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Entrevista concedida por Flávio Oliveira, gerente de Projetos Sociais da Central Globo de 
Comunicação, especialmente para esta pesquisa, em julho de 2008. 
  
 
1. O que é merchandising social (MS)?  

 
Flávio Oliveira (FO) - Merchandising social televisivo é a estratégia de comunicação que consiste na veiculação, 
nas tramas e no enredos das produções de teledramaturgia e programas de entretenimento, de mensagens 
socioeducativas explícitas ou implícitas, de conteúdo ficcional ou real. São “mensagens socioeducativas” tanto as 
elaboradas de forma intencional, sistematizadas e com propósitos definidos, como aquelas assim percebidas pela 
audiência – que, a partir das situações dramatúrgicas, extrai ensinamentos e reflexões capazes de mudar 
positivamente seus conhecimentos, valores, atitudes e práticas. 
 
A mera ocorrência de um fato na trama (ex: gravidez, consumo de álcool, agressão doméstica, discriminação 
racial, acidente etc.) não caracteriza merchandising social. Para isso, é necessário que haja, por exemplo: 
referência a medidas preventivas, protetoras, reparadoras ou punitivas; alerta para causas e conseqüências 
associadas a hábitos e comportamentos inadequados; valorização da diversidade de opiniões e pontos de vista 
etc.  
 
Quando um tema social faz parte da trama central ou de tramas paralelas que permanecem ao longo da obra, é 
sinal de que o compromisso do autor com a causa é absolutamente genuíno – e de que os resultados podem ser 
ainda mais significativos. 
 
 
2. Quais são as premissas e objetivos do MS? 
  
FO - O merchandising social tem por objetivos: difundir conhecimentos; promover valores e princípios éticos e 
universais (ex: defesa dos direitos humanos, voto consciente etc.); estimular a mudança de atitudes e a adoção 
de novos comportamentos (inovações sociais) frente a assuntos de interesse público (ex: aleitamento materno, 
uso do preservativo, quebra de preconceitos etc.); promover a crítica social e pautar questões de relevância 
social, incentivando o debate pela sociedade.  
 
A telenovela e a minissérie são obras de ficção, cujo objetivo é o entretenimento, não tendo compromisso 
restrito com a realidade – e assim são compreendidas pelo telespectador, que entende com clareza onde estão 
os limites. Sendo assim, não há qualquer interferência na criação artística. Cabe ao autor e à direção artística a 
decisão de incorporar o merchandising social na trama. A razão é óbvia: assegurar a integridade da obra e a 
finalidade de entreter.  
 
Cabe à divisão de projetos sociais da Central Globo de Comunicação conduzir o relacionamento com a sociedade, 
o contato com organizações da sociedade civil, especialistas etc. e coordenar o processo que resulta no 
encaminhamento ao autor de sugestões de abordagem, ressalvas e informação qualificada, útil para a 
abordagem na trama. Quando a iniciativa parte do próprio autor – que, em geral, conta com apoio de 
pesquisador, para atender a necessidades diversas –, a CGCOM busca apoiar da mesma forma. 
 
 
3. Porque se fala em existência do MS desde a década de 1970 quando o conceito começa a circular 
nos anos de 1990? 
  
FO - A abordagem de questões de relevância social nas produções de teledramaturgia da Rede Globo vem sendo 
uma constante desde o início da década de 1970, quando as tramas passaram a apresentar temáticas inspiradas 
na realidade do país e na cultura. A telenovela, assim, passava a servir de veículo para a discussão dos 
problemas nacionais. São exemplos a novela O Espigão, que em 1974 trouxe a ecologia para o vocabulário 
nacional, e a minissérie Malu Mulher, que em 1979/80 ampliou o debate sobre a emancipação da mulher. 
 
O desenvolvimento do gênero e a compreensão do papel que a teledramaturgia pode ter na difusão de 
conhecimento (constitui veículo privilegiado, dado o envolvimento pela emoção, verossimilhança) – 
considerando-se as desigualdades do país, em especial no que se refere ao acesso à informação, e o alcance da 
Rede Globo – formaram a base para a ampliação da iniciativa. 
 
Já na década de 90, há uma maior preocupação com a eficácia das ações e com a sistematização do processo. A 
mensuração das cenas de conteúdo socioeducativo está neste contexto. O emprego do termo “merchandising 
social” para expressar as inserções de caráter social com motivação educativa serve para mostrar que há uma 
metodologia, que há um processo estruturado suportando aquela iniciativa, e que não se trata de algo 
esporádico e ocasional. É, portanto, inovador enquanto ação social.   
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4. Qual é a metodologia de produção de MS? Qual é o papel do autor de telenovela na criação do MS?  
 
FO - Como já explicado, cabe ao autor e à direção artística a decisão de incorporar as temáticas de interesse 
social nas tramas. O autor(a) é o responsável pelo conteúdo da obra de ficção. As cenas que vão ao ar são 
escritas pelo autor e sua equipe. A abordagem pode tanto ser prevista na fase de concepção da novela, como 
pode também ser inserida no decorrer da trama. À área social/equipe de merchandising social, cabe 
acompanhar, estimular, sugerir (às vezes por conta de uma demanda factual, como, por exemplo, a epidemia de 
dengue) e apoiar o autor com subsídios, a partir do contato com especialistas, conforme o tema. Os subsídios 
transmitidos aos autores funcionam como referência para inspirar e orientar a criação artística, sem 
interferências externas. As tramas e cenas com abordagem socioeducativa são, assim, inseridas naturalmente, 
integradas no processo normal de criação e produção dramatúrgica. 
 
  
5. Qual a relação das ONGs ou Terceiro Setor na metodologia do MS? 
 
FO - A equipe da área social mantém contato freqüente com instituições e especialistas de diversos setores, de 
forma a se atualizar permanentemente sobre temas que podem vir a ser abordados em novelas e programas da 
emissora, e também por conta de parcerias e do apoio (veiculação gratuita de campanhas relevantes de 
interesse público) a entidades de referência nas diversas áreas. E, conforme o tema/necessidade, busca 
expertise específica de organizações e especialistas. 
 
 
6. Qual é a metodologia de monitoramento do MS? 
 
FO - O acompanhamento do merchandising social nas novelas (levantamento quanti/qualitativo de conteúdo 
socioeducativo na teledramaturgia) é feito por auditoria externa, pela Comunicarte. Essa monitoria é realizada 
diariamente, e apenas as cenas com a mensagem socioeducativa explícita/implícita são contabilizadas (registro 
quantitativo/descritivo). As cenas “preparatórias” são consideradas apenas na análise qualitativa, que pode gerar 
informações úteis para o desenvolvimento do processo em longo prazo. 
 
 
7. Qual é a metodologia de avaliação de resultados? 
 
FO - Não são realizadas pesquisas específicas para medir percepção e resultados. Mas é possível identificar 
evidências de impacto social de diferentes formas, podendo variar de acordo com o tema. O contato com 
instituições de diversas áreas (inclusive as utilizadas como fonte para abordagens) nos permite acompanhar os 
resultados de ações, em função do relato sobre: mudança de percepções/comportamento (públicos específicos e 
população em geral); alterações quantitativas (ex: busca por atendimento/informação, registros de diferentes 
naturezas, como serviços públicos, denúncias etc.); além  da cobertura da imprensa especializada (repercussão 
e dados de fontes diversas), de manifestações voluntárias de segmentos da sociedade e de contatos da 
audiência recebidos pela Central de Atendimento ao Telespectador da Rede Globo. 
 
No caso de Laços de Família, de Manoel Carlos, exibida em 2000/2001, que estimulou a doação de medula 
óssea, o Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea), que cadastra potenciais doadores, registrou 
um aumento relevante no número de inscrições. Em novembro de 2000 (antes de o tema surgir na trama), 
cerca de 20 pessoas se inscreviam mensalmente para fazer doação; em janeiro de 2001, com a abordagem 
contundente da doação de medula na novela, esse número saltou para cerca de 900 inscrições/mês. 
 
Outro exemplo é Mulheres Apaixonadas (2003), também escrita por Manoel Carlos. Diversos temas tratados na 
novela ganharam repercussão na sociedade, proporcionando avanços na legislação. A discussão em torno dos 
direitos da terceira idade (com o combate aos maus tratos sofridos por idosos na novela) levou o Congresso a 
aprovar o Estatuto do Idoso, que aguardava votação há cinco anos. A telenovela abordou também a violência 
doméstica contra a mulher, iluminando o problema e estimulando a discussão, contribuindo para que as 
iniciativas da sociedade ganhassem fôlego; o movimento culminou com a sanção da “Lei Maria da Penha”, em 
2006, que tipifica os crimes domésticos contra as mulheres e aumenta as punições para os agressores. Além 
disso, Mulheres Apaixonadas abraçou a causa do desarmamento, mostrando cenas de manifestações que pediam 
nova lei para restringir o uso e o porte de armas. A mobilização social pelo desarmamento culminou com a 
sanção da Lei do Desarmamento n° 10826, de 22 de dezembro de 2003. 
 
O Clone (2001-2002), de Glória Peres, que alertou para prevenção e tratamento de dependência química, gerou 
significativo aumento no número de ligações recebidas pela central de atendimento da Secretaria Nacional 
Antidrogas. De janeiro de 2002 para maio de 2002, a quantidade de telefonemas passou de 900 para 6 mil 
aproximadamente. O número de reportagens sobre drogas e dependência química nos 50 maiores jornais do 
país também teve aumento importante a partir de fevereiro de 2002: 65% em março, 120% em abril 156% em 
maio e 120% em junho (fonte: ANDI- Agência de Notícias dos Direitos da Infância). 
 
Mas nem todas as ações de merchandising social podem ter seu impacto mensurado, por se tratar de efeitos 
subjetivos, que não podem ser medidos quantitativamente. No caso de Páginas da Vida (2006-2007), que tratou 
de síndrome de Down, e de América (2005), que tratou de deficiência visual, os impactos foram verificados por 
meio do retorno de entidades que cuidam dessa causa e que perceberam a novela (pelo relato de 
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indivíduos/familiares ou de pessoas envolvidas diretamente no atendimento à população) como uma grande 
contribuição ao combate ao preconceito e ao debate sobre inclusão. 
 
 
8. Qual é o papel social do MS e da TV Globo  no mercado audiovisual? 
 
FO - Além do compromisso com a cultura do país, com sua identidade, integração, pluralidade de informações e 
valores éticos, a Rede Globo mescla entretenimento, jornalismo e programas voltados para a educação e o 
conhecimento. Indo além de sua obrigação legal, a TV Globo tem projetos sociais específicos, caracterizando um 
amplo portfólio de ações pioneiras. São parcerias estratégicas, que unem a expertise e a capacidade de 
articulação de entidades renomadas e a capacidade de comunicação da Globo, criando mobilização em larga 
escala, condição necessária para se gerar transformação social no contexto brasileiro: 
 
CRIANÇA ESPERANÇA é a maior campanha de promoção dos direitos da infância e da adolescência do país. Os 
recursos arrecadados são direcionados para os projetos selecionados pela Unesco no Brasil com base em 
rigorosos critérios técnicos e acompanhados durante todo o período de execução. A arrecadação, em 22 anos, 
chegou a R$ 190 milhões. Mais de cinco mil projetos, com cerca de três milhões de crianças, jovens e 
adolescentes, já foram beneficiados.  
 
Criado em 1999, o AMIGOS DA ESCOLA busca fortalecer a escola pública de educação básica por meio do 
estímulo ao trabalho voluntário e à integração escola-comunidade. Parceria com Consed, Undime e Instituto Faça 
Parte. 
 
Realizada há 14 anos, a AÇÃO GLOBAL atingiu, em 2007, seu recorde de público, reunindo mais de 1,5 milhão 
de pessoas. A oferta de serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, educação, cultura, esporte e lazer 
resultou em quatro milhões de atendimentos, incluindo a emissão de mais de 150 mil documentos (36% a mais 
que no ano anterior), beneficiando comunidades de baixa renda de dezenas de municípios nos 27 estados do 
país.  
 
Em termos de PUBLICIDADE SOCIAL, a Rede Globo realizou, em 2007, mais de 812 mil inserções gratuitas 
(equivalente a quase R$ 600 milhões de investimento em mídia) de mensagens publicitárias de conteúdo social e 
cultural, entre campanhas próprias, em parceria ou de terceiros (ONGs, sociedades médicas, associações etc.). 
 
Para mais detalhes, vide Relatório de Ações Sociais 2007 disponível na homepage da Rede Globo: 
www.redeglobo.com.br 
 
 
9. Qual é o reconhecimento público do MS? 
 
FO – A Rede Globo já recebeu diversos prêmios pelas iniciativas sociais. A prática inovadora do merchandising 
social deu à TV Globo, em 2001, o Business in the Community Awards for Excellence (UK), o mais conceituado 
prêmio de Responsabilidade Social do mundo, na categoria Global Leadership Award. O Amigos da Escola foi 
ganhador do Prêmio Darcy Ribeiro de Educação 2007, concedido pela comissão de educação e cultura da Câmara 
dos Deputados. O Criança Esperança é reconhecido pela ONU como referência para TVs de todo o mundo. 
 
 
10. Alguns dados quantitativos de monitoramento de MS nas telenovelas.  
 
FO - Desde 1995, só nas telenovelas, foram mais de 12 mil cenas de conteúdo socioeducativo, incluindo 
“Malhação”, que representa aproximadamente 30% das inserções a cada ano. 
 
