
 
 

Capítulo III 
                                                  Mediação do gênero. 

Da pedagogia do melodrama  
à pedagogia do merchandising social na telenovela 
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3.1  A telenovela como relato popular 

 

Ao estudar o relato popular, Martín-Barbero (1989, 2001) dá pistas para ingressar no 

estudo da cultura não letrada ou cultura oral. Negativamente – o que estabelece o conflito 

que constitui a identidade do popular – a cultura não letrada significa uma cultura cujos 

relatos não vivem no livro nem dependem dele, mas nas canções, nos contos e nas narrativas44 

que passam de boca em boca e, ainda, naquelas impressas, como o folhetim, a novela-

folhetim, a fotonovela e, hoje, a telenovela. Estes não possuem o mesmo estatuto social do 

livro, porque tanto a materialidade desses textos como sua forma de circulação e consumo 

referem-se a um outro tipo de comunicação que se estabelece com eles. Afirmativamente, a 

cultura oral é o modo de enunciação do popular e seus dispositivos próprios estão presentes 

tanto na forma do narrar como do ler45. Sobre a perspectiva do narrar, o autor comenta: 

 
a cultura popular continua sendo a daqueles que apenas sabem ler, que leem muito pouco 
e que não sabem escrever. Perguntem para um camponês acerca do mundo em que realiza 
a sua vida e poderão constatar não apenas a riqueza e a precisão do seu vocabulário, mas 
também a expressividade do seu saber “contar”. Porém, peçam-lhe que o escreva e verão 
sua mudez (MARTÍN-BARBERO, 1989:111)46. 

 

É Benjamin quem destaca a diferença entre a novela que provém da tradição escrita 

dependente do livro e da narração, como ato de enunciação de uma tradição oral: 

 
Por não provir de, nem integrar-se à tradição oral, a novela enfrenta-se a todas as outras 
formas de criação em prosa como a fábula, a lenda e, ainda, o conto. Mas muito 
especialmente, enfrenta-se ao narrar. O narrador extrai a narração de sua própria 
experiência ou da transmitida, ao mesmo tempo extrai das experiências de quem escuta 
sua história. O novelista, de sua parte, tem se isolado. O reduto de nascimento da novela é 
o indivíduo na sua solidão (BENJAMIN, 1991:V). 

  

É este “contar a” um dos principais dispositivos enunciativos do relato popular. Seja 

recitado ou lido em voz alta, o relato popular se realiza sempre em um ato de comunicação, no 

compartilhamento de uma memória que funde experiência e forma de contá-la. Trata-se de 

                                                
44 O termo narrativa, em uma acepção mais ampla, pode ser utilizado para qualquer forma de conto de 
imaginação que a história humana tenha conhecido, da pintura rupestre à poesia épica, às obras teatrais, aos 
diversos gêneros de prosa literária; de narração cinematográfica, aos quadrinhos e aos desenhos animados. 
(BUONANNO, Milly. Leggere la fiction. Napoli: Liguori. Ed. 1996. Apud, BACCEGA, 2001:354).  
45 O modo de ‘ler’ na cultura oral é uma crítica ao paradigma da leitura-escrita instaurada pela Ilustração e sua 
concepção da educação: elite-pólo ativo x povo-pólo passivo e ignorante; produção: criatividade e atividade x 
consumo; passividade e conformismo. A leitura na cultura oral é: coletiva, expressiva e desviada (MARTÍN-
BARBERO, 1989:113-115). 
46 Todos os trechos de Martín-Barbero (1989) e Benjamin (1991) citados no trabalho em português, são 
traduções do espanhol para o português realizadas pela autora da desta dissertação.  
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uma memória dos fatos, das palavras, mas também dos tons, dos gestos, das pausas etc. e cuja 

possibilidade de ser apropriada pelo auditório e de voltar a ser narrada depende que o relato se 

deixe memorizar. A repetição convive com a inovação: o relato se transforma conforme o 

contexto a partir do qual se conta a história, porém mantém a fidelidade ao sentido, a sua 

moralidade. Essa moralidade ou pedagogia do relato é percebida por Benjamin como a 

essência de todo narrador, e nos coloca diante do diálogo como forma pedagógica implícita 

ou deliberada, oculta ou aberta: 

 
Um recorte característico de muitos verdadeiros narradores é uma orientação para o 
prático (...), por exemplo, num Gotthelf que dava conselhos acerca da economia agrária a 
seus camponeses; percebemos esse interesse em Nodier que se ocupou dos perigos da 
iluminação a gás; assim como em Hegel que inseria lições de ciências naturais no seu 
“Pequeno Tesouro”. Tudo isso indica a qualidade presente em toda narração verdadeira. 
Contribui, por si, oculta ou abertamente, sua utilidade; algumas vezes em forma de 
parábola moral, em outras, em forma de indicação prática, bem como em provérbio ou 
regra de vida. Em todos os casos, quem narra é um homem que tem conselhos para quem 
escuta (BENJAMIN, 1991:IV).   

