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Acerca dos conceitos chave da pesquisa 
 

A presente pesquisa concentrou os esforços na problemática geral das relações entre 

ficção e realidade na telenovela brasileira. Mais precisamente, indagamos acerca do MS como 

via de acesso à análise dessa relação. Preocupamo-nos, então, em compreender como sua 

narrativa ficcional reflete e refrata (BAKHTIN; 1981) a realidade, construindo sentidos que 

estruturam e organizam o seu entendimento. Dentro desse amplo espectro, focamos-nos no 

MS como mediação (MARTIN-BARBERO, 2001) para o acesso à educação através de uma 

outra cultura que não a escrita. Encarou-se o MS como possível alfabetização secundária 

(MARTIN-BARBERO; REY, 2004) permitida pelas imagens de TV, pela oralidade, pelo 

campo do imaginário.  

Diante dessas questões trabalhamos dois conceitos-chave: o de mediação e o de ação 

pedagógica (BOURDIEU, 1975). O primeiro atua como chave teórico-metodológica e refere-

se à dinâmica na qual o sentido é construído no processo de comunicação, logo, refere-se à 

dialética que se instaura entre emissor-receptor/escritura-leitura. Para operacionalizar o 

conceito, conforme os interesses de nossa pesquisa, fez-se necessária uma primeira adequação 

teórica que diz respeito ao seu uso, não a partir da perspectiva clássica da recepção, mas, da 

produção textual. Assim sendo, nosso principal objetivo foi desvendar como o MS constrói 

sentido desde sua constituição narrativa; como é a estrutura desse discurso; como o mundo do 

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

(MARTIN-BARBERO, 2003:177).  

O segundo conceito-chave, o de ação pedagógica, foi desenvolvido por Bourdieu 

(1975) para explicar a educação como o processo fundamental de reprodução da desigualdade 

social na sociedade capitalista. Excetuando as objeções feitas ao caráter meramente 

reprodutivista expressado pelo autor169, o conceito foi de central importância para a pesquisa e 

encerrou nossa hipótese principal, isto é, da presença do MS na telenovela brasileira sempre 

que uma temática social abordada manifesta-se como uma ação pedagógica deliberada e 

explícita. Em decorrência disso, uma segunda adequação disciplinar se fez necessária na 

pesquisa: a transposição de um conceito pensado para o sistema escolar e a família, aplicado 

aos meios de comunicação, especificamente, para a telenovela. Desta forma, abraçávamos o 

problema central da pesquisa, o do des-centramento (HALL, 1999) ou deslocamento dos 

                                                
169 Por meio de uma visão menos determinista e mais crítica, Martín-Barbero faz a crítica:  o que ficou de fora 

(na teoria de Bourdieu), 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).  
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lugares sagrados de circulação e produção do saber, legitimados pelo regime do ler e da 

escrita, instaurados pela modernidade ocidental do século SXVIII. Na era da globalização e 

do estilhaçamento dos meios de comunicação, novas condições do saber, juntam-se às formas 

de expressão da sensibilidade e às novas figuras da sociabilidade. Assim sendo, des-

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

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

um espaço baseado na oralidade, na cultura dos relatos populares.      

 

 

Acerca dos resultados  

 

O estudo de caso da telenovela Páginas da Vida de Manoel Carlos, foi abordado por 

meio de duas dimensões de análise, ou dito de outra maneira, duas mediações; lugares de 

construção de sentido: o Gênero e a Produção. Por um lado, a mediação do Gênero foi 

abordada a partir da indagação do melodrama como matriz cultural do merchandising social; 

por outro, a mediação da Produção foi encarada numa dupla indagação: a análise da sintaxe 

audiovisual do MS, e os aspectos ligados à metodologia de criação (organizacional - TV 

Globo e autoral). Ainda que as mediações tenham sido desenvolvidas, nesta dissertação, nos 

capítulos III e V, e IV e VI, respectivamente, exporemos os resultados de forma conjunta, 

tentando realizar um processo de síntese, que, voltando à metáfora dos óculos, nos permite-

nos enxergar o MS como uma unidade.  

 A hipótese do MS como ação pedagógica deliberada encerra dois conceitos 

trabalhados por Bourdieu: o de autoridade pedagógica e o de trabalho pedagógico. O 

conceito de ação pedagógica deve ser compreendido como uma relação de comunicação, isto 

é, como um ato de fala, como uma enunciação. Porém, essa comunicação é do tipo 

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

legitimado, o Enunciado, que é transmitido por meio de emissores com competência 

reconhecida para fazê-lo, os Enunciadores, ou por outras palavras, as autoridades 

pedagógicas. A forma em que o conteúdo é transmitido corresponde ao tipo de trabalho 

pedagógico exercido pela ação e que Bourdieu (1975) identifica como podendo ser implícito 
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ou explícito, e de conversão ou reforço do habitus
170. Da análise de Páginas da Vida 

concluímos que o MS é um discurso pedagógico explícito e de conversão.  

