos Culturais do final dos anos 1950: 

 
Richard Hoggart com The Uses of Literacy (1957), Raymond Williams com Culture and 

Society (1958) e E. P. Thompson com The Making of the English Working-class (1963). O 
primeiro é em parte autobiográfico e em parte história cultural do meio do século XX. O 
segundo constrói um histórico do conceito de cultura, culminando com a ideia de que a 
"cultura comum ou ordinária" pode ser vista como um modo de vida em condições de 
igualdade de existência com o mundo das Artes, Literatura e Música. E o terceiro 
reconstrói uma parte da história da sociedade inglesa de um ponto de vista particular – a 
história "dos de baixo" (ESCOSTEGUY, 2006:1). 

 

Embora os autores não tenham uma intervenção coordenada entre si, revelam um 

leque comum de preocupações que abrangem as relações entre cultura, história e sociedade. 

 

                                                
30 Embora não seja citado como membro do trio fundador, a importante participação de Stuart Hall na formação 
dos Estudos Culturais britânicos é unanimemente reconhecida (ESCOSTEGUY, 2006:3). Para aprofundar a 
evolução das propostas teóricas e objetos de estudo dos Estudos Culturais, consultar: ESCOSTEGUY, Ana 
Carolina D.. Cartografias dos estudos culturais: uma versão latino-americana. Belo Horizonte: Editora 
Autêntica, 2001. 250 p. ou acesse http://www.pucrs.br/famecos/pos/cartografias/teoria.php. Último acesso em: 
14 de dezembro de 2008. 
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O que os une é uma abordagem que insiste em afirmar que através da análise da cultura de 
uma sociedade – as formas textuais e as práticas documentadas de uma cultura – é 
possível reconstituir o comportamento padronizado e as constelações de ideias 
compartilhadas pelos homens e mulheres que produzem e consomem os textos e as 
práticas culturais daquela sociedade. É uma perspectiva que enfatiza a “atividade 
humana”, a produção ativa da cultura, ao invés de seu consumo passivo (STOREY, 
1997:46, apud ESCOSTEGUY, 2006:3). 

 
O conceito de cultura é, então, ampliado. Por um lado, ela não é uma entidade 

homogênea, mas manifesta-se de maneira diferenciada em qualquer formação social ou época 

histórica. Por outro, não significa apenas sabedoria recebida ou experiência passiva, mas um 

grande número de intervenções ativas – expressas por meio do discurso e da representação – 

que podem tanto mudar a história quanto transmitir o passado. A perspectiva dos estudos 

culturais britânicos pode relacionar a produção, a distribuição e a recepção culturais às 

práticas econômicas que estão, por sua vez, intimamente relacionadas à constituição do 

sentido cultural.  

As práticas culturais são simultaneamente estudadas como formas materiais e 

simbólicas, dando atenção àquelas formas de expressão não tradicionais, consideradas tão 

constitutivas de uma formação cultural quanto as artes. Contra o binarismo cultura alta/baixa, 

superior/inferior, a cultura popular alcança legitimidade, transformando-se num lugar de 

atividade crítica e de intervenção. 

Os Estudos Culturais postulam que a criação cultural se situa no espaço social e 

econômico dentro do qual a atividade criativa é condicionada, fugindo da leitura determinista 

ou mecanicista que tem recaído sobre a teoria marxista. Nesse sentido, o estudo dos meios de 

comunicação de massa e seus produtos culturais não deve limitar-se apenas à influência 

econômica: existem várias forças determinantes – econômica, política e cultural – competindo 

e em conflito entre si, compondo aquela complexa unidade que é a sociedade. Como aponta 

Wolf, 

O efeito ideológico global da reprodução do sistema cultural operada através dos mass 

media, sobressai pela análise de várias determinações (internas e externas ao sistema das 
comunicações de massa) que vinculam ou libertam as mensagens dentro das práticas 
produtivas e através delas. De tais práticas é explicitado sobretudo o caráter 
estandardizado, redutor, que favorece o status quo, mas que é também, simultaneamente, 
contraditório e variável (1999:109). 

  

A relação entre a base material (cotidiano) e a superestrutura (nível ideológico – 

meios de comunicação) não é de oposição, mas dialética: 

 
A complexidade da reprodução cultural surge em primeiro plano, assim como se torna 
clara a ligação entre o sistema cultural e as atitudes dos indivíduos. O comportamento do 
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público é orientado por fatores estruturais e culturais, que por outro lado, influenciam o 
conteúdo dos mass media, precisamente pela capacidade de adaptação e de englobamento 
destes últimos. Para além disso, esses fatores estruturais favorecem a institucionalização 
dos modelos “aprovados” de utilização dos mass media e do consumo dos produtos 
culturais (WOLF, 1999:109).  

 

Nessa linha de preocupações, Raymond Williams estuda a televisão como forma 

cultural (1975,1979): produto social e cultural nascido da relação dialética entre base e 

superestrutura, focando especificamente a relação entre tecnologia e sociedade. Na sua obra 

Television: technology and cultural form (1975), a partir da premissa a TV mudou o mundo, 

Williams estabelece nove afirmações que constituem dois paradigmas diferentes, tendo 

perpassado o debate acerca das tecnologias: o determinista e o sintomático31. Ambos contêm 

uma ideia de autogeração tecnológica abstraída da sociedade. O autor defende que a 

sociedade demonstra impulsos que motivam a construção de mudanças e recoloca a 

concepção de materialismo histórico na categoria de “demandas sociais”: 

 
Para mudar estas visões nós precisamos de um esforço intelectual prolongado e 
cooperativo. Mas no caso da televisão talvez seja possível desdenhar um outro tipo de 
interpretação, que nos permita ver não apenas a sua história mas também os seus usos de 
uma forma mais radical. Uma interpretação deste tipo difere do determinismo tecnológico 
na medida em que recupera a noção de intenção ao processo de pesquisa e 
desenvolvimento de meio. Desta forma a tecnologia é vista, vamos dizer assim, como 
sendo construída, buscada e desenvolvida com certos propósitos e práticas já em mente. 
Ao mesmo tempo, a interpretação seria diferente da sintomática no sentido de que os 
propósitos e práticas são vistos como diretos: como demandas sociais conhecidas, 
propósitos e práticas para os quais a tecnologia não é marginal, mas central (WILLIAMS, 
1975:14).   

 

A televisão, portanto, não apenas produz efeitos; é parte da história, da cultura; é 

expressão da sociedade na qual está inserida. Como assinalam Lopes, Borelli e Resende, 

acompanhando o raciocínio de Williams, a TV pode ser compreendida ela própria como um 

efeito que vem na esteira de consequências provocadas por mudanças sócioeconômicas 

substantivas e de amplo espectro (2002:312).  