Entre as ações que se destacaram em 2007 estão: 
·        Preconceito racial: tratando de diversos temas de interesse público, da prevenção à dengue à convivência 
pacífica entre religiões, a novela Duas Caras, de Aguinaldo Silva, realiza uma ação contundente de combate ao 
preconceito racial, entre outras formas de discriminação. 
·        Valorização da educação: por meio da personagem de uma diretora de escola pública que transforma a 
realidade à sua volta com a participação da comunidade, o autor Walcyr Carrasco mostrou, em Sete Pecados, o 
papel central da educação no desenvolvimento social. 
·        Abuso no consumo de bebidas alcoólicas: em Paraíso Tropical, Gilberto Braga e Ricardo Linhares 
enfocaram a prevenção ao alcoolismo, entre outras questões relacionadas à saúde. 
·        Síndrome de Down: a abordagem sobre o tema na novela Páginas da Vida, de Manoel Carlos, iniciada no 
ano anterior, ampliou o debate sobre inclusão. 
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CENAS DE CONTEÚDO SOCIOEDUCATIVO (2007) 
 

NOVELAS CENAS em 2007 PRINCIPAIS AÇÕES 
MALHAÇÃO 193 Ação social; combate ao preconceito; ética; 

doação de medula; educação para o trânsito; 
desenvolvimento sustentável; participação da 
família na educação; direitos do trabalho; 
direitos da infância; valorização da cultura; 
prevenção à dengue; prática de exercícios 
físicos. 

O PROFETA 28 Combate ao preconceito racial e social; 
gravidez não desejada/planejada; igualdade 
de gênero. 

ETERNA MAGIA 53 Direitos da mulher; analfabetismo; incentivo à 
leitura; valorização do estudo; hábitos 
saudáveis; relações familiares; preconceito 
racial. 

DESEJO PROIBIDO 9 Preservação ambiental; ética pessoal e nos 
negócios; doação de sangue. 

PÉ NA JACA 47 Alcoolismo; violência doméstica; uso do 
preservativo; prática de atividades físicas. 

SETE PECADOS 136 Valorização da educação, do estudo e das 
artes; incentivo à leitura; voluntariado; 
crítica ao culto exagerado à beleza física; 
combate ao preconceito racial e social;  
uso/abuso de drogas; direitos da infância; 
igualdade de gênero; doação de sangue e 
medula óssea, entre outras. 

PÁGINAS DA VIDA 88 Síndrome de Down (preconceito, inclusão); 
alcoolismo; bulimia; HIV/Aids; direitos 
humanos fundamentais; combate ao 
preconceito; combate à violência; prática de 
atividades físicas; saúde da gestante e do 
bebê; preservação do patrimônio cultural etc. 

PARAÍSO TROPICAL 142 Alcoolismo, responsabilidade social das 
empresas; ética; educação para o trânsito; 
hábitos saudáveis (alimentação, atividades 
físicas); combate à corrupção; 
empreendedorismo; direitos da infância; 
igualdade de gênero; discriminação etc. 

DUAS CARAS 96 Combate ao preconceito racial, social e de 
crença/religião e de orientação sexual; 
direitos do trabalho; valorização da 
educação; cuidados ambientais; combate à 
violência doméstica; segurança pública; 
uso/abuso de drogas e dependência química; 
dislexia; educação para o trânsito; incentivo 
à leitura. 

TOTAL 792 
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3. Entrevistas e Matérias 
acerca de Manoel Carlos e sua obra  
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� 2001 
 

 
  

19/02/2001 - 11h05  

Autor de "Laços de Família" já prepara novo projeto  

 
LAURA MATTOS 
da Folha, no Rio 
 
 
As férias de Manoel Carlos, autor de "Laços de Família", prometem não durar muito. Depois de dar à Globo 
recordes de audiência com a novela e ter atingido 60 pontos no Ibope com o último capítulo, há duas semanas, 
o autor finca o pé no primeiro time da emissora. 
 
Enquanto descansa, já prepara seu próximo projeto: a minissérie "A Presença de Anita", que deve ir ao ar no 
próximo ano. E faz planos ambiciosos para a Globo, aconselhando a emissora a adotar um esquema 
hollywoodiano de produção de novelas e séries. 
 
Aos 67 anos, Manoel Carlos tem bem definido seu papel: "Não sou pago pela Globo para escrever novela. Sou 
pago para escrever novela que dê ibope". 
Assim, aposta sempre na mesma fórmula para suas tramas ("Falar do cotidiano, de história banais até. É o que 
sei e gosto de fazer") e se orgulha de nunca ter decepcionado ("Todas as minhas novelas tiveram boa 
audiência"). 
 
Em seu apartamento no Leblon, no Rio, esse paulistano do Pari junta recortes de jornais e revistas e joga em 
uma caixa que chama de lixo, de onde já tirou muita novela de sucesso. Nesse cenário, que parece parte de 
suas tramas, ele recebeu a Folha para a seguinte entrevista: 
 
Folha - "Laços de Família" foi o maior ibope em novela nos últimos cinco anos e ajudou a audiência 
média da Globo em 2000 a crescer 6%. Para o sr., o que significou? 
Manoel Carlos - "Laços de Família" foi uma vitória muito grande não só nossa, mas significativa para todos os 
autores e diretores da Globo. Isso porque foi talvez a primeira novela em que Marluce Dias da Silva (diretora-
geral da Globo) pediu uma sinopse, eu entreguei, ela leu e falou: "Sinal verde. Faça com quem quiser, como 
quiser". Não houve nenhuma interferência. Tanto que foi a primeira novela em que nós participamos da escolha 
das músicas. A trilha antes era feudo da Som Livre (braço musical da Globo). 
 
Folha - Que tipo de interferência prejudica a criação? Ter de esticar a história, por exemplo? 
Manoel Carlos - Isso atrapalha. Evidentemente, nunca me neguei a esticar a novela diante de um problema 
da Globo. As reuniões de grupo que a Globo faz para saber o que os telespectadores pensam costumam 
interferir também. Só acompanhei isso uma vez e não gosto do método. Não acredito nas mulheres que vão 
sabendo que vão interferir na Globo, dar palpite na novela dos outros. Elas saem de casa e dizem para o 
marido: "Hoje eu vou mexer na novela da Globo". 
 
Folha - Como é trabalhar na pressão de ter que manter a audiência da novela anterior? 
Manoel Carlos - Nunca senti essa pressão porque minhas novelas sempre corresponderam ao que a Globo 
esperava. Mas tenho uma opinião sobre isso: eu não me sinto pago para escrever uma novela, eu me sinto 
pago para escrever uma novela de sucesso. A novela das oito não pode dar errado, é um produto vital para a 
empresa. 
Em "Por Amor", eu era obrigado a fazer, às vezes, capítulos de uma hora e meia para neutralizar o Ratinho. O 
dia mais forte do Ratinho era quinta-feira. Uma vez, tive de jogar um episódio importante da quarta para a 
quinta. 
 
Folha - É possível experimentar ou é necessário trabalhar com uma fórmula certa para o Ibope? 
Manoel Carlos - Minha fórmula talvez seja uma que dê certo sempre, é natural, e usei em todas as novelas 
que escrevi. É uma história realista, do cotidiano. São novelas em que até o nome da protagonista é o mesmo, 
e as relações são absolutamente iguais, normais, cotidianas, banais até. 
 
Folha - Já existe uma história para sua próxima novela? 
Manoel Carlos - Ainda não tenho nada definido, mas tenho muita coisa guardada. Sou um rato de jornais. A 
Capitu de "Laços de Família" tirei de uma reportagem da Revista da Folha. 
Gosto de fazer novelas sobre coisas que realmente conheço, como o Rio, mas gostaria muito de fazer uma 
novela passada em São Paulo, porque sou de lá e amo minha cidade. Em novelas passadas em São Paulo, 
sempre mostram o Minhocão, quatro cenas da avenida Paulista e o resto é no estúdio da Globo, no Projac. E a 
minha novela não vive disso, vive das ruas. Eu queria fazer uma novela que tivesse o Brás, o Bixiga, o Pari, 
onde eu nasci. 
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Folha - Como o sr. analisa o problema da novela com a Justiça? 
Manoel Carlos - Na verdade, o problema foi menor do que parecia. Para mim, o pior foi tirar as crianças das 
cenas já escritas. Isso deu um trabalho de 15 dias. Foi necessário regravar algumas cenas. E isso impulsionou a 
novela. Teve gente que não via antes e passou a ver. Essas coisas sempre beneficiam. 
Acho que no caso das crianças tivemos uma cena que foi um excesso e um pecado de todos nós. Foi a cena em 
que Clara (Regiane Alves) era atropelada com a filhinha no colo. Fiquei apavorado de ver que ela teve de 
repetir a cena, cheia de tensão, dez vezes. A menina chorava e a cena se repetia. Ela não conseguiu mais 
trabalhar na novela e teve de ser substituída. Com relação às cenas de sexo, acho que estavam dentro de um 
realismo possível. 
 
Folha - Por que Edu (Reynaldo Gianecchini) foi perdendo espaço na trama e participou pouco do 
último capítulo, nem ficando ao lado da mulher durante o transplante? 
Manoel Carlos - Não, ele não sumiu. Mas o galã, quando se casa, diminui o papel. Não tem mais assunto. Se o 
casamento for feliz, pior ainda. Costumo dizer que felicidade não dá ibope. No transplante, não era pertinente 
que ele entrasse. Em primeiro lugar, ele não era um bom médico. Fez medicina para agradar a tia. E, na hora 
difícil, as pessoas querem a mãe e não o marido ou a mulher. 
 
Folha - Como é escrever tendo de encaixar publicidade na história? 
Manoel Carlos - Nada é definido sem a autorização do autor. Há pessoas dizendo que fazem merchandising 
em minhas novelas, mas é mentira. O merchandising social sou eu que coloco, porque acho importante. Tudo 
que foi dito sobre livros não era comercial. Eu queria promover aquelas obras. O merchandising comercial é 
acertado entre o autor, um departamento especializado da Globo e a empresa interessada.  
 
 

Fonte: Folha de São Paulo, 19 de fevereiro de 2001 . Site: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u10705.shtml. Ùltimo acesso em: 14 de 
dezembro de 2008. 
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Aos 70 anos, Manoel Carlos é o único remanescente de uma geração de autores 
que participou ativamente da construção da televisão brasileira. Nos anos 50, 
escreveu mais de 100 peças para o Grande Teatro Tupi e, nas duas décadas 
seguintes, criou e dirigiu programas que marcaram época, como O Fino da 
Bossa, Jovem Guarda, Essa Noite Se Improvisa e Família Trapo, todos da Rede 
Record. Foi o primeiro diretor do Fantástico, da Rede Globo. Escreveu para as 
TVs mexicana, argentina, colombiana e americana sem jamais ter estado na 
maioria dos lugares onde a trama se desenrolava. Nessa estrada, adquiriu 
domínio sobre todas as etapas da produção televisiva. "Na TV ao vivo, a gente 
tinha de trocar cenário sem fazer barulho", lembra. "Quem começou na TV 
Globo não passou pela dificuldade da televisão sem tecnologia e sem dinheiro." 
Manoel Carlos recebeu VEJA em seu apartamento no Leblon, bairro carioca que 
tornou nacionalmente conhecido em suas novelas, para a seguinte entrevista.  
 

 
Veja – Por que o senhor elegeu a classe 
média a protagonista de suas novelas? 
Manoel Carlos – Porque 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. No caso de Mulheres Apaixonadas, a 
mulher de classe média que tem caso com o 
motorista de táxi baseia-se numa história que 
ocorreu no bairro em que eu morava em São 
Paulo. Já o padre Pedro, que balança o 
coração da personagem de Lavínia Vlasak, é 
baseado num religioso espanhol que havia no 
meu colégio. Ele despertava verdadeiras 
paixões.  

Veja – Em Mulheres Apaixonadas, o 
senhor aborda o alcoolismo por meio de 
Santana (Vera Holtz) e a violência 
doméstica por intermédio de Raquel (Helena Ranaldi). Ambas são 
professoras e têm um bom padrão de vida. A classe média não rejeita o 
fato de ver-se retratada dessa forma?  
Manoel Carlos – 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 
ricos, remediados e pobres, retratei o agressor como um sujeito da classe 
média alta, que tem carro importado, é gentil e educado.  

Veja – Por que as mulheres têm mais destaque nas suas novelas? 
Manoel Carlos – Há um pouco de lenda nisso, mas não nego que acho as 
mulheres mais interessantes. São menos hipócritas, mais verdadeiras, 
percebem melhor as coisas. O que mais me impressiona é o fato de a mulher 
ser muito confessional. Numa roda de amigas, ela diz sem medo que é traída 
pelo marido. Um homem jamais faria isso. Homens falam com homens sobre 
sexo, futebol, trabalho e contam anedotas. Mulher fala de si própria. Além de 
tudo, mulher fala mais. Isso para mim é importante, porque tenho de escrever 
34 páginas por dia.  

Veja – Como é sua rotina de trabalho? 
Manoel Carlos – Não tenho nenhuma rotina. Não tenho hora para escrever, 
hora para dormir nem hora para comer. Tenho um sono muito leve e, quando 
acordo no meio da noite, é comum que a novela venha inteira na minha 
cabeça. Aí eu me levanto e vou trabalhar no meio da madrugada. É como se 
fosse uma doença que toma conta de você, não dá para pensar em outra coisa. 
Mas não perco o contato com a minha família em hipótese alguma, e não deixo 
de ler seis jornais por dia.  
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Veja – Uma das marcas de suas novelas é a atualidade dos diálogos, a 
rapidez com que expressões cotidianas de um grupo etário ou social 
são transpostas para a televisão. Como o senhor se abastece das 
informações necessárias para conseguir esse resultado? 
Manoel Carlos – Levo uma vida absolutamente normal. Vou a banco, entro em 
fila de casa lotérica e freqüento feira e bancas de jornal. Ando pela rua e 
converso com as pessoas. É assim que assimilo as diferentes expressões. A 
Globo é uma torre de marfim, de onde as pessoas costumam sair pouco. Já eu 
saio todos os dias, mesmo fazendo novela. Só não posso ir ao cinema porque 
me atrapalha. Também não leio romances quando estou escrevendo.  