Para chegar no caráter de discurso pedagógico explícito do MS, traçamos, desde a 

mediação do Gênero, uma genealogia do MS que pretendeu mostrar como a pedagogia da 

matriz cultural do melodrama foi sendo reformulada ao longo dos anos, em diálogo com o 

contexto social. Descrevemos assim, a própria evolução do gênero na França – do 

melodramático ao naturalismo ou melodrama social – traçando um paralelismo com a 

telenovela brasileira. Elaboramos uma periodização que descreveu os inícios da telenovela 

como sendo de temática melodramática clássica e cujo pilar foi O Sheik de Agadir (1966) [(1. 

Herança melodramática canônica (1950-1967)]; uma fase de inflexão, de refração de um 

cotidiano brasileiro com seus problemas sociais e cuja pedra fundamental foi Beto Rockefeler 

(1968) [2. Proposta realista e diversificação do gênero (1968-1990)]; e uma terceira e última 

fase, em que contextualizamos a aparição do MS [3. Melodrama e naturalismo (1990-

atualidade)], em que o diálogo com o social intensifica-se, o realismo exacerba-se e o caráter 

pedagógico do melodrama aparece de forma deliberada. Apontamos, Vale Tudo (1988) como a 

telenovela que inaugura essa fase. Em termos gerais, argumentamos que, pela própria natureza 

da linguagem da telenovela, de refletir e refratar a realidade (BAKHTIN, 1981), da função 

conativa da linguagem (JAKOBSON, 1970) e do funcionamento do imaginário (MORIN, 

1969), a telenovela apresenta-se em si mesma como uma ação pedagógica implícita e 

espontânea ativada pela correspondência entre os habitus (BOURDIEU; 1975) dos 

personagens do mundo narrado e os dos sujeitos do mundo vivido (do cotidiano concreto ou 

“real”). Assim sendo, trata-se de uma pedagogia transmitida em seu estado prático e cuja 

autoridade é difusa e anônima, legitimada e assimilada por familiarização, ou identificação 

espontânea. Em contraste, o que faz do MS um discurso diferenciado recai em sua 

manifestação explícita; trata-se de uma pedagogia não mais baseada na prática mas, na 

inculcação explícita de princípios codificados e formais (BOURDIEU, 1975:58), é o domínio 

simbólico dessa prática. Em Páginas da Vida, identificamos 5 temas sociais acerca dos quais 

foram difundidas explicações, conceituações e definições – normalização – a seu respeito. 

Portanto, podemos falar na presença de 5 MS diferentes, compostos por números variáveis de 

inserções (Gráfico 4)171. Inferimos, então, que o MS é um discurso que pode aparecer em 

                                                
170 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  nos 
destinatários, mesmo depois de uma ação pedagógica ter cessado. 
171 O principal instrumento de coleta de dados primários foi a Planilha de Identificação. Essa ferramenta 
permitiu mapear as 117 inserções totais de MS identificadas em Páginas da Vida. O mapeamento geral foi 
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diferentes graus de intensidade, podendo localizar-se tanto na trama principal quanto nas 

secundárias. No nosso caso, em particular, o MS acerca da Síndrome de Down desenvolveu-se 

na trama principal com 41 inserções de conteúdo pedagógico (35 %). Nas tramas secundárias 

desenvolveram-se os MS de AIDS (22 inserções; 19%), Bulimia (19 inserções; 16%), 

Alcoolismo (18 inserções; 15,5%) e, por fim, Adoção (17 inserções; 14,5%). Observamos 

também, que tanto a temática social da Síndrome de Down quanto da AIDS, são abordadas de 

forma explicitamente pedagógica desde o começo do desenvolvimento da novela, enquanto as 

restantes ganham o peso pedagógico do MS uma vez  que a temática tenha adquirido certo peso 

dramático. O porquê dessa diferenciação ou decisão de produzir essa inflexão pedagógica, que 

chamamos de MS, ou dito de outra forma, o porquê ou quando uma temática social pode virar 

MS, e cuja resposta cabe ao processo de criação autoral, é uma questão que esta pesquisa não 

conseguiu dar conta. 

Por outro lado, a partir do mapeamento e análise de conteúdo dos MS de Páginas da 

Vida, observamos que seu discurso visa à desmistificação de certas crenças, tanto quanto à 

promoção de mudanças de comportamento e atitudes; em outras palavras, sua pretensão é a 

substituição do habitus. Portanto, o trabalho pedagógico posto em ação é do tipo de conversão 

(BOURDIEU, 1975:55). Esse objetivo do MS foi expressado de forma aberta em depoimentos 

de Manoel Carlos acerca das temáticas da Síndrome de Down e da AIDS. O autor manifestou o 

preconceito em torno da inclusão social e da AIDS, propondo-se através da ficção, ajudar a 

mudar esse panorama
172. Assim mesmo, Flávio Oliveira, Gerente de Projetos Sociais da TV 

Globo, corrobora esse objetivo do MS, ao defini-lo como mensagens socioeducativas por meio 

das quais a audiência pode extrair “ensinamentos e reflexões capazes de mudar positivamente 

seus conhecimentos, valores, atitudes e práticas”173.  