O autor britânico destaca que as respostas tecnológicas para as demandas sociais 

decorrem menos das demandas em si e mais do papel que elas desempenham em uma 

formação social existente: Uma demanda que corresponde às prioridades dos grupos de 

decisão atrairá, é claro, mais rapidamente o investimento, recurso e permissão oficial, 

aprovação ou fomento, de que depende uma tecnologia em desenvolvimento (WILLIAMS, 

                                                
31 Para ampliar, vide: WILLIAMS, Raymond. Television: technology and cultural form, Nova York: Shocken 
Books, 1975, pp. 11-14.  
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1975:19). Quer dizer que as formas culturais expressam o embate pela hegemonia, como 

veremos mais adiante.  

A televisão é, pois, efeito de mudanças sociais mais amplas, enquanto os formatos 

são as formas culturais, decorrentes da própria história da televisão32.  

Estas colocações nos interessam uma vez que o autor está assinalando o conceito de 

forma cultural como uma mediação e o papel constitutivo que a tecnologia desempenha 

nessas formas. Neste sentido, e a partir da perspectiva de análise do Gênero e da Produção 

encarada em nosso trabalho, consideramos o MS como um discurso desenvolvido dentro da 

telenovela como forma cultural, quer dizer, como efeito de uma história da telenovela que, em 

diálogo com seu contexto social, foi estreitando cada vez mais as fronteiras entre a ficção e a 

realidade. O MS é expressão da história da telenovela (aspecto diacrônico) e expressão da 

realidade social que o circunda (aspecto sincrônico).  

Dentro das perspectivas dos Estudos Culturais, as tecnologias, num sentido amplo, 

são efeitos e produzem efeitos, mas estes últimos não podem ser determinados, uma vez que a 

tecnologia pode ser apropriada por outros grupos sociais com interesses contrários. Esta visão 

se opõe à concepção determinista e funcionalista que permeia a linha teórica desenvolvida 

pela Escola de Frankfurt33. Se por um lado, essa perspectiva possui o mérito de abrir o 

paradigma da teoria crítica da cultura e da comunicação de massa, concebe a indústria cultural 

(Dialética do Iluminismo, Horkheimer e Adorno, 1947) como um sistema de dominação 

totalitário: 

Se “no século XVIII, o próprio conceito de cultura popular, voltado para a emancipação 
da tradição absolutista e semifeudal, tinha um significado de progresso, acentuando a 
autonomia do indivíduo como ser capaz de tomar decisões” (Adorno, 1953:383), na época 
atual, a indústria cultural é uma estrutura social cada vez mais hierárquica e autoritária 
transformam a mensagem de uma obediência irreflexiva em valor dominante e avassalador 
(WOLF, 1999:87).  

 

Segundo a Escola de Frankfurt, o mercado de massas impõe estandardização e 

organização, enquanto os gostos dos públicos e as suas necessidades impõem estereótipos e 

baixa qualidade. Prontos para serem consumidos descompromissadamente, os produtos da 

indústria cultural refletem o modelo do mecanismo econômico que domina o tempo do 

                                                
32 Dessa maneira, Williams propõe o estudo: 1) da história do meio em seu desenvolvimento histórico; 2) como 
aparato técnico cujos formatos se desenvolvem a partir de formas anteriores combinando-se com o novo dado 
tecnológico ou surgindo como alternativas; 3) como expressividade da cultura (análise do fluxo). WILLIAMS, 
Raymond. Television: technology and cultural form, Nova York: Shocken Books, 1975. Capítulos: 3 e 4.  
33 Perspectiva teórica nascida na Alemanha, nos anos 30-40, no contexto de crise liberal burguesa, ascensão do 
fascismo na Europa, regressão do movimento socialista na Europa e progressão da sociedade de consumo nos 
Estados Unidos.   
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trabalho e do lazer: consumir entretenimento é efetivar a reprodução social, significa a perda 

da autonomia para o disciplinamento e o conformismo. Enfim, a racionalidade técnica é a 

racionalidade do próprio domínio (HORKHEIMER; ADORNO, 1947:131, apud WOLF, 

1999:85), logo, a razão crítica é incorporada pela razão técnica e a ideologia torna-se a própria 

realidade. Essa teoria crítica ao capitalismo está comprometida com uma visão elitista: a “alta 

cultura” – única forma de transcendência – é degradada pela lógica do mercado. Por outro 

lado, as formas “inferiores” perdem, através de sua domesticação, a capacidade de resistência 

que lhe era inerente enquanto o controle social não era onisciente.  

Em suma, o que os Estudos Culturais trazem, frente a essa leitura mecânica da 

superestrutura como mero reflexo da infraestrutura, é o conceito de “hegemonia”. Esse 

conceito nos ajuda a pensar o MS como lugar de luta pela significação, ou seja, não como 

mera imposição de sentidos, mas de negociação: como um mediador. Um lugar de produção 

de sentido que não responde apenas a interesses burocráticos, mas a demandas que provêm do 

tecido social – cotidiano – e que são materializadas em um texto cultural (o texto – gênero e 

produção – como mediador entre o emissor e o receptor).   

A revisão da teoria marxista, feita por Antonio Gramsci através do conceito de 

hegemonia, considera que a sociedade capitalista é dividida em classes desiguais, portanto, a 

cultura como processo global deve reconhecer a instância de domínio e subordinação e a 

dinâmica que se estabelece entre elas. As reflexões sobre o bloco histórico, ou seja, sobre o 

vínculo orgânico entre a estrutura e a superestrutura, desembocam nos estudos sobre o terreno 

cultural e o papel dos intelectuais, que no estudo da cultura de massa seriam, em nosso caso 

específico, os autores de telenovela e a estrutura produtiva em que se encaixam.  

Segundo Martín-Barbero, 

 
O caminho que levou as ciências sociais críticas a se interessarem pela cultura, e 
particularmente pela cultura popular, passa em boa parte por Gramsci. (...) nos interessa 
assinalar unicamente o papel jogado pelo pensamento de Gramsci no desbloqueamento, a 
partir do marxismo, da questão cultural e da dimensão de classe na cultura popular. Está, 
em primeiro lugar, o conceito de hegemonia elaborado por Gramsci, possibilitando pensar 
o processo de dominação social já não como imposição a partir de um exterior e sem 
sujeitos, mas como um processo no qual uma classe hegemoniza, na medida em que 
representa interesses que também reconhecem de alguma maneira como seus as classes 
subalternas. E ‘na medida’ significa aqui que não há hegemonia, mas sim que ela se faz e 
desfaz, se refaz permanentemente num ‘processo vivido’, feito não só de força mas 
também de sentido, de apropriação do sentido pelo poder, de sedução e de cumplicidade. 
O que implica desfuncionalização da ideologia – nem tudo o que pensam e fazem os 
sujeitos da hegemonia serve à reprodução do sistema – e uma reavaliação da espessura do 
cultural: campo estratégico na luta para se tornar espaço articulador dos conflitos 
(MARTIN-BARBERO: 2001:116). 
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Assim, a relação da comunicação das indústrias culturais com o público deixa de ser 

pensada em termos de dominação para ser pensada em termos de negociação. Os produtos 

culturais oferecidos terão significado e valor a partir do contexto social onde vivem esses 

receptores, suas próprias formas de vida, suas identidades culturais. Mas, para que essa 

negociação se realize, tanto produtores como receptores se encontram num lugar comum: a 

linguagem. O problema da hegemonia ou da dialética entre base e superestrutura concerne, 

como veremos logo, à Filosofia da Linguagem. 