Veja – Por quê? 
Manoel Carlos – Quando você escreve uma novela, tem de acreditar que só 
existe uma história no mundo – a sua. Se não for assim, você pára de escrever. 
Tenho pavor de que isso aconteça. O romancista tem essas crises, mas põe o 
livro de lado e recomeça depois. Mas como um autor de novelas pode parar de 
escrever uma novela que está no ar? Não pode. Tem de acreditar que a sua 
história é a melhor que existe e seguir até o fim.    

Veja – Com mais de cinqüenta anos de televisão, o senhor ainda tem 
esse tipo de medo? 
Manoel Carlos – Claro. Eu também não teria estrutura para agüentar uma 
novela que não dá certo. Deve ser uma experiência simplesmente desastrosa. 
Uma novela que não dá certo é como carregar um cadáver nas costas. Isso 
pode acontecer comigo. Faltam três meses para terminar a novela e eu fico 
contando na folhinha. Só se pode ter certeza do sucesso no fim, não dá para 
achar que se ganhou de véspera.    

Veja – Até que ponto a pressão por audiência interfere em seu processo 
de criação? 
Manoel Carlos – Posso garantir que a Globo não faz pressão. Se a audiência 
cair, não pense que alguém da direção da emissora ligará para dizer que a 
novela não está indo bem. Eu é que me pressiono. Quando entra uma cena que 
considero lenta, anoto o minuto exato em que ela foi ao ar, para conferir no 
medidor de audiência que tenho em casa como foi o ibope. Novela é uma 
surpresa. Às vezes não assisto a um capítulo porque acho que ficou tão ruim 
que tenho vergonha. Mas não é raro que as pessoas gostem do que não gosto. 
   
 

 
Veja – O senhor se 
incomoda com o 
merchandising em suas 
novelas? 
Manoel Carlos – Não, de 
maneira nenhuma. Se não 
existisse merchandising, eu 
pediria para incluir de graça a 
citação de produtos nas falas 
dos personagens. Isso dá mais 
veracidade às cenas. 
Evidentemente, tomamos 
cuidado para não cair no 
exagero. Nas minhas novelas 
só não entra merchandising de bebida alcoólica e de cigarro. Meus personagens 
eventualmente bebem e fumam, mas não aparece nenhuma marca. E os atores 
podem aceitar ou não fazer merchandising de um determinado produto. O 
Marcello Antony é um que não faz merchandising de nada, por convicção. 

Veja – O senhor recebeu críticas pelo excesso de cenas de sexo na série 
Presença de Anita. Quanto a Mulheres Apaixonadas, houve quem se 
incomodasse com algumas cenas tórridas. O que pensa disso? 
Manoel Carlos – Não acho que eu exagere nesse ponto. As pessoas com quem 
converso na rua nunca criticam as cenas de sexo que escrevo. Pelo contrário, 
costumam elogiar. Mas sempre estou aberto para rever certos aspectos. Não 
quero ofender ninguém, nem criar problemas para a família brasileira. Quero 
fazer novelas de que as pessoas gostem. Não faço o tipo "minha novela eu não 
mudo".  
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Veja – O senhor já fez grandes mudanças em suas novelas por causa do 
público? 
Manoel Carlos – Já mudei muito, mas foram mudanças pontuais. Em Laços de 
Família, o ator Henrique Pagnoncellis entrou para fazer seis capítulos com a 
Capitu (Giovanna Antonelli) e, como agradou, ficou até o fim. Em Baila Comigo, 
não matei o Fernando Torres por causa das cartas que recebia. Numa delas, o 
sujeito dizia que tinha ficado órfão havia pouco tempo e, caso o Fernando 
saísse da novela, ele se sentiria perdendo o pai pela segunda vez. No caso de 
Mulheres Apaixonadas, a quantidade de pedidos para eu poupar a Fernanda 
(Vanessa Gerbelli, que vive uma história de amor com o personagem de Tony 
Ramos) foi enorme. Por causa disso, a personagem teve uma sobrevida de mais 
de 100 capítulos. Mas sua morte já está decidida.  

Veja – A que tipo de programa o senhor assiste? 
Manoel Carlos – Novela, telejornal e programa de entrevistas. Mas muita 
novela, sempre. Eu assisto a um pouco de cada uma, de todos os canais. E 
acho engraçado quando vejo atores de televisão dizendo que não vêem novela. 
A maioria declara que só assiste ao Boris Casoy e ao Jô. Como ator de novela 
não gosta de ver novela? Tem ator que diz: "Meu negócio é teatro". Mas, 
quando você vai olhar, ele fez uma única peça em dez anos e nunca parou de 
trabalhar em novela. Acho que é até uma ingratidão, porque eles vivem 
essencialmente do salário da televisão. Ao aparecer numa novela, ganham 
projeção. Quando está no ar, ator faz baile de debutantes, cobra para ir a um 
show. O teatro não tem esses subprodutos.  

Veja – Mas teatro dá status... 
Manoel Carlos – Sim, mas eles não levam em conta que ator de teatro tem de 
ter uma formação cultural que a televisão não exige. É difícil um ator de teatro 
ser absolutamente inculto e desinformado. Na televisão, uma boa parte dos 
atores nunca leu um livro. Na TV, tem gente que sonha com as capas, mas nem 
lê as revistas.  

Veja – Qual será sua próxima novela? 
Manoel Carlos – No que depender de mim, Mulheres Apaixonadas será a 
última. Não tenho mais condições físicas. Escrever novela é uma estiva. Tenho 
contrato com a Globo até 2008 e gostaria de fazer duas minisséries por ano. 
Trabalho com muita vontade, e gosto do que faço. Mas, se eu não parar de 
escrever novelas, minha mulher se separa de mim. Aos 30, 40 anos, você pode 
adiar projetos por dez anos. Aos 70, fica mais difícil.   

 

Fonte: Veja On line, 9 de julho de 2003. Site: http://veja.abril.com.br/090703/p_075.html. 
Ùltimo acesso em: 14 de dezembro de 2008. 
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Isso tudo poderia ser o retrato da vida de inúmeras mulheres que 
habitam os centros urbanos do Brasil, mas, no caso das Helenas, 
não passa do enredo básico das tramas criadas pelo autor Manoel 
Carlos, que, no próximo dia 10, trará ao horário nobre da Globo 
"Páginas da Vida", outra história centrada em sua emblemática 
protagonista. 
 
Desta vez, sua Helena será (pela terceira vez) a atriz Regina 
Duarte, "uma médica obstetra que, cada vez que põe uma criança 
no mundo, pensa na responsabilidade que isso representa", 
conforme define o autor. 
 
Essa característica se ressalta quando a médica se depara com 
Nanda (Fernanda Vasconcelos). Grávida de gêmeos, a moça morre 
ao dar à luz uma menina e um menino portador da síndrome de 
Down. Helena entra em contato com Marta (Lília Cabral), a avó 
dos bebês, que passa a criar a garota, mas rejeita o menino. A 
obstetra decide, então, adotá-lo. 
 

Manoel Carlos explica o que move sua personagem a tomar a decisão. "Ao mesmo tempo que sente uma certa 
angústia com isso, experimenta também uma doce sensação de, talvez, estar povoando o mundo com uma 
geração que vai salvá-lo. É um ser humano cheio de imperfeições, como todos."  
 
Em entrevista à Folha Online, o autor falou um pouco de seu universo ficcional, declarou sempre se repetir e 
justificou seu amor pelo Leblon, cenário sempre presente em sua obra.  
 
Folha Online - O que há de comum entre todas as suas Helenas? 
Manoel Carlos - Todas são o mais verdadeiras possível. Melhor: o mais verdadeiras que eu consigo fazer. 
Todas, sem exceção, mentem, enganam, trapaceiam, traem e são traídas. Tudo por amor. Ou, supostamente, 
por amor. Por isso são tão reconhecíveis pelas mulheres que assistem às minhas novelas. 
 
Folha Online - Esta será sua terceira Helena vivida por Regina Duarte. Você escreveu o papel para 
ela? Considera que ela seja o modelo de mulher que melhor retrata a Helena de Manoel Carlos e, 
conseqüentemente, um tipo de mulher brasileira? 
 
Manoel Carlos - Cada Helena precisa de uma atriz. Regina encaixou-se em três delas, mas não poderia ter 
feito a Helena de Lilian Lemmertz (Baila Comigo, 1982), de Maitê Proença (Felicidade, 1991), de Vera Fischer 
(Laços de Família, 2000), de Christiane Torloni (Mulheres Apaixonadas, 2003). Para cada uma escrevi a Helena 
que elas poderiam fazer. Já tenho uma nova Helena em mente, para uma próxima novela, mas ainda não 
escolhi a atriz. 
 
Folha Online - Mais uma vez você retomará muitos aspectos recorrentes às 
suas novelas, como o ambiente do Leblon. Qual é a peculiaridade desse 
microcosmo que lhe chama tanto a atenção? 
 
Manoel Carlos - O Leblon me remete ao bairro onde nasci e cresci em São Paulo, de 
onde saí aos 18 anos. Um bairro pequeno, quase uma vila, onde todos se conhecem e 
se cumprimentam cordialmente. Onde ninguém está de passagem, como em Ipanema 
e Copacabana, por exemplo, em que a população flutuante é maior do que o número de 
moradores. No Leblon, quem está andando nas ruas mora no bairro. O Leblon é isso. 
Ainda é isso. Não sei por quanto tempo mais. 
 
Folha Online - As suas novelas, em particular, são as que mais parecem ter 
essa preocupação com a realidade concreta. Qual a relação de sua obra com o 
cotidiano? 
 
Manoel Carlos - Procuro fazer uma ficção não delirante. Nunca gostei, por exemplo, 
de ler ficção científica e realismo mágico, como nunca me entreguei, nem quando 
criança, às histórias em quadrinhos. O que me ocupou sempre foi uma ficção realista ou próxima disso. Escolho 
um grupo de pessoas e começo a escrever sobre como elas vivem, o que sonham, o que conseguem. Faço 
ficção, mas tenho compromisso com o verossímil.  
 
Folha Online - O fato de sua temática ser recorrente acabou lhe dando um estilo próprio. Como 
trabalhar com um mesmo tema sem se repetir? 
 
Manoel Carlos - E quem disse que eu não me repito? E quem disse que quem escreve ficção (realista ou não) 
não se repete? Praticamente conto sempre as mesmas histórias.  
 
Folha Online - Você acha que o seu estilo criou um diálogo próprio com o público? 
 
Manoel Carlos - Acho que todos os novelistas de televisão têm seu quinhão de público cativo, além daquele 

Ana Carolina Fernandes/FI
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que a novela cativa ao longo dos seus 200 capítulos. Não é privilégio meu, nem de ninguém. 
 
 

Folha Online - Suas histórias são essencialmente familiares. Seria correto 
afirmar que, em sua obra, a única instituição sólida de nossa sociedade é a 
família? É nela que está a força de sua narrativa? 
 
Manoel Carlos - Na família não está apenas a força da minha narrativa, mas a força de 
uma nação, de todas as nações, em todo o mundo. 
 
Folha Online - Uma de suas grandes preocupações é a violência. Em "Páginas" 
haverá novamente esse retrato? Sob que recorte? 
 
Manoel Carlos - A violência habitual, que vemos nas ruas quase todos os dias. Ou nas 
notícias dos jornais e televisão. Balas perdidas, assaltos a mão armada, invasões de 
apartamentos, arrastão nas praias, desrespeito aos idosos, crianças de rua, tudo que 
existe em qualquer lugar. Tudo isso passará pela novela, de uma maneira ou de outra. 
 
Folha Online - Haverá o chamado "marketing social" em sua novela, segundo 
me consta, sobre os portadores da síndrome de Down e de HIV. Como você 

avalia essa responsabilidade social que a novela tem em nossa sociedade e como você, no papel de 
autor, se utiliza desse poder? 
 
Manoel Carlos - Acho fundamental o merchandising chamado social. A novela é um veículo perfeito para isso, 
pois atinge milhões de pessoas diariamente. Sinto-me gratificado quando consigo colaborar, como no caso das 
doações de medula óssea, em "Laços de Família".  
 
 
Fonte: Folha de São Paulo, 1 de julho de 2006. Site: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u61990.shtml.Último acesso em: 14 de 
dezembro de 2008. 
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Páginas da Vida 
 
 

Domingo, 9 de julho de 2006, 10h00  Atualizada às 11h11 
Manoel Carlos quer colocar acontecimentos do Brasil em novela 
    
Mariana Trigo 
  
Manoel Carlos tem um olhar aguçado sobre o dia-a-dia. Passeia 
todas as manhãs pelo Leblon, bairro de classe média alta da Zona 
Sul carioca onde mora, e a cada esquina garimpa personagens. 
Dessa vez, muitas pessoas que trabalham no bairro se misturam à 
ficção de Páginas da Vida, trama das oito do autor, que estréia 
nesta segunda, dia 10. Aliado a esse cenário, que mistura 
realidade e fantasia, Maneco costura temas polêmicos, quase 
sempre relacionados a doenças, que normalmente formam a 
espinha dorsal de suas tramas. Outro fascínio do autor de 73 anos 
é poder inserir notícias recentes em suas tramas para acrescentar 
um caráter ainda mais naturalista. "Continuo com o sonho de 
escrever o capítulo de amanhã depois de assistir ao de hoje. Estou 
cada dia mais perto disso. Tudo o que acontecer de importante no 
Brasil vou dar um jeito de colocar no ar o mais rápido possível", 
avisa, alisando a barba branca.  

"Páginas da Vida" é a grande aposta de Globo em 2006  

Em todas as suas tramas você elege uma doença para ser 
analisada, como a leucemia em Laços de Família. Dessa vez 
você aborda a Síndrome de Down, a bulimia e a Aids. De 
que forma você escolhe as doenças que vai explorar nas 
tramas?  
Faço muitas pesquisas e, de acordo com os resultados, escolho os 
temas. No caso da Síndrome de Down, o que me interessa é 
mostrar o preconceito em torno dela. As pesquisas mostram que 
muitas famílias escondem essas crianças quando chegam visitas, 
muitos homens largam as mulheres que têm filhos assim. É 
importante se discutir a inclusão e exclusão social dessas crianças. 
Já com a Aids, as pessoas voltaram a se comportar como se 
tivessem descoberto a cura para a doença. Com o aparecimento 
do AZT e dos coquetéis de remédios, muitos acham que ela não 
mata mais. Quero advertir que isso não é verdade. No Brasil, 
enquanto não morre nenhum artista, a Aids fica fora das primeiras 
páginas dos jornais e o governo pára de fazer campanhas de 
esclarecimento. Preciso ajudar a mudar esse panorama.  