Conforme explicita Bourdieu, é condição do trabalho pedagógico prolongar-se o 

bastante para produzir uma formação durável, o habitus (1975:43), daí, seu caráter de 

atividade sistemática e contínua. Da análise e observação do comportamento dos distintos MS, 

concluímos que o modo de inculcação, de veiculação, no caso, de conteúdo didático, é 

realizado por meio do dispositivo de reconhecimento da repetição ou redundância; 

mecanismo de enunciação da matriz folhetinesca, do relato popular e da cultura oral. De fato, 

                                                                                                                                                   
dividido em 5 Planilhas, sendo elaborada uma planilha para cada uma das temáticas sociais abordadas (Veja 
Anexos). Isso permitiu analisar cada um dos MS de forma separada. Já os aspectos específicos da Produção 

(análise de fluxo e sintaxe audiovisual) foram trabalhados a partir da análise conjunta de todas as inserções 
veiculadas.  
172 TRIGO, Mariana. Manoel Carlos quer colocar acontecimentos do Brasil em novela. Terra, 9 de julho de 
2006. 
173 Entrevista com Flávio Oliveira, Gerente de Projetos Sociais da TV Globo. Veja Anexos.  
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observamos a presença contínua, regular e sistemática de MS ao longo de toda a exibição de 

Páginas de Vida (Gráfico 6), concentrando os maiores índices de inserções na fase 

intermediária de exibição da novela, momento de desenvolvimento das tramas e de maior teor 

dramático (Gráfico 13). Cabe lembrar que a diferença da presença contínua e regular do 

restante dos MS, o comportamento de Adoção foi bastante irregular, concentrando-se 

principalmente nos derradeiros meses de exibição de Páginas da Vida. De outro lado, 

observou-se que o conteúdo das inserções de cada um dos MS pouco varia ao longo da 

exibição (Gráficos 7, 8, 9, 10 e 11), ou seja, existe um trabalho de reforço das mensagens 

educativas através da repetição constante das mesmas definições ou explicitações. Por 

exemplo, o MS acerca da Síndrome de Down conteve 20 inserções (49%) sobre a importância 

da inclusão social dos portadores. Assim mesmo, o dispositivo da repetição se revela pela 

localização das inserções educativas no fluxo interno dos capítulos da novela (Gráfico 15). A 

maior concentração encontra-se quase equitativamente nos blocos 5 (31 inserções, 26,5%) e 1 

(30 inserções, 25,5), pontos extremos dos capítulos e  pólos de atenção do espectador. Dessa 

maneira, identificamos que esses pólos atuam como reforço pedagógico, uma vez que uma 

cena educativa veiculada no bloco final de um capítulo é recapitulada no dia seguinte no 

bloco inicial.  

A partir de um olhar diacrônico, identificamos, a possibilidade de ampliação do MS 

através do diálogo com outros formatos e discursos, prolongando, assim, a ação pedagógica 

no tempo e no espaço da grade. Identificamos três possibilidades no estudo de nosso caso em 

questão, em que a repetição ou redundância do MS extrapola a própria narrativa: 1) a 

continuidade da ação pedagógica a partir do diálogo entre diferentes obras do mesmo autor 

(Ex.: O MS do alcoolismo, também presente em Mulheres Apaixonadas); 2) o diálogo com as 

campanhas da TV Globo (Ex.: Publicidade social acerca da Síndrome de Down fazendo uso 

de cena da telenovela); e 3) o diálogo com outros formatos e gêneros (Ex.: Globo Repórter 

sobre adoção).   

Concluímos, por fim, que o dispositivo da repetição ou redundância é o operador do 

trabalho pedagógico do MS, isto é, o dispositivo mediador para a interiorização das 

mensagens educativas, diante do cenário de audiência, fragmentado e descompromissado, da 

vida cotidiana. Inclusive, esse trabalho pedagógico pode ser observado na linha do tempo, em 

função da repetição dos mesmos MS em diferentes narrativas e autorias (Quadro 8). Nesse 

sentido, identificamos a problemática do alcoolismo como sendo um caso paradigmático de 

abordagem via MS ao longo dos anos. Nessa reflexão, cabe lembrar as palavras de Pallottini,  



 210

(...) a telenovela pede tempo para se fixar na mente e na imaginação do espectador. Ela deve 
ser, por definição, redundante, repetitiva (...) Não se pode bastar com simples menções rápidas 
a fatos novos: esses fatos serão mostrados uma e outra vez até que toda audiência tome 
conhecimento deles (1998:38). 

 

A outra categoria desenvolvida na pesquisa para trabalhar a hipótese do MS como 

ação pedagógica é a de autoridade pedagógica; condição social necessária para o exercício da 

ação. Estamos no cerne do problema da legitimidade, pois uma ação pedagógica é factível 

sempre que desempenhada por um agente determinado cuja capacidade de falar e de agir 

legitimamente (de maneira autorizada e com autoridade) lhe foi outorgada socialmente 

(BOURDIEU, 1983:122). Entendendo o discurso como um campo (BOURDIEU, 1975) ou 

como arena de luta de classes (BAKHTIN, 1981), o MS, enquanto discurso pedagógico, 

constrói suas próprias estratégias de legitimidade e verossimilhança. Assim sendo, 

comprovamos a hipótese do caráter naturalista da representação, que ao apagar as marcas 

da mediação constrói, em decorrência, o efeito de sentido que é a equação: discurso=verdade 

(XAVIER, 2005).  