 

 

2.3 Merchandising social como ação pedagógica  

 

Na obra A reprodução (1975)34, Pierre Bourdieu apresenta uma análise sobre a Ação 

Pedagógica (AP), a Autoridade Pedagógica (AuP), o Trabalho Pedagógico (TP) e o Sistema 

de Ensino, como instrumentos utilizados pela educação, a fim de dar continuidade à meta 

reprodutivista social. O conceito de ação pedagógica foi pensado para a escola e a família 

como instituições reprodutoras, sendo os pais e os professores as autoridades legítimas para 

seu exercício. Porém, o conceito não foi pensado para os meios de comunicação e para a 

prática de uma educação não formal. Portanto, propomos uma adequação transdisciplinar a 

partir da operacionalização do conceito, uma vez que o consideramos aplicável para a análise 

do MS. 

Para Bourdieu (1975), a ação pedagógica é um tipo de violência simbólica35 que 

impõe uma cultura arbitrária36 de um grupo ou classe a outros grupos ou classes, por meio de 

um poder que a leva a ser reconhecida como legítima. Segundo o autor, a ação pedagógica 

primordial, tida como principal e primeira, é a ação pedagógica familiar. Em seguida virá a do 

âmbito escolar, já que a escola é uma instituição legitimada pela sociedade. A violência 

                                                
34 Bourdieu constrói sua reflexão teórico-crítica a partir da análise do sistema educacional francês, justamente na 
segunda metade dos anos 1960, quando o Estado alardeava o sucesso das políticas de democratização do ensino. 
Desde então, ele não deixaria de aprofundar e afinar seus questionamentos e de revelar (com dados 

incontestáveis) a persistência de desigualdades profundas no que concerne ao acesso, à permanência, às 

diferenças entre percursos escolares, conforme as classes sociais, o sexo, a origem sócioprofissional, o local de 

moradia (NOGUEIRA, 2002).  
35 Violência simbólica é todo poder que chega a impor significações como legítimas, dissimulando as relações 
de força que estão em sua base, acrescentando ao tempo sua própria força, isto é, propriamente simbólica, a 

essas relações (BOURDIEU, 1975:19). 
36 O ponto de partida do raciocínio de Bourdieu talvez se encontre na noção de arbitrário cultural (noção 
proveniente da antropologia). Para Bourdieu, a cultura consagrada e transmitida pela escola não seria 
objetivamente superior a nenhuma outra. O valor que lhe é concedido seria arbitrário, não estaria fundamentado 
em nenhuma verdade objetiva, inquestionável. Apesar de arbitrária, a cultura escolar seria socialmente 
reconhecida como a cultura legítima, como a única universalmente válida. 
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simbólica da AP é arbitrária em dois sentidos. Em um primeiro sentido, pelo caráter arbitrário 

da imposição, 

 
na medida em que as relações de força entre os grupos ou classes constitutivos de uma 
formação social compõem o fundamento do poder arbitrário que é a condição da 
instauração de uma relação de comunicação pedagógica, isto é, de imposição e inculcação 
de um arbitrário cultural segundo um modo arbitrário de imposição e inculcação 
(educação) (BOURDIEU, 1975: 21).  
 

É, em um segundo sentido, pelo caráter arbitrário do conteúdo imposto: 
 
na medida em que a delimitação objetivamente implica no fato de impor e de inculcar 
certas significações, convencionadas, pela seleção e a exclusão que lhe é correlativa, como 
dignas de ser reproduzidas por uma AP, re-produz (no duplo sentido do termo) a seleção 
arbitrária que um grupo ou uma classe opera objetivamente através de seu arbitrário 
cultural (BOURDIEU, 1975: 22). 

 

Na perspectiva de Bourdieu, a conversão de um arbitrário cultural em cultura 

legítima só pode ser compreendida quando se considera a relação entre os vários arbitrários 

em disputa em uma determinada sociedade e as relações de força entre os grupos ou classes 

sociais presentes nessa mesma sociedade. Aqui cabe colocar a noção de campo desenvolvida 

por Bourdieu: 

 
O campo científico enquanto sistema de relações objetivas entre posições adquiridas (em 
lutas anteriores), é o lugar, o espaço de jogo de uma luta concorrencial. O que está em 
jogo especificamente nessa luta é o monopólio da autoridade científica definida, de 
maneira inseparável, como capacidade técnica e poder social; ou se quisermos, o 
monopólio da competência científica, compreendida enquanto capacidade de falar e de 
agir legitimamente (isto é, de maneira autorizada e com autoridade), que é socialmente 
outorgada a um agente determinado (BOURDIEU, 1983:122).   

 

No caso das sociedades de classes, a capacidade de legitimação de um arbitrário 

cultural corresponderia à força da classe social que o sustenta. De um modo geral, os valores 

arbitrários capazes de se impor como cultura legítima seriam aqueles sustentados pela classe 

dominante.  

Toda ação pedagógica desenvolve-se através de processos de comunicação, 

dependendo das condições sociais de imposição ou inculcação. Assim, faz-se necessário que o 

emissor, no ato de comunicação, tenha o poder de impor a mensagem ao receptor, que a 

recebe, de uma forma também imposta. É assim que se demonstra a dupla arbitrariedade da 

ação pedagógica: a da imposição/inculcação de conteúdo e a da própria seleção/exclusão de 

conteúdos, resultantes das relações de força (material) entre os grupos ou classes de uma 

determinada formação social. Para Bourdieu, portanto, a cultura escolar, socialmente 
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legitimada, seria, basicamente, a cultura imposta como legítima pelas classes dominantes. 

Bourdieu observa, no entanto, que a autoridade alcançada por uma ação pedagógica, ou seja, a 

legitimidade conferida a essa ação e aos conteúdos que ela transmite, seria proporcional à sua 

capacidade de se apresentar como não arbitrária e não vinculada a nenhuma classe social.  

O conceito de ação pedagógica deve ser compreendido como uma relação de 

comunicação, istó é, como um ato de fala, como uma enunciação. Porém, esta comunicação é 

do tipo pedagógica ou que supõe uma operação de seleção/combinação de um conteúdo 

socialmente legitimado (Enunciado) e transmitido por meio de emissores com competência 

reconhecida para fazê-lo (Enunciadores). Assim sendo, deslocando o conceito de ação 

pedagógica para o MS, assumimos este último como um discurso, sendo nosso principal 

objetivo desvendar sua construção. No nível do enunciado, ou do conteúdo veiculado no MS 

de Páginas da Vida, o autor Manoel Carlos selecionou/combinou informações e explicações 

em torno de cinco temas sociais: Síndrome de Down, Aids, Alcoolismo, Bulimia e Adoção. 