Ser autor das oito e mexer com temas polêmicos é um pouco brincar de Deus?  
Bastante! "Vou dar um câncer para aquele, vou matar fulano, vou fazer nascer uma criança... Faço nascer 
menino ou menina? Menina! Dou o nome de Joana...". É uma maneira de brincar com acidentes, balas 
perdidas, tudo isso é uma maneira de brincar com o destino das pessoas. É um poder absurdo que eu tenho 
nas mãos.  

De que forma você se relaciona com esse poder?  
É muito complicado. De repente eu faço uma coisa e o País inteiro passa a comentar. O negócio da bala 
perdida esteve na primeira página dos jornais como se fosse verdade. Meu Deus! É ficção! Estou contando 
uma história! Em Laços de Família, quando teve a leucemia da Camila, da Carolina Dieckmann, as pessoas 
tinham medo que eu a matasse. Um dia eu estava na padaria e uma senhora, com uma menina de uns oito 
anos, me pegou pela mão e disse: "Essa aqui é minha neta. Ela tem leucemia. O senhor não vai matar a 
personagem porque senão essa menina aqui também morre!" Falei "Claro que não, fica tranqüila, a 
personagem vai ficar curada e sua neta também". Aquilo me deu um susto. Essa responsabilidade é difícil de 
carregar. As pessoas cobram soluções da gente e eu preciso dar satisfação também à empresa em que 
trabalho.  

Você é um dos raros autores da Globo que têm total carta branca em suas tramas. Como isso foi 
conquistado?  
Tenho mesmo. Me dão tudo o que eu peço. E olha que eu peço à beça! Eu vou pedindo tudo. Mas existem 
situações em que é preciso insistir. A trilha sonora de abertura da novela, por exemplo, é sempre cantada. 
Isso vende muito mais que uma música instrumental. As pessoas se ligam muito na letra. Eu lutei para que 
a minha abertura dessa trama fosse só instrumental e consegui colocar Wave, do Tom Jobim, apenas no 
piano. Não bato o pé, tipo "eu quero isso". Mas mostrei que seria importante. O Tom tem grande 
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importância nas minhas novelas. E com o elenco eu sempre consigo quem eu quero.  

Como em Laços de Família, quando você afirmou que só faria a novela se a Vera Fischer pudesse 
ser a Helena?  
Exatamente. Quando penso numa novela, imagino imediatamente a atriz para Helena. Nessa ocasião, a 
Globo disse que ela não poderia fazer. Então eu disse que não faria essa novela, mas outra, com outra 
história. Felizmente a Vera fez. Nessa novela, por exemplo, é a terceira Helena da Regina Duarte. Eu a 
escolhi novamente porque é uma atriz que encarna muito bem mulheres que não demonstram a gravidade 
das coisas que são capazes de fazer. É honesta, mas tem deslizes de desonestidade.  

Todas as suas Helenas são anti-heroínas. Isso não é contraditório?  
Elas são muito humanas, cheias de defeitos. A de Baila Comigo, da Lilian Lemmertz, escondia o filho. A de 
Felicidade, vivida pela Maitê Proença, enganava o marido e escondia que estava grávida. A Helena de Por 
Amor, da Regina Duarte, trocava o filho morto da filha pelo seu filho vivo. Toda Helena minha mente, 
trapaceia, engana e finge, como todo ser humano. Isso não quer dizer que ela seja uma mentirosa, fingida, 
enganadora. Essa também comete atos graves e ilícitos, como ficar com o bebê com Síndrome de Down e 
dizer que ele morreu. Gosto desses ingredientes.  

Outro ingrediente seu é a violência do Rio. Depois da bala perdida de Mulheres Apaixonadas, você 
vai mostrar um arrastão na Praia do Leblon. É uma estratégia para polemizar?  
Até hoje esse arrastão está mal-explicado. Na verdade, esse episódio acontece em 2001, na primeira fase, 
quando eram comuns arrastões no Rio. Não é um arrastão grave. Alguns jovens promovem um tumulto e 
quem está na praia se apavora com a idéia de ser um arrastão e todos saem correndo. Não são dezenas de 
pessoas assaltando na areia do Leblon, como ocorria na época. É só um susto.  

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

Em Mulheres Apaixonadas você terminou a novela com 106 atores. Esta se inicia com 90 e chega 
a mais de 110 personagens. Que percalços existem numa escalação tão numerosa?  
Eu gosto de muitos personagens. 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. Todos os personagens, de alguma 
forma, acabam se envolvendo nesse contexto e me ajudam a contar a história.  

Parceria planejada Há tempos Manoel Carlos queria trabalhar com o diretor Jayme Monjardim. Mas 
sempre havia desencontros. Como, por exemplo, na primeira versão da minissérie Presença de Anita, que foi 
prevista para ser gravada em 1994, mas não foi à frente. A dupla até chegou a começar a definir o elenco, 
mas a emissora engavetou a trama até 2001, quando foi dirigida de Ricardo Waddington. "Nós brincamos 
de gato e rato. Sempre quis que ele dirigisse uma obra minha. Finalmente nos unimos agora", comemora o 
autor.  

Na verdade, Manoel Carlos pediu à direção da Globo que Jayme Monjardim fosse diretor de Páginas da Vida 
quando ele ainda dirigia América. "Assim que ele pediu para sair da trama da Glória (Perez) eu falei: 'agora 
eu o ganhei'. E ele pôde se dedicar desde o início. Mesmo assim, a Globo deixou que ele decidisse se queria 
emendar uma novela na outra", explica Maneco, que garante ter apresentado a intimidade do bairro do 
Leblon ao diretor paulistano. "Passei quatro meses perambulando por aqui para conhecer o universo do 
Maneco", reconhece Jayme, que mantém um contato diário com o autor. "Esse encontro nosso é muito feliz. 
Só não vou ao Projac acompanhar as gravações porque é muito longe para mim. Quase preciso de 
passaporte para chegar lá", brinca Manoel Carlos.  

Inspirado literato  
Manoel Carlos assume seu fascínio por adaptações literárias desde o início de sua carreira. Desde sua 
infância na capital paulista, onde nasceu, o autor cresceu cercado por livros. Tamanha influência foi utilizada 
no começo de seu ofício como autor de novelas com as tramas Maria Maria e A Sucessora, ambas na Globo. 
A primeira foi uma adaptação da obra Maria Dusá, de Lindolfo Rocha. Já A Sucessora foi baseada na obra 
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homônima de Carolina Nabuco. Sua mais recente adaptação literária foi Presença de Anita, inspirada no 
romance homônimo de Mário Donato. "Quero muito voltar a fazer adaptações. Mas no horário das oito não 
dá. Vou dar um jeito de fazer um 'remake' de A Sucessora logo após a novela", promete.  

Trajetória televisiva  
Brasil 60 (TV Excelsior, 1960) - assistente de direção.  
O Fino da Bossa (Record, 1965) - produtor.  
A Família Trapo (Record, 1967) - diretor e produtor.  
Esta Noite se Improvisa (Record, 1968) - diretor.  
Fantástico (Globo, 1973) - diretor.  
Maria Maria (Globo, 1978) - autor.  
A Sucessora(Globo, 1978) - autor.  
Malu Mulher (Globo, 1979) - autor.  
Água Viva (Globo, 1980) - colaborador.  
Baila Comigo (Globo, 1981) - autor.  
Sol de Verão (Globo, 1982) - autor.  
Joana (Manchete, 1984) - roteirista.  
Viver a Vida (Manchete, 1984) - autor.  
Novo Amor (Manchete, 1986) - autor.  
O Cometa (Band, 1989) - autor.  
Felicidade (Globo, 1991) - autor.  
História de Amor (Globo, 1995) - autor.  
Por Amor (Globo, 1997) - autor.  
Laços de Família (Globo, 2000) - autor.  
Presença de Anita (Globo, 2001) - autor.  
Mulheres Apaixonadas (Globo, 2003) - autor.  
Páginas da Vida (Globo, 2006) - autor.  
   
TV Press  

 

Fonte: Terra, 9 de julho de 2006. Site: http://exclusivo.terra.com.br/interna/0,,OI1063978-
EI6813,00.html. Último acesso em: 14 de dezembro de 2008. 
 

 

Manoel Carlos fala de depoimento polêmico exibido em novela 
 
A novela Páginas da Vida iniciou seu ciclo de muitas polêmicas mesmo antes de estrear. O governo do Rio de 
Janeiro tentou proibir a cena de arrastão – considerada negativa para a imagem da cidade - na Praia do Leblon. 
Mas ela acabou indo mesmo ao ar no primeiro capítulo da trama, dia 10 de julho. Esta semana, o strip-tease de 
Olívia, personagem de Ana Paula Arósio, originou algumas discussões quanto à adequação ou não da cena para 
o horário. Já se comenta inclusive que Páginas da Vida,  liberada para as 21h (14 anos), está sendo monitorada 
pelo Ministério da Justiça, que pode reclassificá-la se julgar necessário. 
 
E as polêmicas da trama de Manoel Carlos não param por aqui. Os moradores do Leblon, bairro carioca onde a 
trama é ambientada, não andam gostando do tumulto que as gravações por lá vêm causando. Até ovos os 
moradores já jogaram na equipe da novela, atirados do alto dos prédios.  
 
Mas o episódio mais polêmico e que promete muito barulho ao longo desta semana, ocorreu no final do capítulo 
exibido na noite de sábado (15). No espaço que o autor dá voz aos populares para falarem de situações da 
própria vida, dentro de um determinado tema, uma senhora de 68 anos fez um depoimento extretamente forte. 
Sem papas na língua, ela disse ter dormido ouvindo uma música de Roberto Carlos e que, quando acordou, 
percebeu que havia se masturbado. Foi aí, segundo ela, que descobriu o que é ‘gozar’, coisa que não sabia até 
os 45 anos. Ainda no depoimento, que na certa chocou muita gente, julgando-o desnecessário, a mulher 
também diz preferir masturbação a uma relação sexual a dois, dizendo que “aos 68 anos, não precisa de 
homem (referindo-se ao prazer no sexo), pois sabe se virar sozinha”. 
 
Diante disso, a reportagem de OFuxico entrevistou o autor Manoel Carlos, neste domingo, dia 16. Sobre o peso 
do referido depoimento, o autor admite que ele realmente pode ter sido forte demais e diz que poderá orientar 
a produção de Páginas da Vida que se diminua o impacto dos próximos. Porém, o novelista ressalta: “Eles 
(depoimentos) são verdadeiros e colocados sempre às 22 horas.”  
 
Questionado se polêmica é sinônimo de audiência alta, Maneco diz que não faz nada deliberadamente para 
causar polêmica, mas que elas acontecem. “A audiência sobe, se o público gosta da novela. A audiência subir 
num capítulo por causa de uma nudez ou qualquer cena forte, pode funcionar naquele capítulo, mas isso não 
significa que vá influenciar a novela toda. O público não é bobo e nem se deixa enganar”, define. 
 
Confira toda a entrevista com Manoel Carlos e, em seguida, o relato da anônima, bem como a letra da música 
de Roberto Carlos citada por ela: 
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OFuxico: Como você avalia todas essas polêmicas geradas por Páginas da Vida. 
Manoel Carlos: Não faço nada deliberadamente para causar polêmica. Elas acontecem. Não sei se isso é bom ou 
ruim, porque independem de mim. O bebê chorando em Laços de Família causou uma polêmica enorme e tirou 
até os atores menores de idade da novela (na época, uma determinação do Juizado de menores do Rio). Mas 
meu Deus do céu, quase toda novela tem criança chorando.  Por que na minha causou tantos problemas? Sobre 
as reclamações no Leblon, isso existe e existirá em qualquer bairro que se vá gravar, pois são caminhões, 
carros, mais de 100 pessoas na equipe, etc., etc. Mas olha: ando pelo Leblon todos os dias, a pé, e só recebo 
carinho e atenção. Uma pessoa que jogou um ovo em cima da equipe, desceu depois do apartamento e foi 
pedir para entrar como figurante.  Jogou o ovo de molecagem, como muita gente faz. Noutro dia, um rapaz deu 
um tiro com espingarda de chumbinho, do seu apartamento aqui no Leblon, e feriu um empregado do 
supermercado Zona Sul que estava na porta. O que é que ele queria dizer com isso? Que é contra a presença 
do supermercado em frente à casa dele? Não, claro. Foi só molecagem e a mãe atravessou a rua para pedir 
desculpas. 
 
OF: Está mesmo havendo muitas reclamações do público à Globo sobre a nudez da Ana Paula 
Arósio?  Já houve por parte da direção da Globo uma recomendação para que você evite 
determinadas cenas? 
MC: Estou sabendo que houve reclamação porque você está me dizendo, porque até agora ninguém falou nada 
comigo. Achei a cena muito bonita, de bom gosto, sem vulgaridade. E afinal, o personagem faz um strip-tease 
para o marido, a portas fechadas, na noite de núpcias. Eles estão casados estão na igreja e no civil. Qual é o 
problema? Existem cursos de strip-tease para mulheres aqui no Rio, freqüentados por donas de casa e mães de 
família de todas as classes sociais 
 
OF:  Muitas pessoas com as quais comentei sobre o depoimento daquela mulher, no final do capítulo 
de ontem (sábado), falando de sua forma de sentir prazer no sexo, diz que a cena era dispensável.  
Até então, os depoimentos mostrados na trama eram de situações de vida, de uma forma até 
poética... Porque houve essa mudança? 
MC: Não houve mudança nenhuma premeditada. Um dos depoimentos foi esse. Mas gravamos muitos e talvez 
esse tenha sido forte demais. Se acharmos necessário, diminuímos o impacto deles. Mas são verdadeiros e 
colocados sempre às 22 horas. 
 