Por meio da mediação da Produção e da análise dos códigos sonoros e audiovisuais 

que formam a sintaxe audiovisual do MS, concluímos que a representação naturalista é 

construída a partir dos seguintes aspectos: em primeiro lugar, identificamos dois tipos de 

personagens (Gráfico 18) que representam os emissores legítimos - autoridades 

pedagógicas - da comunicação pedagógica: os Personagens Secundários, com presença em 

65 inserções (56%) e os Protagonistas, em segundo lugar, em 52 inserções (44%). Destaca-se 

o primeiro grupo de personagens, que em vista da falta de seus nomes nos créditos e de uma 

história própria fora da veiculação das mensagens educativas, apresentam-se ante nós como 

“verdadeiros profissionais” (da medicina, da educação etc) e não como atores desempenhando 

um papel. Em segundo lugar, e ligado ao primeiro aspecto, o MS tem na função social 

(Gráfico 19) do médico, 73 inserções (62%), sua principal autoridade. As restantes 44 

inserções (38%) se distribuem entre: 11 (9%) para a autoridade de advogado; 9 (8%) tanto 

para empregada doméstica quanto para autoridades familiares; 7 (6%) respondem às 

autoridades de  educadores; 3 (2,5%) tanto para juiz como para a  autoridade de 

laboratorista; e por fim, 2 (2%) inserções para vítimas das doenças (pacientes). Um quarto 

aspecto diz respeito ao lugar e ambiente (Gráfico 20) em que o MS acontece. Ele é encenado, 

principalmente, em um ambiente urbano, mais precisamente no bairro do Leblon (106 

inserções, 91%). Manoel Carlos privilegia o Leblon em sua obra, e, através desse espaço, o 

autor explora o cotidiano naturalista em suas narrativas levando para a ficção, as lojas e 



 211

moradores do próprio bairro. Ainda que as tomadas externas contribuam nessa busca de 

representação naturalista, o MS, em contraste, é encenado no interior dos cenários sociais 

(Gráfico 21), sendo o cenário médico o âmbito dominante (69 inserções, 59%). Seguem-se os 

cenários: familiar com 27 inserções (7%), o educativo com 8 inserções (7%), o de lazer que 

compreende 7 inserções (6%) e o cenário judicial presente em 6 inserções (5%). Observou-se 

que os personagens veiculam o MS em pleno exercício do cargo, ou nos termos de Bourdieu 

(1975), em plena prática ou habitus profissional. Frequentemente, as cenas são precedidas de, 

ou apresentam em seu interior, marcas textuais de reconhecimento da institucionalidade que 

moldura o discurso pedagógico do MS. Exemplo disso são placas identificativas na porta de 

ingresso principal do “Hospital Casa de Saúde Santa Clara de Assis”, da clínica de 

reabilitação “MAGNA”, ou da escola “Saber Viver”. Esse enquadramento institucional 

reforça a noção dos personagens como vozes autorizadas ou autoridades pedagógicas, cujo 

discurso é legitimado ou respaldado pelas instituições a que pertencem. Quando essas marcas 

correspondem a cenários da vida real, como as placas do ACNUR nas cenas sobre a AIDS no 

campo de refugiados na África, ou a presença de Alcoólicos Anônimos para abordar o 

tratamento de reabilitação do alcoolismo, a legitimidade do discurso é ainda mais 

potencializada. Esta institucionalização aparece não apenas de forma visual, mas também 

verbal. De fato, uma das estratégias do MS para ganhar autoridade enquanto discurso 

pedagógico é a apropriação do discurso das ONGs, trazendo para a ficção dados estatísticos, o 

nome de entidades sociais de existência real que respaldam esses dados (OMS, ACNUR) ou a 

referência a organizações que podem ser consultadas para pedir ajuda na recuperação de 

doenças (Alcoólicos Anônimos, AL-ANON). Às vezes, campanhas sociais implementadas pelo 

governo no momento de exibição das novelas encontram um espaço de difusão no MS ao 

mesmo tempo em que reforçam as mensagens educativas por ele veiculadas. É o caso em 

Páginas da Vida, por exemplo, da difusão da campanha para prevenção de alcoolismo 

“Pratique Saúde Festas” lançada em 2007 pelo Ministério de Saúde. Ao mapear outras 

referências de novelas que contivessem MS, percebamos que essa exacerbação de realismo é 

um traço frequente utilizado como estratégia de verossimilhança (Quadro 7). Alguns 

exemplos revelados foram: Ação da cidadania contra a miséria pela vida em Pátria Minha 

(1994), Narcóticos Anônimos em O Clone (2001), MADA em Mulheres Apaixonadas (2003), 

e o caso exemplar de Alcoólicos Anônimos, presente em Vale Tudo (1988), O Mapa da Mina 

(1993), Por Amor (1997), Mulheres Apaixonadas (2003), Celebridade (2003) e Duas Caras 

(2007).   
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Outra das estratégias incluídas na representação naturalista do MS é baseada na 

utilização das câmeras e da linguagem de planos (Gráfico 22). A predominância de um ou 

outro plano se corresponde a alguma das formas possíveis de enunciação – tipologia - do MS. 