Entendendo o discurso como um campo ou como areia de luta de classes (BAKHTIN, 1981), 

o MS veiculado constrói suas próprias estratégias de legitimidade e verossimilhança. Essa 

estratégia recai, principalmente, no caráter naturalista da representação, cujo efeito de sentido 

é a equação: discurso=verdade (XAVIER, 2005). Ao definirmos enunciadores legitimados, 

estamos no cerne do conceito de Autoridade Pedagógica, condição social necessária para o 

exercício da ação. A autoridade pedagógica é garantida por instituições e/ou agentes que 

definem suas informações e conhecimentos como necessários, emissores esses considerados 

pelos receptores dignos de transmitir-lhes as mensagens. Segundo afirma Bourdieu, os 

emissores pedagógicos são logo de imediato designados como dignos de transmitir o que 

transmitem e, por conseguinte, autorizados a impor a recepção e a controlar a inculcação 

por sanções socialmente aprovados ou garantidas (1975: 34).    

E centrado na noção de campo, sendo a legitimidade socialmente indivisível, a 

concorrência para sua efetivação é necessária: 

 
Numa formação social determinada, as instâncias que pretendem objetivamente o 
exercício legítimo de um poder de imposição simbólico, e que tendem assim a reivindicar 
o monopólio da legitimidade, entram necessariamente em relações de concorrência. Isto é, 
em relações de força e relações simbólicas cuja estrutura exprime segundo a sua lógica o 
estado da relação de força entre os grupos ou as classes (BOURDIEU, 1975:32). 

 

Em contrapartida, os receptores pedagógicos estão de imediato dispostos a 

reconhecer a legitimidade da informação transmitida e a autoridade dos emissores e, por 

conseguinte, a receber e a interiorizar a mensagem. A autoridade pedagógica marca os 
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aspectos da relação de comunicação pedagógica que é vivida como arquetípica e natural: pai-

filho. Assim se efetiva a interiorização do conteúdo veiculado pela ação pedagógica.  

Num sentido amplo, considerando a teledramaturgia como um campo, trabalharemos 

algumas referências que dizem respeito aos autores Manoel Carlos e Glória Perez como 

autoridades legitimadas no uso de MS na telenovela brasileira. Já focados na análise do MS 

propriamente dito, observamos que seus principais enunciadores legitimados, ou autoridades 

pedagógicas, são os profissionais da medicina.   

Outra das categorias implicadas na teoria de Bourdieu acerca da ação pedagógica é a 

do Trabalho Pedagógico, atividade contínua e sistemática por meio da qual a ação se realiza. 

O trabalho pedagógico é definido como o trabalho de inculcação que deve prolongar-se até 

produzir uma formação durável, quer dizer, um habitus. O habitus é o produto da 

interiorização dos valores, normas e princípios sociais de uma cultura arbitrária, são esquemas 

de pensamento, de percepção, de apreciação e de ação (1975:51) capazes de permanecerem 

interiorizados e de se perpetuarem nas práticas dos destinatários, mesmo depois de uma ação 

pedagógica ter cessado. Ao reproduzir as mesmas relações objetivas que o criaram, o habitus 

vai conformar, orientar as ações humanas, em um processo que não é necessariamente 

consciente. Visto que ele é o produto da interiorização dos princípios de uma cultura 

arbitrária, seu objetivo é perpetuar essa mesma cultura37.  

 

O caráter contínuo do trabalho pedagógico, implicado em uma ação pedagógica, 

permite nos posicionar diante de outras teorizações acerca do MS. Para Motter, o MS 

corresponde a pequenas inserções como campanhas para uso de camisinha, contra o 

mosquito da dengue, vacinação, enfim, prestação de serviço e informação que não faria 

nenhuma falta à história que está sendo contada (2006:17). Em contraposição a essa 

definição e trabalhando a hipótese da ação pedagógica, o MS, para nós, se diferencia das 

ações descontínuas e extraordinárias (BOURDIEU, 1975:44). De fato, ao indagar no capítulo 

                                                
37 Conforme Bourdieu, todo e qualquer habitus depende da ação pedagógica primeira, que é a familiar, para 
posteriormente ser produzido por trabalhos pedagógicos secundários, desenvolvidos por outras instâncias sociais, 
tais como a Igreja e a Escola. Assim, ao ingressar na escola, a criança é portadora de um habitus, fruto da 
socialização familiar, já tendo internalizado disposições dominadas pelo estado prático, que são compartilhadas 
com outros indivíduos socializados de forma semelhante. A inculcação de novos valores pela escola significa, de 
certo modo, uma desconstrução/reconstrução desse sujeito, um rompimento com o seu habitus de “classe” e a 
incorporação de novas estruturas de percepção do mundo social. Bourdieu observa que a comunicação 
pedagógica, tal como realizada tradicionalmente na escola, exige implicitamente, para o seu pleno 
aproveitamento, o domínio prévio de um conjunto de habilidades e referências culturais e linguísticas que apenas 
os membros das classes mais cultivadas possuiriam. Os professores transmitiriam sua mensagem igualmente a 

todos os alunos como se todos tivessem os mesmos instrumentos de decodificação. Esses instrumentos seriam 

possuídos, no entanto, apenas por aqueles que têm a cultura escolar como cultura familiar, e que já são, assim, 

iniciados nos conteúdos e na linguagem utilizada no mundo escolar (NOGUEIRA, 2002:30).  
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V na mediação do Gênero, como dimensão de análise, observamos a presença contínua de MS 

ao longo de Páginas de Vida e, muito especialmente, a reiteração sistemática e prolongada do 

conteúdo pedagógico em cada uma das temáticas sociais em que o MS se fez presente. 

Falamos assim, de um trabalho pedagógico baseado em um dispositivo de reconhecimento 

próprio do relato popular: a repetição. Por outro lado, identificamos uma ampliação do MS 

através do diálogo com outros formatos e discursos, prolongando sua ação pedagógica no 

tempo e no espaço da grade (outras telenovelas, reportagens, publicidade). Nessa mesma 

dimensão, trabalhamos duas categorias que dizem respeito ao tipo de trabalho pedagógico que 

pode assumir uma ação pedagógica. No caso do MS, identificamos o trabalho pedagógico 

como sendo uma pedagogia explícita e de conversão.  

Os trabalhos pedagógicos não se desenvolvem todos da mesma forma: são 

orientados por diferentes métodos, pedagogias fixadas pela autoridade pedagógica que 

estabelece as ações. Bourdieu (1975:55) define que um modo de inculcação determinado, um 

trabalho pedagógico, pode caracterizar-se segundo vise à conversão: visando operar a 

substituição completa de um habitus; ou à manutenção ou reforço: visando confirmar 

puramente ou simplesmente o habitus primário. A partir da análise de Páginas da Vida 

realizada no capítulo V, observamos que o discurso de MS visa ao primeiro tipo exposto por 

Bourdieu. Ao analisar o conteúdo do MS veiculado, observamos que ele visa à 

desmistificação de certas crenças, tanto quanto à promoção de mudança de comportamento e 

atitudes; em outras palavras, sua pretensão é a substituição do habitus.  