OF: Sobre esses depoimentos dos populares, de que forma são feitos? Os textos são espontâneos ou 
você os faz para serem representados? 
MC: Todos os textos são espontâneos e feitos na rua, com quem está passando, desde que a pessoa queira e 
autorize. Recebemos centenas de pedidos de pessoas que quer gravar depoimentos, mas recusamos todos. Só 
nos interessamos por pessoas que não se oferecem. 
 
OF: E esses depoimentos irão sempre pontuar os finais de todos os capítulos da trama? 
MC: Não sei. Nada é definitivo numa novela. Eles continuarão, enquanto acharmos que eles funcionam que eles 
preenchem nosso desejo de transmitir ao público depoimentos espontâneos e sinceros, ainda que alguns 
possam parecer chocantes. Mas podemos cortá-los também do final do capítulo. Isso dependerá apenas da 
minha vontade e da do diretor Jayme Monjardim. Estamos analisando. 
 
OF: Você reserva mais situações polêmicas para a novela?  
MC: 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. 
 
OF: Você acredita que polêmica sobe a audiência?  
MC: A audiência sobe se o público gosta da novela. Essa é a única verdade que eu conheço a respeito de 
repercussão e aumento de audiência. A audiência subir num capítulo por causa de uma nudez ou qualquer cena 
forte, pode funcionar naquele capítulo, mas isso não significa que vá influenciar a novela toda. O público não é 
bobo e nem se deixa enganar. Ele quer ver numa novela mais do que nudez, mais do que cenas fortes. Ele quer 
se emocionar, vibrar, ter o que falar no dia seguinte, no trabalho, na escola, entre amigos e colegas. Isso é o 
que vale. Isso é o que eu quero que aconteça. 
 
O relato da senhora anônima, na íntegra 
 “Esse negócio das pessoas dizerem que têm que gozar junto, que é isso que faz nenen, é tudo mentira, porque 
fiquei sem gozar dos meus 14 aos 45 anos... Pra mim era tudo normal... o homem terminava e eu também... 
Daí, eu colecionava discos do Roberto Carlos e, aos 45 anos, ganhei um LP dele. Botei na vitrola a música 
‘Côncavo e Convexo’ e fui dormir. E quando acordei, estava com a perna suspensa, a calcinha na mão e toda 
babada. Comentei com as amigas..., elas disseram: ‘você gozou!’. Aí que vim saber o que era gozo. Moral da 
história: sou uma mulher de 68 aos, que homem pra mim não faz falta, eu mesma dou meu jeito.” 
 
Letra da música citada: Côncavo e Convexo 
Nosso amor é demais, /E quando o amor se faz /Tudo é bem mais bonito. /Nele agente se dá /Muito mais do 
que está /E o que não está escrito. 
Quando agente se abraça/ Tanta coisa se passa/Que não dá para falar.  
Nesse encontro perfeito/Entre o seu e o meu peito/Nossa roupa não dá. 
Nosso amor é assim,/ Pra você e pra mim,/Como manda a receita  
Nossas curvas se acham /Nossas formas se encaixam/ Na medida perfeita.  
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Este amor é pra nos/ A loucura que traz/ Esse sonho de paz /E é bonito demais, / Quando agente se beija/ Se 
ama e se esquece  
Da vida lá fora/ Cada parte de nos/ Tem a forma ideal/Quando juntas estão, coincidência total 
Do côncavo e convexo/Assim é nosso amor, no sexo.  
Este amor é pra nos/ A loucura que traz/ Esse sonho de paz  
E é bonito demais, /Quando agente se beija Se ama e se esquece 
Da vida lá fora/ Cada parte de nos/ Tem a forma ideal/  
Quando juntas estão, coincidência total 
Do côncavo e convexo/ Assim é nosso amor, no sexo.  

 

Fonte: OFuxico, 16 de julho de 2006. Site: 
http://ofuxico.uol.com.br/Materias/Noticias/2006/07/27564.htm. Último acesso em: 29 de 
setembro de 2006. 
 
 

O porquê do Leblon na nova novela da Globo 
 
Edição 129 - 07/2006 
Por Rafael Lessa 
 
 
Manoel Carlos, autor da nova novela da Globo, explica por que escolheu o Leblon como principal cenário de 
Páginas da Vida. Para o autor, o bairro tem aspecto de vila e justamente por isso difere de lugares como 
Copacabana e Ipanema. Leia abaixo a entrevista que Manoel Carlos concedeu ao repórter de VT, Rafael Lessa:  
Alguns escritores gostam de ambientar suas tramasno mesmo espaço. Como Woody Allen e Paul Auster, 
apaixonados por Nova York, por exemplo. Nas novelas do senhor acontece o mesmo com o Leblon. Qual a 
importância dessa relação autor/espaço? Uma trama concentrada em Ipanema ou Copacabana seria muito 
diferente  
Em Ipanema ou Copacabana seria a mesma coisa, se eu morasse nesses bairros. Sempre ambientei no Leblon 
(há quase 20 anos faço isso) porque sempre morei aqui. Gosto de fazer meus personagens viverem onde eu 
vivo, transitarem pelas ruas que eu transito, freqüentarem os lugares que eu freqüento. Gosto que eles se 
incorporem à vida do bairro. E muito provável que a Regina Duarte, aqui no Leblon, seja chamada de Helena.  
Em Páginas da Vida, o senhor decidiu incluir figuras reais do Leblon na trama, como atendentes de livrarias e 
padarias do barrio. Por que o senhor tomou essa decisão? Como eles reagiram com o convite?  
A idéia que eu tenho, desde Por Amor (1997), Laços de Família (2000) e Mulheres Apaixonadas (2003) é de 
aproximar as minhas novelas de uma realidade cotidiana possível. Por isso, HELENA (Vera Fischer em Laços de 
Família) se acidentava na rua Dias Ferreira, entrava na Livraria Argumento para ir ao banheiro lavar o rosto e lá 
conhecia EDU (Reynaldo Gianecchini). É para tentar dar à história alguns toques reais. Eu tento fazer uma 
ficção não delirante. Nunca gostei, por exemplo, de ficção científica e nem de realismo mágico. Todos os 
convidados receberam a notícia com encantamento.  
 
Sem quais lugares o Leblon não seria o Leblon ou pelo menos, o SEU Leblon?  
O Leblon, o meu Leblon, é todo o bairro, com predominância na Avenida Ataulfo de Paiva e rua Dias Ferreira. 
Sem esses caminhos o Leblon não seria o mesmo. Como imaginar o Leblon sem o Jobi, sem a Livraria 
Argumento, sem a Padaria Rio-Lisboa, sem o BB Lanches?  
 
O que é o melhor do Leblon hoje? E o pior?  
O melhor do Leblon é o seu aspecto de vila, onde todos se conhecem e onde ninguém vai passear. Todos que 
transitam pelo Leblon moram aqui. Não é como Copacabana e Ipanema, onde o público flutuante é maior do 
que o número de moradores. Nesses lugares parece que todos estão de passagem. No Leblon não. Por isso os 
rostos são tão familiares a quem mora aqui. A gente se cumprimenta na rua, mesmo sem se conhecer, porque 
no fundo todos se conhecem. O pior do Leblon é o pior em qualquer lugar: a violência e a intolerância, que 
estão tomando conta do mundo. Talvez no Leblon ainda seja menor do que em outros lugares, mas já não é o 
paraíso que era quando eu vim morar aqui em 1971.  
 
Qual o seu "achado" no Leblon?  
O Leblon não causa surpesas. É muito provável (diria mesmo que certo) que as pessoas venham até aqui e não 
vejam absolutamente nada de importante ou diferente do que vêem em outros bairros. Mas esse é justamente 
o segredo do Lebon: quem é de fora não vê o que nós vemos.  

 
Fonte: Revista Viagem e Turismo. Edição 129, 07/2006. Site: 
http://viagemeturismo.abril.uol.com.br/edicoes/129/supertour/conteudo_146759.shtml. 
Último acesso em: julho de 2006.  
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Jayme Monjardim – entrevista 
“O grande charme desta novela é a história das relações humanas” 

 
Jayme Monjardim é diretor de grandes sucessos. Seus mais 
recentes trabalhos na TV Globo foram as novelas Terra 
Nostra (1999), O Clone (2001) e América (2005), todas 
ganhadoras de prêmios internacionais, e as minisséries 
Chiquinha Gonzaga (1999), Aquarela do Brasil (2000) e A 
Casa das Sete Mulheres (2003). Antes de se lançar nesta 
nova empreitada, Jayme dirigiu o filme Olga (2004), 
baseado no livro homônimo de Fernando Morais, um 
sucesso de bilheteria que levou mais de três milhões de 
pessoas ao cinema.  
Páginas da Vida marca a primeira parceria de Jayme 
Monjardim com o autor Manoel Carlos. Antes de começar a 
gravar a novela, o diretor se aprofundou no universo do 
bairro Leblon, no Rio de Janeiro. “Fiz minha adaptação no 

Leblon para compreender o universo urbano com o qual não tive contato constante”, explica Jayme. Em seu 
período de imersão e estudo no bairro, Monjardim conversou com pessoas que trabalham e moram há anos no 
bairro. Desses encontros surgiu a idéia de filmar um pequeno documentário, que fez parte do processo de 
preparação do universo de Páginas da Vida tanto para o elenco quanto para as equipes de produção da novela. 
Abaixo Jayme Monjardim fala sobre esse seu novo desafio.  
Como você resume Páginas da Vida? 
Jayme Monjardim: Páginas da Vida é a história de cada um e de todos nós. Páginas da Vida representa todos 
os universos de família, todos os tipos de relacionamentos e todos os tipos de emoções. Tudo isso em uma 
novela só. O grande charme desta novela é a história das relações humanas, a emoção. O que mais tem nesse 
universo de personagens, de vida e de sentimentos são as emoções que, de alguma forma, fazem esses 
personagens tocarem a vida e viver. O gancho da novela é que ela é repleta de emoções. 
 

Como estão sendo trabalhadas as cenas gravadas na 
Holanda? 
Jayme Monjardim: Eu mudei um pouquinho meu estilo de 
gravar, fazendo planos mais abertos. As novelas do Maneco 
precisam desse respiro porque têm muito texto e muito 
conteúdo. É muito importante rechear isso tudo com um 
pouquinho de visual. Acho que Amsterdã traz esse respiro, 
uma grande parte plástica e bela da história, independente 
do lado emocional e profundo que têm seus personagens.  
E as cenas gravadas na África? Como foi a experiência 
de gravar em um dos países mais pobres do mundo? 
Jayme Monjardim: Foi uma experiência muito marcante. O 
ator Marcos Paulo e eu topamos passar por esse desafio 
juntos. Filmamos em um campo de refugiados onde havia 

15 mil pessoas, sendo que metade eram crianças abandonadas e sem nenhum futuro. Algumas crianças comem 
larvas de cupim. A situação é caótica. Todos os dias chegam mais pessoas fugidas de Ruanda. No Quênia, 
vimos outro tipo de violência. As imagens que vamos mostrar não são tão fortes como as palavras. 
Uma das tramas centrais da novela discutirá a inclusão na sociedade dos portadores de síndrome de 
Down. É importante ter temas sociais na novela? 
Jayme Monjardim: É impossível hoje fazer uma novela sem merchandising social. Acho que isso faz parte da 
cultura dos autores nesta década. Acho que eles se sentem com o compromisso de trazer sempre, de alguma 
forma, a discussão de que a gente pode fazer alguma coisa para mudar nosso país e nossa sociedade. 
 

A novela também terá uma grande relação com a arte. 
Como você vai trabalhar esse tema?  
Jayme Monjardim: Televisão para mim é pura arte. 
Novela é arte e incluir a arte dentro da novela é uma 
obrigação. Maneco é um dos autores que luta para fazer um 
mercado cultural nas novelas, falando de livros, de teatro, 
de pintura e das artes como um todo. A televisão é o 
grande veículo de divulgação das artes em geral. Nessa 
novela, além de termos a obrigação das artes, também 
temos a discussão das artes, que faz parte do pensamento 
do autor e que também passa por toda a nossa equipe, 
todos os atores e diretores que também são envolvidos e 
engajados com movimentos culturais. 

Esta é uma novela com muitas gravações externas, especialmente no Leblon. Isso dificulta? Vocês 
fizeram alguma cidade cenográfica? 
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Jayme Monjardim: Isso já é uma marca registrada do Maneco e acho que todas as últimas novelas dele 
tinham essa característica. Estamos dando continuidade a um trabalho que já foi feito por ele. As cenas são 
gravadas no Leblon e têm a dificuldade natural de exteriores e de realidade. A novela do Maneco é pura 
realidade. A cidade cenográfica que construímos serve de apoio apenas para melhorar a qualidade de áudio, 
porque as cenas serão originalmente gravadas no Leblon.  

As novelas de Manoel Carlos sempre se passam no momento atual. Como foi seu trabalho com o 
elenco para a composição dos personagens? 
Jayme Monjardim: Eu pedi para o elenco se emprestar. Pedi para cada um emprestar um pouquinho de suas 
vidas e de suas emoções para os seus personagens. Essa é outra das marcas das novelas do Maneco. 
 

Como está sendo dirigir Páginas da Vida? 
Jayme Monjardim: Está sendo muito bom, está sendo 
uma experiência nova. Estou em um momento importante 
da minha carreira como diretor, por ter a oportunidade de 
“pegar Manoel Carlos pela frente” e dar a minha visão de 
Manoel Carlos em um trabalho. Estou muito feliz. 

E como está sendo a parceria com Manoel Carlos? 
Jayme Monjardim: Está sendo ótima. Primeiro porque o 
Maneco representa um pouco o épico dos sentimentos das 
pessoas. Para mim é uma grande oportunidade de fazer 
uma viagem pelo interior humano, pelo pensamento, pelas 
emoções.  