Na pesquisa foram identificadas três formas que chamamos de: Assimétrica, Simétrica ou 

Depoimento (Gráfico 17).  

Como recurso dominante, temos o uso do primeiro plano “puro”, presente em 78 

inserções (67%) e a dinâmica de montagem de campo e contra-campo para construir o diálogo 

entre o profissional-educador e quem recebe a informação, o educando, que por sua vez, 

estaria representando o telespectador como interlocutor do MS. Esse uso é característico da 

forma de enunciação de MS que chamamos de Assimétrica, presente em 88 inserções (75%).  

O plano médio combinado, aparece em 12 inserções (10%), dominando as cenas 

contêm mais de dois personagens-educadores, o que permite a presença de mais de um em 

cada plano, numa dinâmica na qual o espectador-educando fica posicionado como ouvinte 

frente a esse núcleo de eruditos. O jogo de câmera é característico da forma de enunciação 

Simétrica, presente em 17 inserções (15%), que cria a imagem de uma palestra de 

especialistas.  

A terceira forma revelada em que o discurso pedagógico pode realizar-se é o 

Depoimento, com 12 inserções (10%). Em Páginas da Vida, esse recurso foi utilizado de 

varias formas. Por um lado, como epílogo ao final de cada capítulo, preenchendo o papel de 

reforço pedagógico das mensagens veiculadas no dia174. Nesse caso, domina o primeiro plano 

“puro” e o olhar da pessoa “comum” é dirigido à câmera, quebrando, assim, o pacto ficcional 

com o telespectador. De outro lado, identificou-se como Depoimento os relatos 

correspondentes a pacientes/vítimas de doenças encarnadas por personagens ficcionais. Nesse 

caso, o plano dominante é o primeiro plano combinado, com 16 inserções (14%), mediante o 

qual o depoente é posto em destaque, porém, sem perder de vista a quem se dirige seu relato 

na hora da enunciação (seja médico ou auditório). Cabe lembrar que esse tipo de plano (o 

primeiro plano combinado) é também utilizado na forma Assimétrica, em menor medida, 

sempre que o enunciatário inclui mais de uma pessoa.  

Exceto nos epílogos, podemos concluir que, em termos gerais, as formas de 

enunciação descritas respeitaram a montagem clássica de continuidade, cujo maior efeito é 

provocar em nós uma relação muito particular com a ficção, tal como se esta se 

                                                
174 Os depoimentos dos epílogos finais não foram tratados quantitativamente por estarem situados “fora” da 
narrativa ficcional e pelo grande número que representam, o que desvirtuaria a proporção em relação às outras 
formas encontradas dentro da novela.  
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desenvolvesse por si mesma e a mediação não existisse, tal como se estivéssemos diante de 

algo tão autônomo quanto certos acontecimentos de nosso cotidiano (XAVIER, 1983:13)175. 

Além do texto e os movimentos de câmera, o tempo da ação é também decisivo para a 

construção da naturalização. De fato, sendo 1.30 minutos o parâmetro normal176 de duração 

de uma cena de telenovela, 30 inserções (25,5%) tiveram uma duração de até 2 minutos e 56 

inserções (48%), uma duração superior à normal. Esse último grupo é integrado, 

principalmente, por cenas de 3 a 8 minutos de duração.  

Portanto, observou-se no MS uma tendência à desaceleração do fluxo narrativo na hora 

de comunicar certos esclarecimentos. São realizadas cenas simples, pausadas e redundantes, a 

fim de que a mediação da Produção no discurso do MS atenda à construção de um ritmo 

temporal que dialoga com o tempo vivido pelo telespectador, enquanto se adequa a suas 

condições de recepção cotidianas para lograr melhor interiorização. Mesma função cumpre o 

papel da música (Gráfico 12), que está praticamente ausente no discurso de MS, com 79 

inserções (68%). A força do discurso do MS provém mais da oralidade, dos textos límpidos, 

sem referências sonoras que possam desviar a atenção, do que de impactos emocionais 

articulados por meio da música. Essa função melodramática clássica da música é percebida 

em menor medida, 38 inserções (32%), ora na forma Depoimento, quando a emotividade do 

relato da experiência própria é acompanhado por música leve; ora como índice que ativa o 

reconhecimento do personagem envolvido na cena de MS.     

As estratégias de representação naturalista descritas, ativam, nos termos de Odin, 

(1984) a leitura documentarizante (Imagem 2). Essa noção, que consideramos complementar 

à de naturalismo, realiza a construção da imagem do enunciador pressupondo a realidade 

dele, em outras palavras, os enunciadores não são os atores de fato, mas os responsáveis pelo 

discurso, eles garantem a autenticidade dos eventos relatados e das palavras pronunciadas. 