De outra parte, o sistema dos meios pelos quais é produzida a interiorização de um 

arbitrário cultural caracteriza-se pela posição que ocupa entre: 

 
(1) o modo que produz um habitus pela inculcação inconsciente de princípios só 
manifestados no estado prático da ação imposta (pedagogia implícita) e (2) o modo que 
produz o habitus pela inculcação metodicamente organizada enquanto tal, por princípios 
formais e mesmo formalizados (pedagogia explícita) (BOURDIEU, 1975:57).   
 

Uma pedagogia implícita – própria das sociedades tradicionais – é mais eficaz 

quando se trata de transmitir conhecimentos tradicionais, indiferenciados e totais 

(aprendizagem das maneiras ou das habilidades). O processo de inculcação e formação de 

habitus é baseado na transferibilidade prática:  

 
Processo de familiarização no qual o mestre transmite princípios, pela conduta exemplar e 
que ele não domina conscientemente, a um receptor que os interioriza inconscientemente. . 
Ao termo, como se vê nas sociedades tradicionais, todo o grupo e todo o meio ambiente 
como sistema das condições materiais de existências, enquanto são dotadas da significação 
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simbólica que lhes confere um poder de imposição, exercem sem agentes especializados 
nem momentos especificados uma AP anônima e difusa (BOURDIEU, 1975:58).  
 

Por sua parte, a pedagogia explícita visa ao esclarecimento e à formalização dos 

princípios que operam numa prática primária, isto é, o domínio simbólico dessa prática e que 

se segue, necessariamente e na ordem cronológica, ao domínio prático desses princípios. 

Logo, o grau de produtividade de um trabalho pedagógico secundário se mede pelo grau em 

que o sistema dos meios precisos para a realização do trabalho está objetivamente organizado 

visando assegurar, pela inculcação explícita de princípios codificados e formais, a 

transferibilidade formal do habitus (BOURDIEU, 1975:58).  

A distinção entre uma ação pedagógica implícita e explícita é de singular 

importância para analisar o MS, uma vez que trabalhamos a hipótese da segunda propriedade 

(o explícito). Essa discussão é desenvolvida na dimensão do Gênero, no capítulo III, a partir 

da elaboração de uma genealogia do MS que pretende mostrar como a pedagogia da matriz 

cultural do melodrama foi sendo reformulada ao longo dos anos, adquirindo uma feição 

realista que cada vez mais foi naturalizando-se e expressando-se de forma deliberada. Em 

termos gerais, argumentamos que, pela própria natureza de sua linguagem (BAKHTIN, 1981; 

JAKOBSON, 1970) e do funcionamento do imaginário (MORIN, 1969), a telenovela apresenta-

se como uma ação pedagógica implícita e espontânea ativada pela correspondência entre os 

habitus do mundo narrado e do vivido – prática –, sendo o MS uma ação pedagógica explícita 

que se apresenta de forma deliberada e cujo discurso traz explicações, conceituações e 

definições – teoria – acerca dos temas sociais abordados. Ao analisarmos como se efetiva essa 

enunciação explícita e deliberada do MS em Páginas da Vida, consideramos os dispositivos 

da imaginação melodramática (BROOKS, 1995) na dimensão do Gênero (capítulo V) e da 

representação naturalista (XAVIER, 2005) na dimensão da Produção (capítulo VI). 

Cabe reafirmar que, para Bourdieu, toda ação pedagógica (sendo o sistema de ensino 

o paradigma) tende à reprodução social da cultura dominante e das desigualdades sociais. Diz 

o autor: 

 
Na realidade, devido ao fato de que elas correspondem aos interesses materiais e 
simbólicos de grupos ou classes diferentemente situadas nas relações de força, essas AP 
tendem sempre a reproduzir a estrutura da distribuição do capital cultural entre esses 
grupos ou classes, contribuindo do mesmo modo para a reprodução da estrutura social: 
com efeito, as leis do mercado em que se forma o valor econômico ou simbólico, isto é, o 
valor enquanto capital cultural, dos arbitrários reproduzidos pelas diferentes AP, e por 
esse meio, dos produtos dessas AP (indivíduos educados), constituem um dos 
mecanismos, mais ou menos determinantes segundo os tipos de formações sociais, pelos 
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quais se encontra assegurada a reprodução social, definida como reprodução da estrutura 
das relações de força entre as classes (BOURDIEU, 1975:25). 

 

O habitus funciona então como matriz geradora de práticas e representações, para 

Bourdieu, reproduzindo sempre estruturas de dominação, ainda que diferencialmente. Apesar 

da vigência das contribuições de Bourdieu para explicações macrossociais, entanto que o 

habitus explica a organicidade da vida cotidiana, algumas ressalvas foram feitas a respeito do 

nível microssocial: o que ficou de fora, não pensada, é a relação das práticas com as 

situações e o que a partir delas se produz de inovação e transformação (MARTÍN-

BARBERO, 2001:125). Neste ponto, voltamos à ideia de hegemonia já colocada. Sendo 

assim, o MS não pode ser considerado pura e simplesmente como instrumento (determinista) 

de dominação, uma vez que ele distribui um saber que pode ser positivamente apropriado por 

quem nem sequer tem acesso a outras possibilidades educativas e, ao mesmo tempo, 

significado de diversas maneiras a partir de diferentes habitus de classe. Um tal determinismo 

seria desconhecer a capacidade ativa do educando de revisitar, refletir sobre seus habitus ou 

inclusive mudá-los, ampliando sua capacidade de ação. Em outras palavras, negar a 

capacidade de transformar uma estratégia em uma tática. Sendo assim, aceitamos o conceito 

de ação pedagógica de forma positiva – e crítica – enquanto agente socializador ou mediador 

de uma “segunda alfabetização” (MARTIN-BARBERO; REY, 2004) que abre a possibilidade 

para a libertação, no sentido dado por Vattimo ao termo, quando descreve o cenário 

descentrado que a mídia traz ao desvendar a existência de outros mundos, e que é comparado 

à experiência estética: 

 
Cada um de nós, amadurecendo, restringe os seus próprios horizontes de vida, especializa-
se, fecha-se dentro de uma esfera determinada de afetos, interesses, conhecimentos. A 
experiência estética faz-lhe viver outros mundos possíveis, e mostra-lhe assim também a 
contingência, a relatividade, o caráter não definitivo do mundo “real” no qual se encerra 
(VATTIMO, 1992:16). 
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2.4 Merchandising social entre a ficção e a realidade 

 

A relação entre linguagem e sociedade e, por decorrência, a análise de um produto 

cultural como a telenovela, sendo expressão de seu contexto social (forma cultural), podem 

ser vistos à luz das contribuições teóricas de Schaff (1974, 1978) e Bakhtin (1981). É a partir 

das conexões entre ficção e realidade presentes nesses autores que enquadramos o MS como 

um diálogo possível entre ambas as dimensões. 