  
O que o público pode esperar de Páginas da Vida? 
Jayme Monjardim: Muita emoção! 
 

Fonte: Site oficial de Páginas da Vida – TV Globo. Site:  
http://paginasdavida.globo.com/Novela/Paginasdavida/0,,AA1230292-5744,00.html. Último 
acesso em: 14 de dezembro de 2008. 
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"Páginas" muda, mas depoimentos continuam  

Após polêmica, Globo cogitou tirá-los do ar na segunda fase, que 
começa amanhã  
 
Intelectuais debatem a novidade da novela das oito e se dividem 
entre achá-la "muito democratizadora" e "totalmente 
dispensável"  

 
 
LAURA MATTOS 
RAFAEL CARIELLO 
DA REPORTAGEM LOCAL  

"Páginas da Vida" entra na segunda fase a partir de amanhã, e o autor, 
Manoel Carlos, decidiu não retirar do ar os depoimentos reais que 
encerram cada capítulo da novela. 
A Globo cogitou acabar com a novidade após o sexto episódio, quando 
foram veiculadas as polêmicas declarações de uma mulher de 68 anos a 
respeito de orgasmo atingido com masturbação, ao som de "Côncavo e 
Convexo", de Roberto Carlos. 
À época, a cúpula da emissora avaliou que a transição para a segunda 
fase, quando a história saltará de 2001 para 2006, seria uma 
oportunidade para abandonar os testemunhos. Desde então, o cuidado 
com o conteúdo dos relatos foi redobrado e o tom mudou. A ordem é 
emocionar, jamais escandalizar (veja quadro). Nessa linha mais "light", 
eles sobreviveram. 
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Renato Janine Ribeiro, professor de filosofia da Universidade de São 
Paulo, pode comemorar. Para ele, os relatos ao final de cada capítulo 
são uma iniciativa, antes de tudo, "democratizadora". "É a primeira vez 
que a gente vê depoimentos populares desse tipo no ar." 
"Aquela senhora pode ter ido um pouco longe demais ao falar da 
masturbação, mas, independentemente disso, o que está em jogo é o 
discurso de pessoas que são totalmente anônimas." 
Ao que parece, em sua opinião, "a idéia é justamente dar voz a quem 
não tem voz, a quem não aparece na TV, nunca tem lugar nesse 
espaço". 
O discurso é semelhante ao do autor da novela. "Os depoimentos foram 
pensados pelo Jayme Monjardim [diretor] e por mim para fazer com que 
a voz das ruas chegasse à novela e, conseqüentemente, ao público que 
vê televisão", afirmou à Folha Manoel Carlos. 
A escritora e pesquisadora da USP Renata Pallotini (autora de "O que É 
Dramaturgia"), no entanto, embora reconheça que a intenção possa ter 
sido "trazer a vida real para perto da ficção", afirma crer que o objetivo 
não tenha sido cumprido. 
"A própria ficção já traz a opinião do autor e, com o depoimento, reforça 
demais, pesa demais. É redundante, o telespectador tem a capacidade 
de, pela história, chegar a suas próprias conclusões. Essa idéia de levar 
a gente a concluir algo ficou pesada, "over'", avaliou. 
Manoel Carlos afirmou, sem conhecer a opinião de Pallotini, que o 
sentido dos depoimentos é o de reforçar a ligação da vida "real" com o 
que se passa nos capítulos. "Ao encerrar a novela com os depoimentos, 
é como se eu perguntasse aos telespectadores: "Gostaram dessas cenas 
de ficção que acabaram de ver? Pois então agora fiquem com uma cena 
real, que foi vivida por uma pessoa comum"." 
Para Janine Ribeiro, é natural que esse tipo de depoimento popular 
surgisse em uma telenovela. "As novelas são o que de melhor a 
televisão brasileira criou e terminaram por se tornar um espaço 
privilegiado de discussão pública no país." 
Para o professor da USP, a novela foi, durante muito tempo, mais 
realista do que o "Jornal Nacional" e ainda é mais progressista e menos 
reacionária que os programas de humor. 
 
"O Dono do Mundo" 
O psicanalista Tales Ab'Sáber acredita que a polêmica em torno dos 
depoimentos reais de "Páginas da Vida" tenha sido acalorada porque as 
novelas "ocupam um lugar privilegiado na atenção das pessoas e na 
construção de seu universo imaginário". "Muitos acharam um escândalo 
uma senhora negra e velha ter contado a primeira vez que gozou. O 
mais curioso é que esse tipo de discurso sobre a sexualidade pode no 
outdoor, pode antes e depois da novela, mas na novela não pode. Esse 
espaço da teledramaturgia, de fato, não é banal. Ele agencia questões e 
convoca a vida imaginária das pessoas. Algumas, talvez, só tenham vida 
imaginária aí", defendeu. 
Ele vê no evento do relato ao som de "Côncavo e Convexo" uma reação 
semelhante, embora em menor escala, à que outra novela, "O Dono do 
Mundo", provocou no público em 1991. 
Em artigo publicado no caderno "Mais!", da Folha, em 2003, Ab'Sáber 
havia chamado a atenção para o fato de que muitas pessoas desligaram 
a TV ou mudaram de canal no capítulo em que o protagonista e vilão da 
trama, Felipe Barreto (Antonio Fagundes), tirava a virgindade da 
personagem de Malu Mader. Ela era a mocinha da trama e, segundo a 
história, estaria sendo levada a trair seu noivo com o vilão. A ação de 
Felipe Barreto, segundo Ab'Sáber, revelava "o poder sádico e cínico de 
parcela da elite" brasileira. Esse retrato, inesperado numa novela em 
sua opinião, teria provocado um "curto-circuito na esfera pública". 

 
Fonte: Folha de São Paulo, 20 de agosto de 2006. Site: http 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq2008200618.htm. Último acesso em: 14 de 
dezembro de 2008. 
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4. Entrevistas e Matérias  
sobre merchandisings em telenovela  

e sobre aspectos destacados da produção  
de Páginas da Vida 
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� 2004 

 

 

São Paulo, quarta-feira, 31 de março de 2004 

 

Texto Anterior | Próximo Texto | Índice  
 
ANÁLISE 
 
Marketing social empobrece ficção na TV  

ESTHER HAMBURGER 
ESPECIAL PARA A FOLHA  

Na ânsia de mostrar uma dimensão construtiva da TV, diversos 
programas andam privilegiando conteúdos com registro "didático" em 
detrimento de boa dramaturgia. Novelas, na tradição do romance 
seriado francês do século 19, que Marlyse Meyer aborda no seu livro 
"Folhetim", há muito aludem a eventos atuais. 
Nos anos 80 e 90, referências a temas sociais e políticos faziam parte 
das convenções do gênero, com menções à campanha pelas diretas ou 
personagens que advertiam, por exemplo, sobre a necessidade de usar 
camisinha. 
Hoje essas referências se tornaram obrigatórias e "oficiais". O tom 
"politicamente correto" das produções atuais aniquila a possibilidade da 
criação artística. 
Campanhas antidrogas, antiviolência ou divulgação do hábito da leitura 
ganharam o nome técnico de "marketing social". E como tal perdem 
força dramática. 
Seriados para jovens como "Malhação" ou seu dublê português 
"Morangos com Açúcar", dirigida pelo brasileiro ex-Tupi Atílio Riccó, que 
estreou dublada na Band anteontem, giram em torno do bom mocismo 
educativo. 
A intenção é transmitir a idéia de que o aprendizado pode ser prazeroso. 
Mas a superficialidade do projeto transpira no resultado. As histórias 
acontecem em escolas, mas essas "usinas" de criatividade são mesmo 
local privilegiado para tramóia, fofoca e namoro. Reduzida às 
mensagens sociais ou comerciais, a ficção se esvazia e o imaginário 
empobrece. Pior, o fantasma da manipulação dos meios de comunicação 
ressurge... 
 
Decisões apressadas 
Índices do Ibope às vezes provocam decisões apressadas de 
programação. É o que se vê com a transferência repentina do "Jornal da 
Record", sólido telejornal de opinião, para mais tarde. A emissora a 
justifica como estratégia de alavancar a audiência da novela 
"Metamorphoses". Já a Band comemora a troca, interpretando-a como 
uma fuga do concorrente. Difícil mesmo é encarar o "Cidade Alerta" 
espichado, já que o programa, ao contrário do "jornal do Bóris", em dias 
"normais", carece de assunto. 

 
Esther Hamburger é antropóloga e professora da ECA-USP  

 

Fonte: Folha de São Paulo, 31 de março de 2004. Site: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq3103200418.htm.Último acesso em: 14 de 
dezembro de 2008. 
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� 2005  

 
Entrevista: Glória Perez 
“O final de Sol e o de Tião serão como acontece na vida real”  

Gloria Perez terminou de escrever “América” há vários dias, mas ela 
não conta de jeito nenhum o final da novela. No entanto, ela acaba 
dando pistas preciosas. A entrevista abaixo está salpicada de dicas 
sobre o destino dos personagens e das tramas mais polêmicas. A 
autora aproveita para fazer um balanço final de mais esse grande 
sucesso de sua carreira.  

Sol vai ficar com Ed ou com Tião? 
Será como acontece na vida. Acho que todo mundo já ficou entre dois 
amores, já teve que escolher entre uma paixão de pele e um amor 
que foi nascendo e crescendo devagarzinho. Qual decisão essas 
pessoas tomam normalmente? Será assim. De qualquer modo, não 

será surpreendente se a Sol ficar com um ou com outro, porque os dois são mocinhos e há motivos coerentes 
para ela ficar com qualquer um deles. Surpreendente seria se a Sol ficasse com uma terceira pessoa. Mas isso 
não vai acontecer, eu garanto. É bom destacar que a Sol é uma mocinha moderna, completamente diferente 
das outras. Mocinhas de novela, por definição, sofrem, como ela. Só que a Sol não é uma mocinha tradicional, 
daquelas que ficam a novela inteira lutando para conseguir ficar com o seu grande amor. Esta foi a primeira vez 
que uma mocinha chegou para o mocinho e disse: “Sou louca por você, adoraria passar o resto da minha vida a 
seu lado, mas eu vou deixar você pra lá e correr atrás do meu sonho, OK? Tchau!”. 

E os vilões? Serão punidos no final? 
Também será como na vida real: alguns são punidos, outros não. Posso dizer que a participação especial da 
Vera Fischer está relacionada ao desfecho do Alex. E que todo dia alguém me diz que a May tem que morrer, 
porque a odeia. Isso é maravilhoso! Significa que a personagem cumpriu muito bem sua função de incomodar. 

Vai ter beijo entre o Júnior e o Zeca? 
Espere e veja. Só posso dizer que não é verdade o que saiu no jornal por estes dias, sobre o público ser contra 
o beijo. É justamente o contrário: o público quer o beijo. Houve um tempo em que personagens homossexuais 
eram até retirados das novelas, porque incomodavam. Mas evoluímos muito desde então, as coisas mudaram. 
Você não acreditaria na quantidade de cartas que eu recebo de homens heterossexuais dizendo que admiram e 
respeitam muito o Júnior! Isso é uma evolução e tanto! O personagem não conquistou apenas os 
homossexuais. As únicas pessoas que me pedem para não mostrar o beijo de jeito nenhum são as garotinhas 
que são fãs do Bruno Gagliasso. Elas, sim, querem morrer sem ver seu ídolo beijar outro homem na boca. Não 
digo se vai ter beijo, mas posso garantir que o final será coerente com a forma como a trama vem sendo 
construída desde o começo. Não dá para começar como “Cinderela” e terminar como “A dama do lotação”. 

Algum ator teve um desempenho especialmente surpreendente para você? 
Quando a gente escolhe um ator para determinado papel, é porque espera que ele se saia muito bem no 
personagem. E é claro que, quando o ator é mesmo muito bom, ele sempre faz ainda melhor do que a gente 
imaginava. Uma pessoa que realmente me surpreendeu foi a Flávia Guedes, atriz que interpreta Berê, a 
empregada da Haydée. Ela imprimiu tanta personalidade à personagem, que eu acabei caprichando mais nas 
suas falas, porque eu vi que podia fazer isso. Mari, a irmã da Sol, também cresceu por causa do desempenho 
da atriz, Camila Rodrigues.  

Não há mais nada sobre o final da novela que você possa contar? 
Ah, eu prefiro deixar todo mundo na curiosidade, ver a imprensa inventando as coisas mais estapafúrdias, e 
depois ficar todo mundo sem saber o que é verdadeiro e o que é falso nesses boatos. Eu acho isso 
divertidíssimo! É como se fosse uma segunda novela que os jornalistas inventam. Então, eu não conto nada! Só 
digo que o Daniel vai fazer uma participação especial não apenas como cantor. E que Maria Ellis voltará no 
último capítulo. Será uma única cena, mas muito significativa. Posso dizer também que as breteiras começaram 
juntas e terminarão juntas de alguma forma, só não digo como. 

Merchandising social é uma marca das suas novelas. Quais foram os resultados em “América”? 
Essa é uma marca minha e que hoje em dia muitos autores usam, felizmente, mas que foi invenção minha. O 
primeiro merchandising social foi numa novela minha, “Carmem”, na extinta TV Manchete. Eu tinha uma 
personagem aidética e a usei para esclarecer as pessoas sobre o assunto, reduzir o preconceito contra as 
vítimas da doença. O Betinho (Herbert de Souza, sociólogo que morreu em decorrência da AIDS, tendo 
adquirido o vírus HIV numa transfusão de sangue) até fez participações na novela, falando sobre o problema, 
explicando que não era doença só de homossexuais. Depois disso, muita gente entendeu que não tinha 
problema conviver com aidéticos. Por causa de “América”, cresceu 80% o número de cleptomaníacos que 
buscam tratamento para o seu problema. As pessoas com deficiência visual estão sendo vistas como cidadãs 
iguais a quaisquer outras. O próprio presidente do Conade (Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora 
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de Deficiência) nos disse que “América” conseguiu mais por essas pessoas do que em 40 anos de luta, 
mostrando do que elas são capazes, mostrando que elas merecem respeito. Coisas assim não têm preço. 