No discurso de MS, quem garante a autenticidade são os especialistas das diferentes áreas 

profissionais, que em conjunto com os marcos institucionais nos quais se encaixam - os dados 

e referências oficiais extraídos da realidade, o jogo de planos, a força do texto, o tempo da 

ação e o papel da música - constroem um discurso autorizado, legitimado e verossímil: um 

discurso pedagógico portador de valor de verdade. Logo, estamos em face a um discurso que 

documenta a realidade.  

                                                
175 No caso dos epílogos finais, a mediação é apagada por meio do olhar para a câmera. É o efeito do depoente 
falando “diretamente” com o telespectador.  
176 Com base em um capítulo amostra, obtivemos a seguinte equação: cada capítulo possui uma duração total de 
55 minutos aproximados sem intervalos comerciais; cada capítulo divide-se em 5 blocos de 12 min cada um; 
cada bloco possui 8 cenas. Em média cada cena dura 1min 30seg; dentro de cada bloco a duração da cena varia 
entre 30 segundos e 2 minutos. 
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A ativação dessa leitura documentarizante alcança sua maior expressão em Páginas 

da Vida, na produção do MS acerca da AIDS, realizada em África. Trata-se de uma espécie de 

cena de curta duração, aproximadamente 10 minutos, fragmentada em 6 inserções inéditas e 

narrada em registro documentário177. A ação narra a viagem do médico infectologista Diogo 

para os campos de refugiados em Burundi, África, com apoio do ACNUR. O conjunto de 

cenas inéditas e parte das cenas repisadas representam, ao todo, 9% (11 inserções) do MS 

encenado em ambiente rural. As instruções textuais que nos convidam a ler esse trecho 

ficcional como um documento reside, no plano da imagem, na utilização de recursos próprios 

da linguagem documentar: qualidade de imagem granulada, forte presença de tremulação da 

imagem, travellings aos solavancos e longos planos sequenciais mostrando o panorama geral 

da pobreza do lugar. No plano sonoro, destaca-se o uso do som direto que, por oposição ao 

som de estúdio, apresenta-se de maneira “suja”, registrando diretamente as referências 

sonoras do lugar. Ao mesmo tempo, a música afro enfatiza a dramaticidade da situação, sendo 

uma das poucas oportunidades em que também o componente da imaginação melodramática 

(BROOKS, 1995) preenche a função canônica. Esses recursos imagéticos e sonoros produzem 

o sentido de uma filmagem direta, crua, sem artifícios de edição, dito de outra forma, o efeito 

é a realidade captada sem mediações. Outro registro tópico do documentário clássico é 

utilização da voz em off que se sobrepõe às imagens mostradas. Dessa forma, o narrador 

(personagem Diogo) é colocado como uma “master voice: uma autoridade que comenta, 

explica e dá as coordenadas do fato mostrado na tela” (XAVIER, 1983:128). Assim sendo, o 

relato transforma-se num testemunho: “ele está ali, ele narra o que vê, o que ele vê é real”. 

Nesse sentido, em termos de ação pedagógica, a autoridade (enunciador) dessa comunicação é 

o médico infectologista, legitimado em seu caráter de testemunha da realidade vivida; é, 

portanto, através da forma Depoimento que são transmitidas as mensagens educativas acerca 

da AIDS presentes nesse trecho. Além de Páginas da Vida, existem outros casos de MS em 

que é ativada a leitura documentarizante fazendo uso da forma Depoimento. Glória Perez, por 

exemplo, faz uso do recurso com bastante frequência. Como exemplos podemos citar os 

depoimentos acerca das drogas em O Clone (2001) ou das Mães da Cinelândia em Explode 

Coração (1995).    

Concluímos, então, que o MS é uma ação pedagógica, um discurso pedagógico, cujo 

trabalho de inculcação, do conteúdo selecionado/combinado como digno de ser transmitido, é 

                                                
177 O relato da viagem é narrado em 6 inserções distribuídas entre os meses de julho, agosto e setembro de 2006. 
Entre os meses de dezembro de 2006 e janeiro e fevereiro de 2007, 6 cenas são reprisadas, agora transformadas 
em vídeo que o médico mostra para seus amigos. (Das 6 cenas reprisadas, o cenário urbano é dominante em 
apenas uma delas).  



 215

baseado no dispositivo da repetição, na pedagogia explícita e orientada à conversão do 

habitus. O princípio de autoridade de tal discurso é construído a partir de uma representação 

naturalista cujo efeito é o discurso como verdade objetiva. Os médicos, são, principalmente, 

os porta-vozes de tal verdade.  

Ainda que essa conclusão tenha sido elaborada, principalmente, a partir da dimensão 

da Produção, outra interpretação complementar se impõe desde a mediação do Gênero. Trata-

se da análise da comunicação pedagógica do MS através dos arquétipos próprios da matriz 

melodramática. Se o naturalismo como representação é a forma em que o MS adquire 

credibilidade e efeito de verdade, no campo do gênero, a verdade como força moral se realiza 

no jogo maniqueísta da luta entre o Bem e o Mal que se digladia por baixo da superfície de 

coisas tão banais, quanto, por exemplo, uma consulta ao médico. Seguindo o pensamento de 

Brooks, por trás da naturalidade do MS existe uma “moral oculta”, o domínio da operalização 

de valores espirituais que é tanto indicada quanto mascarada pela superfície da realidade 