Os autores partem do pressuposto de que o pensamento conceitual é sempre verbal e 

que sua função cognitiva não se realiza fora da linguagem. Logo, pensamento e linguagem 

são dois aspectos de um mesmo processo: o conhecimento do mundo pelo homem, a reflexão 

sobre o conhecimento e o conhecimento que o homem tem de si. A linguagem é um produto 

ligado à prática humana social: é criadora da nossa imagem de mundo e é também uma 

criação desse mundo; não é nem produto arbitrário de uma convenção nem de uma função 

biológica. Conforme Schaff, 

 
Enquanto ponto de partida social do pensamento individual, a linguagem é mediadora 
entre o que é social dado, e o que é individual, criador, no pensamento individual. (...) Não 
só transmite aos indivíduos a experiência e o saber das gerações passadas, mas se apropria 
dos novos resultados do pensamento individual, a fim de transmiti-los – sob a forma de 
um produto social – às gerações futuras (SCHAFF, 1974:251).     

 

A linguagem, então, influencia nosso modo de percepção da realidade: é um reflexo 

específico da realidade e é também a criadora da nossa imagem do mundo, mas fá-lo na 

medida que impõe ao indivíduo, no decurso de sua apreensão ontogênica do mundo, os 

modelos e os estereótipos formados ao longo da experiência filogenética da espécie humana e 

transmitidos graças à educação, que é sempre linguística (SCHAFF, 1974:265-266). 

Linguagem e cultura mantêm uma relação bilateral, retomamos, assim, a questão da dialética 

entre a base e superestrutura. Ao apontar a relação entre objeto e sujeito, Schaff (1978) 

assinala o modelo Interativo38 como variante da teoria do reflexo. Este modelo supõe uma 

relação na qual o sujeito e o objeto mantêm a sua existência objetiva e real; um atuando sobre 

o outro ao mesmo tempo. O sujeito é, pois, produto e produtor de cultura: é um conjunto de 

relações sociais cujo modo de percepção está ligado à linguagem e ao aparato conceitual 

recebido da sociedade. Sobre o papel ativo do sujeito, Schaff comenta: 

                                                
38 Esse pressuposto gnoseológico articula duas visões contrapostas que correspondem a duas maneiras de 
entender o funcionamento do social: a visão Mecanicista (o objeto atua sobre o aparelho perceptivo de um 

sujeito passivo, o produto do processo é reflexo do objeto) ou Idealista-ativista (predominância do sujeito que 

conhece e que percebe o objeto como da sua criação) (SCHAFF, 1978). 
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Além disso, “transforma” as informações obtidas segundo o código complicado das 
determinações sociais que penetram no seu psiquismo mediante a língua em que pensa, 
pela mediação da sua situação de classe e dos interesses de grupo que a ela se ligam, pela 
mediação das suas motivações conscientes ou subconscientes e, sobretudo, pela mediação 
da sua prática social sem a qual o conhecimento é uma ficção especulativa (SCHAFF, 
1978:82). 

 
Sendo a linguagem o resultado da interação entre objeto e sujeito, ela se constitui 

como a mediação que não só reflete a realidade, mas também a projeta. O reflexo da realidade 

objetiva e a criação subjetiva de sua imagem no processo de conhecimento não se excluem, 

mas complementam-se, constituindo um todo. É essa dinâmica o que na mesma linha teórica, 

Bakhtin (1981) chamou de reflexo e refração do signo a fim de explicitar o caráter dialógico 

da linguagem.  

As relações entre linguagem e sociedade, ou melhor, entre texto e contexto, ou, nos 

termos de Williams (1975,1979), as formas culturais, podem ser melhor compreendidas a 

partir de duas noções fundamentais na filosofia bakhtiniana: a enunciação e o signo 

ideológico. Essas duas noções encerram o caráter dialógico e interdiscursivo da linguagem, 

que é a tese central do autor.    

Produto do ato de fala, a enunciação é a unidade de base da língua. Ela é 

compreendida como uma réplica do diálogo social: A enunciação é o produto da interação de 

dois indivíduos socialmente organizados, e mesmo que não haja um interlocutor real, este 

pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence o locutor 

(BAKHTIN, 1981:112). Dito de outra forma, a essência da língua é constituída pelo 

fenômeno da interação social, realizada através da enunciação ou das enunciações, portanto, 

fora do contexto social, a enunciação não existe. O diálogo é uma das mais importantes 

formas da interação verbal. Não obstante, num sentido amplo, ele se refere não apenas à 

comunicação em voz alta, de pessoas face a face, mas a toda comunicação verbal de qualquer 

tipo que seja. No exemplo do livro como ato de fala apontado por Bakhtin, temos a telenovela 

como enunciação baseada na oralidade e na visualidade, e o MS especificamente como 

hipótese de enunciação pedagógica deliberada.  

Assim sendo, se pensarmos na telenovela brasileira – como em qualquer obra de 

arte, qualquer produção da superestrutura –, os temas que ela aborda emergem da sociedade, 

daquele momento histórico. São temas, principalmente sociais, que refletem inquietações e 

que propõem problemas a serem pensados, definidos, resolvidos, sugerindo um diálogo com o 

ambiente social em que circulam. Especificamente, Páginas da Vida apresenta um leque de 

temas sociais que são abordados em maior ou menor grau de intensidade. De nossa 
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observação através das Planilhas de Identificação, explicitadas no capítulo anterior, 

obtivemos o primeiro gráfico a seguir. O mesmo identifica 5 temáticas abordadas de forma 

deliberadamente pedagógica, o que nos permite constatar a existência de 5 MS na telenovela 

em questão. 

 

Gráfico 4. Merchandising social em Páginas da Vida – Nº de inserções por temática social 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

             Total de inserções: 117 

 

O Gráfico introdutório mostra as temáticas sociais identificadas, em Páginas da 

Vida, como sendo abordadas via MS e a quantidade de inserções correspondente a cada uma 

delas. De um total de 117 inserções, o maior índice é abraçado pela temática de Síndrome de 

down, eixo central da telenovela. Em relação ao resto, ela apresenta 41 inserções pedagógicas 

explícitas, o que significa 41% do total. Segue-se a temática da AIDS (22 inserções; 19%), 

Bulimia (19 inserções; 16%), Alcoolismo (18 inserções; 15,5%) e Adoção (17 inserções; 

14,5%). Sinteticamente, a preocupação do autor, Manoel Carlos, e a comunicação pedagógica 

deliberada em volta delas visaram: esclarecer acerca da inclusão social, cuidados e direitos 

dos portadores da síndrome de down; identificação da bulimia e tratamento da doença; 

prevenção, esclarecimentos e informação sobre a AIDS e o vírus HIV; consequências e 

tratamento da dependência alcoólica e, por fim, esclarecimentos acerca dos procedimentos 

legais de adoção. 