Uma marca forte de “América” foi a utilização de elementos da vida real na trama. Por que isso? 
Porque não há ficção que seja mais forte, mais dramática ou mais surpreendente que a realidade. A cena em 
que o touro Bandido joga Tião a seis metros de altura é real. Quem está ali naquela imagem não é o Murilo 
Benício, é o Neyliowan, um peão que desafiou o boi e ficou entrevado por oito meses. Nós usamos a cena 
verdadeira não apenas porque seria irresponsável botar um ator ou um dublê para montar o Bandido, mas 
também porque uma simulação daquele acidente não seria tão forte quanto o acidente real. Na verdade, as 
histórias reais que me inspiraram são muito mais fortes que as que eu mostrei na novela. Lembra da cena da 
Sol chegando na casa do Ed dentro de uma caixa? Pois foi muito pior com a mulher que fez isso pra valer. Ela 
mesma se despachou numa caixa que viajou para os Estados Unidos dentro de um avião, como carga. Ela 
chegou lá entre a vida e a morte! E a cena da Sol escondida dentro do painel de um carro? Eu nunca poderia 
imaginar que alguém pudesse fazer algo parecido. Só soube disso porque vi fotos de gente naquela situação. A 
vida real não pára de nos surpreender. 

O que lhe deu mais prazer em “América”? 
Mostrar o drama das pessoas que deixam o Brasil para tentar a vida nos Estados Unidos. O Brasil é o segundo 
país em fluxo migratório para lá, só perde para o México, que faz fronteira com os Estados Unidos. É uma 
realidade um tanto assustadora, sobre a qual as pessoas não sabiam muito. Falou-se bastante sobre a novela 
ser americanófila, sobre eu estar estimulando o brasileiro a abandonar o país para se arriscar como imigrante 
ilegal nos Estados Unidos, mas isso é bobagem. Jamais passaria pela minha cabeça tentar a vida no exterior, 
mas esse é um sonho válido para muita gente que só sai daqui porque não enxerga outra saída. Muita gente 
desistiu de fazer a travessia ilegal depois que viu em “América” o quanto isso é perigoso. Proporcionar algo 
assim também não tem preço. 

E quanto há de verdade nas cenas da experiência da quase morte de Tião? 
Antes de escrever as cenas, eu conversei com pessoas que passaram por experiências da quase morte. Todas 
elas têm coisas parecidas para contar, e isso me serviu de base. Mas é claro que nós tivemos que usar a 
criatividade também, porque o Tião passa pelo purgatório, pelo limbo, pela ante-sala do paraíso, pelo portal do 
paraíso, vê Nossa Senhora Aparecida, vê a Virgem de Guadalupe, vê seu falecido pai e vê seu próprio corpo. 
Então, nós precisamos de uma boa dose de imaginação para retratar todas essas coisas. Foram reuniões e 
reuniões até chegarmos a uma conclusão sobre como seriam as cenas de EQM.  

Mas... E o final da novela? Não dá para adiantar mais nada mesmo? 
Só digo que o final mostrará o fechamento de um círculo. Tudo será explicado, as pessoas não ficarão sem 
respostas nem sem entender qualquer detalhe que seja do desfecho. Há duas versões do último capítulo: uma 
falsa e uma verdadeira. Apenas três pessoas além de mim têm a verdadeira: Sérgio Madureira (gerente de 
produção da novela), Marcos Schechtman (diretor geral de “América”) e Mário Lúcio Vaz (diretor da Central 
Globo de Qualidade). 

Fonte: Site Oficial de América – TV Globo: 
http://america.globo.com/Novela/America/0,,AA1061220-4197,00.html. Último acesso em: 
14 de dezembro de 2008. 
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26/07/2006 - 16h32  
Brasileiro vai documentar situação dos refugiados no Líbano  
Da Folha Online 
 
O documentarista brasileiro Ivan Canabrava vai integrar a equipe de emergência do Acnur (Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados) enviada ao Líbano para documentar a assistência humanitária à população 
afetada pelo conflito no Oriente Médio. Canabrava embarcou hoje para a Síria, de onde deverá seguir por terra 
para Beirute (capital do Líbano). 
 
Coordenada pela jornalista canadense Leigh Foster, a equipe do Acnur produzirá imagens para as redes de 
televisão de todo o mundo, com ênfase na situação da população deslocada pelo conflito. Também 
acompanhará o transporte dos suprimentos para essas pessoas. 
 
Canabrava foi recrutado devido à sua experiência como documentarista das Nações Unidas em zonas de guerra, 
como Burundi, Ruanda, Angola (na África), Timor Leste e Camboja (na Ásia). Recentemente, ele produziu um 
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filme publicitário insitucional para o ACNUR e participou, como consultor da Rede Globo, das filmagens da 
novela "Páginas da Vida" realizadas no Burundi com o diretor Jayme Monjardim e o ator Marcos Paulo (seu 
personagem, Diogo, é um médico infectologista que atua em campos de refugiados na África).  
 
Estacionados na fronteira da Síria com o Líbano, cerca de 40 caminhões do Acnur estão carrregados com 20 mil 
cobertores, 20 mil colchões, cinco mil tendas tamanho-família, cinco mil abrigos plásticos, cinco mil fogareiros e 
outros cinco mil utensílios de cozinha. O material poderá ser entregue imediatamente à população, assim que o 
"corredor humanitário de segurança" seja confirmado pelos países envolvidos no conflito. 

 

Fonte: Folha de São Paulo, 26 de julho de 2006. Site: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u62813.shtml. Último acesso em: 14 de 
dezembro de 2008. 
 

 

 
05/11/2006 - 09h44  
Pais e escolas vivem dilema sobre deficiente  
DANIELA TÓFOLI 
da Folha de S.Paulo  
 
 
O drama de Regina Duarte na novela "Páginas da Vida" em busca de um colégio para sua filha portadora de 
síndrome de Down e a recente decisão da Justiça de São Paulo que deu à uma escola particular o direito de 
vetar a matrícula de uma criança com a deficiência reacenderam o debate sobre a inclusão de alunos especiais 
em escolas regulares. 
 
A grande maioria de pais e educadores é a favor da inclusão. Mas há quem discorde e defenda escolas especiais 
alegando, entre outras coisas, que em colégios regulares os estudantes com deficiência ficam com a auto-
estima baixa porque são sempre os últimos da turma (leia nesta página). 
De 18 escolas tradicionais de São Paulo questionadas, 12 dizem aceitar alunos com deficiências. 
 
O Colégio Dante Alighieri, na zona sul, por exemplo, tem estudantes com deficiência, mas não fala sobre o 
assunto por acreditar que não deve tratá-los de forma diferenciada. "É política do colégio não falar sobre 
inclusão. Os coordenadores acreditam que, tratando como casos especiais, você acaba excluindo um indivíduo 
que já está incluído no contexto do colégio", afirmou sua assessoria. 
 
Já o Friburgo, também na zona sul, conta com 15 alunos com alguma deficiência. Lá, a regra é aprender a lidar 
com a diversidade, explica seu diretor, Cyro de Figueiredo. "Há 20 anos aceitamos crianças com síndrome de 
Down. Mas algumas deficiências, como o autismo grave, são complicadas de trabalhar na escola." Para atender 
às necessidades dos alunos, professores --e também funcionários-- têm ajuda de especialistas externos. 
"Também é importante que haja interação dos terapeutas dessas crianças, como fonoaudiólogos e 
fisioterapeutas, com o corpo docente e é fundamental que a família seja nossa parceira." 
 
Mãe de Susanna, 13, que tem Down e estuda no Friburgo, a arquiteta Carla Bernardi Roselli, 44, acredita que a 
parceria é a chave do sucesso para a inclusão. "Fico em cima da escola diariamente para que não facilitem a 
lição, não a tratem como café-com-leite e tem dado certo." Susanna está na 5ª série e, apesar de sentir 
dificuldades em alguma matérias de exatas, consegue acompanhar a turma. 
 
Carla, que faz parte da ONG Grupo 25 (pró-inclusão), conta que nunca ficou em dúvida entre uma escola 
regular ou uma especial. "Sei que alguns pais passam por esse dilema, mas sempre acreditei na minha filha. 
Ela é tratada como uma adolescente normal. Sai com os amigos, viaja com a escola", diz. "Susanna tem noção 
do seu problema e aprendeu a conviver com quem não é igual a ela." 
 
Para os educadores, não são só as crianças com deficiências que ganham com a inclusão. Além de 
desenvolverem sua sociabilização, elas ensinam as novas gerações a lidarem com as diferenças e a não 
praticarem a discriminação. "Todos ganham com a inclusão de verdade, que não rejeita nenhum tipo de 
deficiência. Esse discurso que algumas escolas usam dizendo que não estão preparadas para receber crianças 
especiais é falta de argumento", afirma Cláudia Weneck, da ONG Escola de Gente. "Não estamos preparados 
para uma série de coisas e ainda assim encaramos as dificuldades. Uma escola só vai aprender a lidar com uma 
criança especial quando tiver vontade e uma delas na sala de aula. É com a prática que se aprende." 
 
O livreiro José Antônio Montes, 53, concorda. Pai de Helena, 6, que também tem síndrome de Down e estuda 
na Escola Viva, na zona sul, ele diz que sempre quis uma escola regular para sua filha para que ela não fosse 
criada em uma "bolha". 
 
"A Helena tem o acompanhamento fora do colégio. O que queremos da escola é que a trate como as demais 
crianças, que ensine os conteúdos, sem diferenciação. E, para isso, não é preciso tanto preparo assim até 
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porque eu e minha mulher também não estávamos preparados para ter um filho com Down e acabamos 
aprendendo", diz. "Tive um irmão com deficiência que estudou em escola especial e nunca quis esse estigma 
para minha filha." 
 
Na semana passada, alguns pais e educadores criticaram a cena de "Páginas da Vida" na qual Regina Duarte 
procurava uma escola especial para a filha, após várias tentativas frustradas de encontrar um colégio regular. O 
autor da novela, Manoel Carlos, diz que Helena (a personagem de Regina) defende a inclusão e vai lutar por 
isso, se preciso for, até na Justiça. "Mas eu preciso ter o outro lado também, com seus argumentos pela 
exclusão. Helena está batalhando para conseguir, mas procura alternativas, escuta os argumentos do lado 
oposto ao seu", diz. "Ela vai conseguir vencer, já que eu, Manoel Carlos, e a minha novela, somos pela 
inclusão." 
 

Fonte: Folha de São Paulo, 5 de novembro de 2006. Site 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u127850.shtml.Último acesso em: 14 de 
dezembro de 2008. 
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Abordagem da Aids em novela é criticada 

Para Ministério da Saúde, médicos e ONGs , "Páginas da Vida", 
da Globo, mostrou tratamento antiético  

LAURA MATTOS 
FABIANE LEITE 
DA REPORTAGEM LOCAL 

A maneira como "Páginas da Vida", novela das oito da Globo, iniciou a 
abordagem sobre a Aids nesta semana gerou duras críticas do Ministério 
da Saúde, da Sociedade Brasileira de Infectologia e de ONGs que 
defendem portadores do HIV. 
O personagem soropositivo entrou na história no capítulo da última 
segunda-feira. O principal problema apontado pelas entidades é o fato 
de o médico Diogo (Marcos Paulo) ter dado a ele o diagnóstico sem 
antes realizar o teste do HIV, com base apenas na aparência do paciente 
-magro, abatido e com manchas na pele- e num exame clínico 
superficial. 
Na trama, o infectologista é reconhecido por ter tratado de soropositivos 
na África. 
No episódio seguinte, o paciente diz a Diogo que está com gripe. O 
médico o contesta: "Você está com Aids e sabe que está. Se quiser 
levantar e sair do hospital, pode ir, mas pela minha experiência eu posso 
garantir que você vai morrer". 
Manoel Carlos, autor de "Páginas", teve um filho que morreu vítima de 
Aids, aos 33 anos, em 1988. Procurado ontem pela Folha, disse que a 
resposta seria dada pela emissora. A Central Globo de Comunicação 
afirmou achar "estranha a reação precipitada" quando a emissora 
"resolve tratar de um problema que estava meio escondido do 
noticiário". 
Ontem, a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) divulgou uma nota 
de repúdio à novela. Para os médicos infectologistas, a "abordagem foi 
totalmente inadequada e antiética". "A SBI entende que uma emissora 
com a responsabilidade social da TV Globo deva estar melhor 
assessorada quando veicular assuntos médicos em sua programação", 
diz a nota. 
Juvêncio Furtado, diretor da SBI, ressalta o fato de uma enfermeira 
(Letícia Sabatella) ter diagnosticado a doença após um breve encontro 
com o paciente no corredor. "Depois, ela sai correndo para avisar ao 
médico, e ele fica tão assustado quanto ela, como se eles estivessem 
diante de uma bomba." 
Ele defende que nenhum médico pode dar um diagnóstico como esse 
sem antes conhecer o resultado do teste do HIV. "Lutamos há 25 anos 
para desmitificar a doença, e a novela acabou estimulando o 
preconceito. A nossa esperança é que o autor se toque dessa besteira e 
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a corrija. Estamos preocupados com a repercussão dessa abordagem", 
afirmou. Segundo Furtado, são 600 mil os infectados por HIV no Brasil. 
O Ministério da Saúde informou que espera que a novela mostre um 
contraponto à atitude antiética do médico da trama. "A novela pode até 
estar retratando uma situação que acontece em algum serviço, mas não 
se faz diagnóstico olhando o paciente e [o personagem] também feriu 
regras da conduta médico-paciente", afirma Mariângela Simão, diretora 
do programa de Aids da pasta. Ela destacou que o teste de Aids no país 
não é compulsório -na novela, o médico Diogo decide fazer o teste 
apesar da resistência do paciente. 
Ainda segundo a diretora, a imagem de um paciente abatido como a do 
personagem retoma as utilizadas em campanhas no início da epidemia, 
nos anos 80. Depois verificou-se que as campanhas mais assustavam do 
que educavam. 
"Páginas da Vida" registra a maior média de audiência de novelas dos 
últimos dez anos. Das TVs ligadas no horário, 68% sintonizam a trama. 