(1995:5). A partir da análise de Páginas da Vida, observamos que no MS a pedagogia do 

discurso se apresenta por meio de um embate entre forças sem nuances que garante a 

legibilidade da ação pedagógica De um lado, está a força do Bem, corporizada nos 

profissionais da medicina – médicos, psicólogos, fonoaudiólogos etc. –, e de outras áreas tais 

como educadores, advogados e juízes, que velam pelo cuidado da vida alheia. São eles os 

heróis, as autoridades pedagógicas. Do outro lado da representação maniqueísta e polarizada, 

encontra-se o Mal, encarnado em vilões que devem ser combatidos: o vício, o preconceito, o 

desconhecimento. O melodrama sempre trabalha com o reconhecimento, trata-se de 

identificar quem de fato está do lado do bem e quem é um dissimulador. Assim sendo, o MS 

comporta uma pedagogia do “certo e do errado”, diante dos problemas cotidianos, 

comunicada através de um esquema simplificado, repetitivo, polarizado e maniqueísta como 

um espetáculo total que o olho possa abarcar sem esforço (BROOKS, 1995). Essa pedagogia 

baseia-se nos valores da prevenção, do cuidado da saúde, da valorização da informação, da 

integração familiar, do respeito e da tolerância à diversidade.  

No discurso do MS, a memória de uma imaginação melodramática (BROOKS, 

1995) em que a imbricação do realismo com o melodrama se faz presente no século XXI 

como mediação para o acesso à educação em tempos de desigualdade e exclusão social, da 

mesma forma que Pixérécourt concebeu o melodrama perante as transformações sociais do 

século XIX. O discurso do MS confirma a telenovela como narrativa híbrida, como forma 

cultural que dialoga com seu tempo histórico, respondendo às exigências que provém do 
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tecido social. No caso, uma forma de inclusão social, de educação informal através do 

melodrama, através da telenovela, através de um bem cultural de acesso popular.   

 

Acerca da ampliação da discussão sobre o merchandising social 

 

A fim de desvendar ainda mais o conceito de MS e seu funcionamento narrativo 

aprofundamos as discussões abordando outros aspectos ligados à mediação da Produção do 

nosso objeto. Por meio da perspectiva da televisão enquanto modo de organização 

(MATTELART, 1989), indagamos acerca da origem do termo merchandising, recuperando os 

primórdios de seu uso na telenovela brasileira e mapeando a tipologia instituída (ORTIZ, 

1989; SCHIAVO, 1995; CASTRO, 2005; TRINDADE, 1999) com exemplos presentes em 

telenovelas contemporâneas. Focados na problemática macro da pesquisa, traçamos um 

paralelismo entre o merchandising comercial e o social como discursos que refletem e 

refratam a realidade de maneira exacerbada, potencializando a identificação do cotidiano 

ficcional com o real, apagando as marcas da mediação (naturalizando a narrativa) e 

contribuindo para um maior envolvimento do espectador com a ficção. É uma forma mais 

deliberada e explícita do que espontânea e involuntária de fomentar modelos de cultura, do 

mesmo modo que atua o merchandising social.   

       Por outro lado, descrevemos a origem do termo merchandising social como 

desdobramento da matriz mercadológica do marketing, agora pensado para a promoção de 

causas sociais (Quadro 3). Diante disso, refletimos sobre nosso objeto de estudo dialogando 

com um modelo de produção de telenovela que provém do campo do marketing social, 

conhecido como Entretenimento-Educação (Quadro 5). Recuperando as experiências 

pioneiras na América Latina, realizadas pelo produtor mexicano Miguel Sabido (Quadro 4), 

concluímos que o MS guarda certas intersecções com esse modelo, porém, não se identifica 

em sua totalidade com ele. As aproximações identificadas entre o modelo E-E e nosso objeto 

foram: a intencionalidade pedagógica presente na produção ficcional, o recurso do 

depoimento como “autoridade moral” para reforçar as mensagens educativas veiculadas, e a 

presença do discurso das ONGs, que legitimam as informações brindadas, sendo difundidas 

como lugares concretos onde se pode procurar ajuda face aos problemas tratados. Desse 

modo, tanto um modelo quanto o outro, é aberto ao apoio de projetos ou campanhas sociais 

encabeçadas pelo governo nacional, e, por fim, a avaliação de resultados é baseada na 

mensuração dos efeitos de impacto, refletida em índices quantitativos (Quadro 6). Esboçadas 

as diferenças no que refere à produção de cada modelo e elevada a crítica ao funcionalismo 
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que embasa o E-E, identificamos Meu Pedacinho de Chão (1971) como sendo a narrativa que 

melhor se aproxima do modelo de telenovela educativa.   