Conforme Bakhtin, sendo sujeitos históricos, nosso olhar acerca do mundo é por ele 

orientado:  

(...) na realidade é claro que vemos “a cidade e o mundo” através do prisma do meio social 
concreto que nos engloba. Na maior partes dos casos, é preciso supor além disso um certo 
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horizonte social definido e estabelecido que determina a criação ideológica do grupo 
social e da época a que pertencemos, um horizonte contemporâneo da nossa literatura, da 
nossa ciência, da nossa moral, do nosso direito (BAKHTIN, 1981:112). 

 
O autor de ficção produz então sua obra desde e para esse horizonte. Logo, ele e sua 

narrativa transformam-se em mediador entre a ficção e a realidade. A respeito de Páginas da 

Vida, seu autor Manoel Carlos, afirma:  

 
Minhas novelas transitam por um território muito doméstico, onde é inevitável a 
acentuada presença de personagens como porteiro, mulher de porteiro, prima da mulher do 
porteiro, empregadas, namorados das empregadas, o dono da farmácia e por aí vai. Eu 
gosto dessas relações pessoais e de comportamento. O meu universo é o das relações 
humanas. Sento diante do computador todos os dias e vejo se vou para a direita ou para a 
esquerda. O que mais me interessava agora é falar sobre a Aids e a Síndrome de Down, 
que é meu eixo nessa novela (MANOEL CARLOS, 2006)39.  

 
A palavra, realizada na enunciação concreta, é inteiramente determinada pelas 

relações sociais, estando sujeita às variações em função do interlocutor, relativamente ao grau 

de intimidade, à hierarquia, ao contexto e à situação. A situação e os participantes mais 

imediatos determinam a forma e o estilo ocasionais da enunciação. Os estratos mais 

profundos da sua estrutura são determinados pelas pressões sociais mais substanciais e 

duráveis a que está submetido o locutor: a situação social mais imediata e o meio social mais 

amplo determinam completamente e, por assim dizer, a partir do seu próprio interior, a 

estrutura da enunciação (BAKHTIN, 1981:113). É nesse sentido que, por sua própria 

natureza social, a enunciação é ideológica. Um texto (produto da criação ideológica ou de 

uma enunciação), portanto, define-se pelo diálogo entre os interlocutores e pelo diálogo com 

outros textos. 

Ao falar da classe média como protagonista de suas novelas e os temas sociais40 

abordados nas narrativas, Manoel Carlos comenta: 

 
Escrevo apenas sobre o que conheço. Nas minhas novelas não há grã-finos porque nunca 
convivi com eles. Muitos personagens, inclusive, nasceram das minhas observações e 
lembranças da vida real. (...) Acho que a classe média está mais aberta para esses assuntos. 
A personagem da Vera é a que mais sensibiliza o público, porque tenho a impressão de 
que não existe uma família que não tem ou nunca teve um alcoólatra. Eu quis colocar uma 
professora de adolescentes que bebesse, porque me parece que isso acentua a gravidade do 
problema. No caso da violência doméstica, não escolhi um pedreiro que toma umas 
cachaças na esquina e enche a mulher de bolachas. Para mostrar que é um drama comum a 

                                                
39 TRIGO, Mariana. Manoel Carlos quer colocar acontecimentos do Brasil em novela. Folha de São Paulo, 9 de 
julho de 2006. 
40 No depoimento citado, o autor refere-se especificamente à telenovela Mulheres Apaixonadas (2003). Porém, e 
em decorrência do argumentado, essa característica é extensível a todo seu universo autoral.   
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ricos, remediados e pobres, retratei o agressor como um sujeito da classe média alta, que 
tem carro importado, é gentil e educado (MANOEL CARLOS, 2003)41.  

 
A palavra, como unidade que compõe a enunciação, é caracterizada como tal pelo 

fato de gerar potencialmente uma multiplicidade de significações. O signo é por natureza 

vivo, móvel e polissêmico, e, por estar ligado à situação social, ele é ideológico. A mesma 

palavra se estende a formações sociais diferentes, assumindo uma coloração específica, 

portanto, um significado, em função do contexto em que é utilizada. O que determina a 

refração do ser no signo ideológico são os interesses sociais contraditórios no interior de uma 

mesma comunidade semiótica, ou seja, a luta de classes, já que a classe social e a comunidade 

semiótica não se confundem. O código é comum, mas as diversas classes fazem dele um uso 

particular na medida em que cada uma atribui a um único e mesmo signo índices de valor 

diferentes e, mesmo, contraditórios. Por exemplo, a palavra “melodramático” pode ser 

considerada tanto como adjetivo pejorativo quanto elogioso. O signo se torna a arena onde se 

desenvolve a luta de classes. Toda verdade viva não pode deixar de parecer para alguns a 

maior das mentiras (BAKHTIN, 1981:46-47). Continua o autor, 

 
Esta dialética interna do signo não se revela inteiramente a não ser nas épocas de crise 
social e de comoção revolucionária. Nas condições habituais da vida social, esta 
contradição oculta em todo signo ideológico não se mostra à descoberta porque, na 
ideologia dominante estabelecida, o signo ideológico é sempre um pouco reacionário e 
tenta, por assim dizer, estabilizar o estágio anterior da corrente dialética da evolução social 
e valorizar a verdade de ontem como sendo válida hoje em dia. Donde o caráter refratário 
e deformador do signo ideológico nos limites da ideologia dominante (BAKHTIN, 
1981:47).  

 

 Podemos considerar a polissemia do signo como arena de luta pela significação 

(ou como campo, ainda que seja uma luta concorrencial, nas palavras de Bourdieu) em termos 

de polêmicas suscitadas pela abordagem de determinados MS. No caso de Páginas da Vida, 

houve reações negativas em torno de duas questões sociais que foram objetos de MS: o fato de 

uma escola pública que tinha discriminado crianças portadoras de síndrome de down ter 

ficado impune e, no caso do tratamento da AIDS, o fato de a doença ter sido diagnosticada 

sem exame prévio. Essas questões, que serão retomadas no capítulo V, colocam em destaque 

a complexidade da imbricação ficção-realidade. Um exemplo disso é a demanda e exigência, 

por parte de agentes ou entidades sociais, de compromisso com o real que a ficção, por si, não 

precisaria ter. Estamos no bojo da noção de discurso enquanto “campo” e da luta 

concorrencial pela significação que nele se instaura. Sendo que o MS, enquanto discurso, 

                                                
41 ROGAR, Sílvia. Escrevo sobre o que conheço. Revista Veja, 9 de julho de 2003.  
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procura construir verossimilhança e legitimidade, a sua “verdade”, inevitavelmente, não pode, 

no dizer de Bakhtin (1981), deixar de parecer para alguns a maior das mentiras. Esta 

concepção implica ainda a impossibilidade de determinação de significados, por mais 

explícito e deliberado que for o projeto do autor e que vise evitar desvios de interpretação. 