 
 
Fonte: Folha de São Paulo, 14 de dezembro de 2006. Site: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1412200617.htm. Último acesso em: 14 de 
dezembro de 2008. 
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Iniciativa será reconhecida, afirma a Globo 

DA REPORTAGEM LOCAL  

Leia abaixo a íntegra da nota sobre o caso divulgada pela TV Globo. 
"As campanhas sociais e de cidadania inseridas nas novelas são uma 
marca da TV Globo, que tem o reconhecimento das mais respeitáveis 
entidades do mundo. 
Um texto de teledramaturgia não é um texto científico. O que importa é 
que sempre, no decorrer da trama, o telespectador recebe as 
informações corretas que obtemos através das mais diversas 
assessorias. 
O que é estranho é a reação precipitada quando a TV Globo resolve 
tratar de um problema que estava meio escondido do noticiário, no seu 
horário mais nobre. 
Temos certeza de que, em breve, como já aconteceu no passado, esses 
mesmos críticos reconhecerão a contribuição que a nossa 
teledramaturgia dará para a prevenção desse mal". 

 

 
Fonte: Folha de São Paulo, 14 de dezembro de 2006. Site: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff1412200618.htm.Último acesso em: 14 de 
dezembro de 2008. 
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09/02/2007 - 14h38  
Grazi alavanca audiência na reta final de "Páginas da Vida"  
MARIANA GARCIA 
do Agora 
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Grazi Massafera, 24, conseguiu se superar novamente. A ex-Miss Paraná, que abocanhou o segundo lugar no 
"Big Brother Brasil 5" há dois anos, agora se transformou na sensação da novela das oito como a doce 
Thelminha. 
O romance da caipira com Jorge (Thiago Lacerda) caiu no gosto do público e tem tido mais espaço na trama do 
que a aproximação dos protagonistas Léo (Thiago Rodrigues) e Olívia (Ana Paula Arósio). "Hoje, nas ruas, fala-
se tanto dela quanto das maldades da vilã, Grazi é muito popular", diz a fã Lila que, ao lado das amigas Dani, 
Dandy e Riane, é responsável por uma página dedicada à ex-"BBB" na internet. 
 
 

E o Ibope confirma o sucesso. No capítulo exibido na última segunda-feira, 
quando Jorge e Thelma trocaram beijos apaixonados, a audiência de 
"Páginas" ficou em 50 pontos --três a mais do que a média geral da novela. 
Assim como Thelma, a atriz estreante vem causando furor desde que entrou 
para a trama. Mesmo depois de ser aprovada no teste para o papel, Grazi 
enfrentou a resistência de colegas de elenco. Hoje, a situação se inverteu. 
"Grazi é muito espontânea, tem carisma e empatia, e está sabendo utilizar 
essas qualidades no trabalho. É claro que é preciso ter disciplina para 
estudar os textos e acompanhar o ritmo das gravações, o que ela tem feito 
com sucesso. Além disso, entende a importância da troca com o elenco e a 
direção. É notável seu rápido desenvolvimento", fala o diretor Jayme 
Monjardim. Maneco é ainda mais direto na defesa à nova estrela. "Grazi fez 
a oficina [de interpretação] da TV Globo e se destacou pela responsabilidade 
e seriedade com que se preparou. Levou adiante seu objetivo, mesmo diante 
das habituais piadinhas que fazem sobre os participantes do 'Big Brother'", 
diz o autor da trama. 
Como boa miss, a estreante agradece aos elogios dos mentores, da mesma 
forma com que costuma fazer com os fãs. "Eles apostaram em mim, e o 
mínimo que eu poderia fazer era corresponder à expectativa", afirma. 
Diplomática, Grazi prefere não polemizar nem mesmo quando o assunto são 
as críticas. "Estou começando na profissão. Ainda tenho muito o que 
aprender", finaliza. 
Mas, apesar da humildade, a modelo admite que está mais confiante durante 

as gravações. "Vou me sentindo mais à vontade a cada dia que passa e me concentro bastante antes das cenas 
mais fortes", conta. 
Sem medo de se arriscar, a loira está prestes a encarar mais um desafio: desfilar à frente da bateria da Grande 
Rio, no Carnaval. Para se garantir contra possíveis comentários negativos, vem treinando com passistas da 
escola. "Sambo desde pequena. As aulas são para aprimorar os passos da minha coreografia", conta a agora 
candidata a musa da Sapucaí. 

 
Fonte: Folha de São Paulo, 9 de fevereiro de 2007. Site: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u68360.shtml. Último acesso em: 14 de 
dezembro de 2008. 
 
 

 
23/02/2007 - 11h32  
Ministério Público pede para Globo alterar "Páginas da Vida"  
daFolhaOnline 
 
O Ministério Público Federal (MPF) de São Paulo enviou à Globo recomendação para que a emissora não leve ao 
ar o último capítulo de "Páginas da Vida", na próxima sexta, sem antes exibir cenas que mostrem que escolas 
não podem recusar a matrícula de crianças com deficiências e ficarem impunes, informa o colunista Daniel 
Castro na edição desta sexta-feira da Folha. 
Em nota enviada hoje à imprensa, o MPF confirma as informações do colunista. Na novela, a menina Clara 
(Joana Mocarzel), que tem síndrome de Down, foi rejeitada por pelo menos uma escola de ensino regular. Mas 
a mãe adotiva da garota, Helena (Regina Duarte), simplesmente procurou outro colégio e não denunciou a 
escola que a discriminou.  
"Caso o autor da novela e a emissora não queiram alterar os capítulos para a inclusão destas cenas, os autores 
da recomendação, a procuradora da República Eugênia Augusta Gonzaga Fávero, e o Procurador Regional dos 
Direitos do Cidadão em São Paulo, Sergio Gardenghi Suiama, sugerem que a Rede Globo exiba por três dias, 
junto aos créditos finais da novela, um texto esclarecendo que crianças e adolescentes com deficiência também 
têm direito inalienável de acesso às classes e escolas comuns da rede regular de ensino e que é dever dos pais 
e de seus responsáveis exigirem o cumprimento desse direito", cita a nota do MPF. 
Segundo o Ministério Público, as duas "distorções" da novela (tratar a entrada de crianças com deficiência em 
escolas regulares como opção dos pais e não mencionar que uma escola que recusa crianças nessas condições 
é crime) reforçam o desconhecimento do público e das próprias autoridades sobre o tema e desestimulam os 

Divulgação 

Grazi Massafera em "Páginas da 
Vida"; veja galeria de fotos da 
atriz 
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pais das crianças com deficiência a buscarem, das mais diversas maneiras, garantir a seus filhos o acesso às 
escolas comuns. 
A Globo informou ontem que seu departamento jurídico está estudando a recomendação. Manoel Carlos, autor 
da novela, não se manifestou.  
 

Fonte: Folha de São Paulo, 23 de fevereiro de 2007. Site: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u68726.shtml.Último acesso em: 14 de 
dezembro de 2008. 
 
 
02/03 - 16:36 
Penúltimo capítulo de Páginas da Vida marca 54 pontos, mas não é recorde 
 
Páginas da Vida mostrou ter agradando ao público. Os índices de audiência comprovaram. Agora que a trama 
chega na reta final, não está sendo diferente. Nesta quinta-feira (1º), quando foi ao ar o penúltimo capítulo da 
novela de Manoel Carlos, a média de audiência chegou a 54 pontos, de acordo com a Centrtal Globo de 
Comunciação (CGCOM). O pico foi de 57 pontos. 
Apesar de considerado alto, o número não chega a registrar um recorde da trama. O maior índice de audiência 
de Páginas foi registrado no dia 7 de agosto, no capítulo que mostrou o velório de Nanda (Fernanda 
Vasconcellos). Na época, foram 56 pontos de média, com 60 pontos de pico e 73% de share (participação das 
TVs ligadas no canal).  
Antes disso, Páginas da Vida tinha batido recorde de audiência no dia 31 de julho, quando foram alcançados 55 
pontos de média. Ainda de acordo com a CGCOM, o menor índice registrado durante o período de exibição foi 
de 49 pontos, considerado alto pela Globo.  
Nesta sexta-feira (2), os termômetros de audiência deverão subir, afinal será exibido o último capítulo da 
novela. 

 
Fonte: OFuxico, 2 de março de 2007. 
http://ofuxico.uol.com.br/Materias/Noticias/2007/03/44865.htm. Acessado em: 4 de março de 
2006. 
 
 

 
03/03/2007 - 18h35  
Último capítulo de "Páginas da Vida" registra 53 pontos de audiência  

da Folha Online 
 
Nesta sexta-feira, o capítulo final de "Páginas da Vida", de Manoel Carlos, rendeu 53 pontos de audiência à 
Globo, com participação de 76% (televisores ligados no canal). O número ficou abaixo do alcançado pelas 
tramas anteriores. 
Em julho, o último capítulo de "Belíssima" registrou uma média de audiência de 60 pontos, com 80% das TVs 
ligadas na trama de Silvio de Abreu. O resultado ficou abaixo do recorde de sua antecessora no horário das 
21h, "América", que cravou 66 pontos e 82% de participação.  
 
Cada ponto no Ibope equivale a 178,3 mil telespectadores na Grande São Paulo. 
 
No último capítulo, alguns segredos vieram à tona. Todos desconfiavam que debaixo da tirania da irmã Maria 
haveria um segredo que pudesse explicar tanta perseguição à Lavínia (Letícia Sabatella). Emocionada, a irmã 
confessa que já fez um aborto. 
Como de costume, um casamento encerra a trama: Thelminha (Grazi Massafera) casa-se com Jorge (Thiago 
Lacerda).  
A trama também sugere uma suposta cena de suicídio, quando Marta (Lívia Cabral) está diante da sacada de 
seu prédio quando é "salva" pela filha, Nanda, que segura a mão de sua mãe.  
A polêmica em torno da guarda de Francisco e Clara chega ao fim: a justiça decide que as crianças ficam sob os 
cuidados da mãe adotiva Helena (Regina Duarte) e do avô materno, Alex (Marcos Caruso). 
Como prometido a Sandra (Danielle Winits), Machadão (Zé Vitor Castiel) ganha na loteria. "Agora seremos 
sócios", diz Sandra.  
Na cena final, Alex, Francisco e Clara passeiam em um jardim, quando Nanda aparece para os filhos e diz que 
sempre irá protegê-los.  
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Fonte: Folha de São Paulo, 3 de março de 2007. Site: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u69016.shtml.Último acesso em: 14 de 
dezembro de 2008. 
 
 

 
  

14/03/2007 - 16h58  

Alvo de preconceito, boneca da "Clarinha" será lançada em Brasília  
 
CARMEN POMPEU 
Da Folha Online 
 
A boneca "Clarinha", inspirada na personagem interpretada por Joana Mocarzel na novela "Páginas da Vida", 
será lançada oficialmente no próximo dia 21, no Shopping Pátio Brasil, em Brasília. Primeira boneca com 
características de síndrome de Down feita no país, ela também será comercializada em Portugal, onde 
"Páginas da Vida" ainda encontra-se em exibição. 
Idealizado pelas amigas Audrey Bosio e Andrea Barbi, mães de crianças com Down, o brinquedo começou a 
ser vendido há uma semana em São Paulo. A divulgação do produto entre os lojistas está sendo feita por elas 
duas. Segundo Audrey, de cinco lojas visitadas, três fizeram pedidos. "As outras duas ainda não deram 
retorno", disse. 
 

Audrey e Andrea admitem que não foi fácil encontrar parceiros 
para o projeto. "'Durante um ano fizemos contato com mais de 20 
fabricantes, ouvimos inúmeras negativas e comentários 
preconceituosos", conta Andréa. "Alguns deles diziam: 'quem vai 
comprar uma boneca doente?'", afirmou Audrey. 
Depois de muita peleja, ano passado, a Walbert --empresa 
especialista em fabricação de brinquedos com sede em Boituva 
(SP)-- topou o desafio. "Clarinha" é vendida nas lojas por R$ 
59,90. 
Segundo Audrey, é muito cedo para dizer que a boneca está sendo 
rejeitada só porque tem Down. "A gente não tem essa idéia de 
mercado. Afinal, somos apenas mães. Mas não estou vendo como 
rejeição. Está começando ainda. De cinco lojas, três compraram. 
Está bom, né?", comentou. 
A idéia de criar uma boneca com síndrome de Down, segundo 
Andrea, era de promover a inclusão social e fazer com que todas 
as crianças possam crescer em contato com a diversidade 

humana, de maneira lúdica. 
Foram desenvolvidos bonecos de vários modelos. Além da própria "Clarinha", há um casal de negros, um 
casal de loiros de olhos azuis, e um casal de bonecos de cabelos e olhos castanhos. "A idéia é promover a 
inclusão no meio de todas as pessoas", afirma Audrey. "A intenção ainda é ter uma segunda parte do projeto, 
que seriam lançados novos personagens, com características diferenciadas", finaliza.  
A Rede Globo abriu mão de todos os direitos de royalties e a renda das vendas dos bonecos será revertida 
para o Grupo Síndrome de Down da Associação das Voluntárias do Hospital Infantil Darcy Vargas, em São 
Paulo. 

 
Fonte: Folha de São Paulo, 14 de março de 2007. Site: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u69348.shtml. Último acesso em: 14 de 
dezembro de 2008. 
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Bonecas da "Turma da Clarinha" são as 
primeiras com Down feitas no Brasil  
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      Fonte: O Estado de São Paulo, 13 de agosto de 2007. 
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5. DVD com cenas de merchandising social  
em Páginas da Vida 

 
 
 
 
 