          

Como último ponto em torno da utilização do termo merchandising social, 

esboçamos um breve panorama sobre sua aparição, evolução, metodologia e sistematização 

na TV Globo, conforme os depoimentos de Flávio Oliveira, Gerente de Projetos Sociais da 

TV Globo e consulta dos balanços sociais da emissora (Gráfico 5). Concluímos que o MS 

abordado na telenovela que explora a dimensão pedagógica do gênero de forma deliberada, 

encaixa-se no discurso da responsabilidade social, sustentado pela TV Globo, em vista de 

um duplo aspecto: de sua condição como principal fonte de informação e entretenimento 

para milhões de brasileiros, em que reside sua responsabilidade na difusão de 

conhecimentos
178; e da declaração de não obter, via MS, outro benefício que não o da 

imagem
179, um dos retornos dos investimentos sociais das empresas cidadãs (KUNSCH, 

2003:137). 

 

 

Acerca da escolha metodológica 

 

A escolha do método de estudo de caso nos permitiu abordar nosso objeto empírico, 

Páginas da Vida de Manoel Carlos, através de múltiplas técnicas e dimensões de análise 

(Quadro 1). A intenção foi explorar o conceito de MS da forma mais exaustiva possível, 

entrelaçando referências teóricas e bibliografia especializada, com dados obtidos por meio do 

protocolo de coleta proposto (Quadro 2). Para atender aos objetivos da pesquisa, o protocolo 

foi composto, de um lado, pelas Planilhas de Identificação (Observação direta – Quadro 2) e 

pelo desenho de uma entrevista estruturada para TV Globo (Observação indireta - Anexos) a 

fim de extrair dados primários.; e por outro, pela proposta de coleta de entrevistas concedidas 

por Manoel Carlos a jornais e revistas, tanto impressas quanto on line (Observação indireta). 

Outros dados secundários foram obtidos através de matérias de jornais, sites oficiais de dados 

estatísticos (IBGE), e diversas fontes informais como os balanços sociais da TV Globo e sites 

especializados em teledramaturgia. Dessa forma, nos propusemos a construir um olhar 

metodológico complexo para poder indagar o caso com a maior profundidade possível.  

                                                
178 Mattos, Laura.  Globo faz operação para ter fama do ‘bem’. Folha de S. Paulo, 21 de março de 2004. 
179 Idem 178.  
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Assim, tentamos estudar o MS de Páginas da Vida no diálogo com outras produções 

em que o MS se fez presente, não apenas com as do próprio Manoel Carlos, mas com as de 

outras autorias. Desta forma, conseguimos lidar de uma maneira melhor com o risco de 

generalização que o método de estudo de caso impõe, sendo, por sinal, uma das críticas mais 

fervorosas que frequentemente lhe é endereçada180. Contrariamente a tal risco, a escolha do 

estudo de caso de Páginas da Vida, revelou-se ao longo da pesquisa, como um modelo de 

análise. A pesquisa revelou que, diferentemente da autora Glória Perez, que trabalha o MS 

geralmente em função de apenas uma temática social, Manoel Carlos costuma criar vários MS 

em uma narrativa só. Assim sendo, podemos considerar “vários casos em um caso só”, o que 

permite maior profundidade na análise do objeto de estudo. O que queremos colocar em 

destaque é a abertura de interrogações e o caudal de inferências que permite o estudo de caso 

como Páginas da Vida, que em seu seio encerra uma multiplicidade de MS. Esse aspecto 

aliado ao cotejamento e à busca de referências de MS em outras narrativas, contribuiu para o 

aprimoramento de inferências enquanto construção discursiva e funcionamento narrativo do 

MS em geral. Em resumo, Páginas da Vida revelou-se como um caso heurístico
181, 

representativo para todo pesquisador que desejar debruçar-se sobre o MS. 

 

 

Todo processo de pesquisa é uma longa viagem cheia de descobertas e acertos, mas 

também de equívocos e de espaços difíceis de serem revelados. Como em toda viagem, 

também várias portas são deixadas em aberto, ingressos a novos caminhos que não se 

adentram por falta de tempo, por medo do desconhecido ou por plena consciência de não 

perder de vista o sentido da caminhada em que se está indo. Esta pesquisa tem tudo disso. 

Mas, existe sempre a chance de voltar, de percorrer o mesmo lugar de um modo diferente e 

de desafiar os caminhos não resolvidos, tendo a vantagem de ter na mochila, o mapa, 

mesmo de incertezas, de quem já passou por ali. Se com essa viagem deixamos alguma 

pegada que leve a outros caminhantes a redescobrir este mar, então, nos consideramos 

satisfeitos.  

Agora posso brincar na beira, feliz de não ter morrido na praia.    
                                                
180 Para saber mais sobre as críticas de generalização, consultar: ALVES-MAZZOTTI, Alda Judith. Usos e 
abusos dos estudos de caso. Cadernos de Pesquisa, v. 36, n. 129, set./dez. 2006. Link: 
http://www.scielo.br/pdf/cp/v36n129/a0736129.pdf.  
181 Modelo de pesquisa qualitativa, a palavra “Heurística” decorre do verbo grego heuriskein, que significa 
“encontrar”, “descobrir”. “Refere-se a um processo de pesquisa interna através do qual se descobre a natureza e 
o significado da experiência, e desenvolve métodos e procedimentos para investigações futuras. Neste modelo 
o self do pesquisador está presente ao longo de todo o processo, ou seja, o pesquisador experiência self-

awareness (autoconsciência) e autoconhecimento” (HOLANDA, 2006:368).  