Considerando o MS como ação pedagógica deliberada – projeto de autor deliberado –, isso 

não garante necessariamente os efeitos pretendidos. A telenovela agenda; a sociedade decide 

o que vai fazer (BACCEGA, 2001:367). Esta indeterminação dos efeitos é assumida nas 

palavras do autor: 

 
Não sei se o que pretendo fazer será polêmico. O público e a mídia que decidem. Todos já 
sabem que vou encarar temas como Síndrome de Down, Aids, Bulimia, casamentos 
desfeitos, traições, muita felicidade também, etc., etc. Se virarão polêmica, só quando 
forem apresentados é que saberemos (MANOEL CARLOS, 2006)42 

 
Ao propor a análise do MS como diálogo possível entre ficção e realidade, as 

contribuições da Filosofia da Linguagem interessam ao nosso objeto de forma central. 

Como abordamos anteriormente, ao refletir e refratar (BAKHTIN, 1981) a realidade 

por meio da representação do cotidiano, especialmente, por meio dos temas sociais, o texto 

expressa a sociedade (valores, comportamentos etc) da qual faz parte, aponta caminhos e 

difunde um saber. Nesse amplo guarda-chuva, nos focamos em como essa refração se dá 

particularmente por meio do MS. Para tal, é necessário esboçar uma distinção entre o caráter 

pedagógico implícito e explícito que pode assumir a telenovela, situando o MS no segundo 

patamar.  

Ao falarmos de caráter implícito, partimos do pressuposto da encarnação de um 

certo “ethos” pedagógico na forma diálogo, uma vez que um texto traz, em seu bojo, desde o 

momento inicial de sua concepção/produção, uma preocupação com seu destinatário. 

Enquanto sujeito veiculador de mensagens, o autor/emissor está atento em relação ao seu 

destinatário, mobilizando estratégias que tornem possível e facilitem a comunicação. 

Conforme a perspectiva bakhtiniana que abordamos, o “outro”, na figura do destinatário, 

instaura-se no próprio movimento de produção do texto na medida em que o autor/emissor 

orienta sua fala, tendo em vista o público-alvo selecionado. Não há emissor sem receptor e 

toda comunicação seria impossível sem um código comum, um repertório de “possibilidades 

preconcebidas”, subjacente a toda troca de mensagens. O diálogo implica um duplo caráter da 

linguagem: as operações de seleção e combinação
43:  

                                                
42 Manoel Carlos fala de depoimento polêmico exibido em novela. O Fuxico, 16 de julho de 2006.  
43 Para aprofundar esse conceito, consulte Jakobson (1970: 39-41).  
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Falar implica a seleção de certas entidades linguísticas e sua combinação em unidades 
linguísticas de mais alto grau de complexidade (...). Quem fala seleciona palavras e as 
combina em frases, de acordo com o sistema sintático da língua que utiliza: as frases, por 
sua vez, são combinadas em enunciados. Mas o que fala não é de modo algum um agente 
completamente livre na sua escolha: a seleção (...) deve ser feita a partir do repertório 
lexical que ele próprio e o destinatário da mensagem possuem em comum. (...). Na troca 
ótima de informação, o que fala e o que ouve têm a sua disposição mais ou menos o 
mesmo “fichário de representações pré-fabricadas”; o destinatário da mensagem verbal 
escolhe uma destas “possibilidades pré-concebidas” e impõe-se que o destinatário faça 
uma escolha idêntica no mesmo repertório de “possibilidades já previstas e preparadas”. 
Assim, para ser eficiente, o ato de fala exige o uso de um código comum por seus 
participantes (JAKOBSON, 1970:37).  

  
Existe na forma diálogo, portanto, uma função inerente à linguagem que é a função 

conativa: a orientação para o destinatário, que encontra sua expressão gramatical mais pura 

no vocativo e no imperativo (JAKOBSON, 1970:125). Por exemplo, no discurso político, 

religioso e publicitário, esta função é dominante.  

 Na verdade, este caráter espontâneo de indução, natural do ato de fala, está presente 

em todo e qualquer discurso. Retomamos aqui a ideia do mundo editado (Baccega, 2000-

2001) que os meios de comunicação nos trazem. Eles escolhem do cotidiano e pautam os 

temas (selecionam e combinam) frente aos quais tomamos posição, discutimos, avaliamos e 

damos sentido a nossa experiência do dia-a-dia. Podemos falar, portanto, de uma ação 

pedagógica difusa e involuntária dos meios de comunicação.   

Transponhamos a questão particularmente para a telenovela, cuja matriz cultural, o 

melodrama, propõe em sua natureza uma pulsão de verdade do tipo moral que visa a exortar a 

uma determinada atuação. Ao refletir e refratar a realidade, o autor/emissor pauta um tema ou 

temática social (operação de seleção) e oferece um tratamento, expondo o conflito, seu 

desenvolvimento e possibilidade de resolução, quer dizer, ele narra seu projeto ideológico 

(operação de combinação) tanto para a realidade como para a ficção. Nessa operação de 

narração-edição, é difundido um saber sobre o mundo que se insere no cotidiano, gerando 

conversas, reavaliações da própria experiência, exercendo pressões políticas ou até 

provocando mudanças de comportamento. No nível natural ou conativo da linguagem, a 

telenovela constitui-se uma ação pedagógica involuntária e implícita. Podemos concluir, 

então, que o social como tema é inerente à escrita, a uma prática (ou habitus) autoral presente 

desde a inflexão narrativa de Beto Rockefeler (1968) em que ficção e realidade aproximaram-

se de forma inédita. Ela se constitui como promotora de uma educação informal, involuntária 

e mesmo não pretendida ao alcançar determinados objetivos. De fato, pesquisas de recepção 

tem demonstrado que: 
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A pessoa cresce se nutrindo e se saciando de informações novelísticas, e tem a ilusão de 
poder participar de um sistema do qual ela se sente excluída. Diante de um universo 
cultural carente, a apropriação da telenovela ultrapassa a dimensão do lazer, impregna as 
rotinas de vida de tal maneira que o receptor já não a percebe como opção de 
divertimento. Jovens e crianças sem acesso a outras formas de diversão e cultura podem 
deslocar o eixo de interesse e transformar a programação de telenovela em campo de 
domínio e conhecimento, até como afirmação pessoal diante do grupo (LOPES; 
BORELLI; RESENDE, 2002:373). 

 

Assim sendo, trabalhamos sobre a hipótese de que o MS traz uma inflexão nessa 

pedagogia implícita da telenovela brasileira. Portanto, o MS acarreta uma indução voluntária e 

explícita que pode culminar em uma campanha social. Passaremos, então, a desenvolver o 

estudo do MS em Páginas da Vida nos próximos capítulos, a partir das duas dimensões de 

análise propostas: o Gênero e a Produção.  