 

A outra oposição entre a cultura oral e a letrada é o fato de o relato popular ser 

gênero. Para além de uma teoria literária, Martín-Barbero (2001) postula uma concepção 

cultural dos gêneros considerando-os não como receita de regras fixas ou tipos ideais, mas 

como os mediadores entre o sistema produtivo e os receptores; são suas regras que 

configuram basicamente os formatos e nestes se ancoram o reconhecimento cultural dos 

grupos. O autor elabora o conceito de matriz cultural como estratégia de comunicabilidade de 

modo que o gênero é constitutivo do meio (televisão) e elemento de expressão do cotidiano 

vivido pelos receptores: 

 
Um gênero é, antes de tudo, uma estratégia de comunicabilidade, e é como marca dessa 
comunicabilidade que um gênero se faz analisável no texto. (...) como estratégias de 
interação, isto é, modos em que se fazem reconhecíveis e organizam a competência 
comunicativa, os emissores e os destinatários. (...) seu funcionamento nos coloca diante do 
fato de que a competência textual, narrativa, não se acha apenas presente, não é 
unicamente condição da emissão, mas também da recepção. (...) Falantes do “idioma” dos 
gêneros, os telespectadores, como nativos de uma cultura textualizada, desconhecem sua 
gramática, mas são capazes de falá-lo (MARTÍN-BARBERO, 2001:314). 

 

Baccega aponta que o narrador sempre ocupou lugar de destaque nas sociedades: 

quer seja ao redor da fogueira, quer seja nas cortes, quer seja nos jornais, no rádio, e agora, 

na televisão (2001:354). A telenovela é o narrador moderno do século XX, sendo definida 

como: 



 
 

64

uma história contada por meio de imagens televisivas, com diálogos e ação, criando 
conflitos provisórios e conflitos definitivos; os conflitos provisórios vão sendo 
solucionados até substituídos no decurso da ação, enquanto os definitivos – os principais – 
só são resolvidos no final. A telenovela se baseia em diversos grupos de personagens e de 
lugares de ação, grupos que se relacionam interna e externamente – ou seja, dentro do 
grupo e com os demais grupos; supõe a criação de protagonistas, cujos problemas 
assumem primazia na condução da história (PALLOTTINI, 1998:35). 

  

Herdeira da tradição folhetinesca, cuja matriz mais distante encontra-se no 

melodrama nascido como forma cultural popular no século XIX, a telenovela detém os 

elementos de enunciação de uma cultura baseada na oralidade: a experiência do “contar a” 

sempre a mesma história, mas de forma diferente (PALLOTTINI, 1998:37-38). Para Morin 

(1969:28), num sentido macro, a força dinamizadora da indústria cultural é justamente a 

dialética que se instaura entre uma força padronizadora desse sistema burocrático e técnico e 

a força inovadora que provém da capacidade criadora do autor do produto cultural. 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, nos diz Manoel Carlos47. Mas, como 

apontamos, narração é comunicação: o narrador toma a experiência própria e a do receptor 

para construir seu relato. Na telenovela é o gênero que faz a mediação entre essas duas 

instâncias que não se encontram cara a cara: o autor (e o aparato burocrático-técnico) e o 

receptor (audiência). Para Morin, a organização burocrático-industrial da cultura radica na 

mesma estrutura do imaginário: 

 
O imaginário se estrutura segundo arquétipos: existe figurino-modelos do espírito humano 
que ordenam os sonhos e, particularmente, os sonhos racionalizados que são os temas 
míticos ou romanescos. Regras, convenções, gêneros artísticos impõem estruturas 
exteriores às obras, enquanto situações-tipo e personagens-tipo lhes fornecem as estruturas 
internas (...). A indústria cultural persegue a demonstração à sua maneira padronizando os 
grandes temas romanescos, fazendo clichês dos arquétipos em estereótipos (MORIN, 
1969:29).     

 

É a matriz cultural do melodrama que opera como gênero constitutivo principal da 

telenovela, enquanto narrador e articulador do imaginário. Veremos no decorrer deste capítulo 

que a telenovela brasileira tem conquistado, ao longo de mais de 45 anos de existência, uma 

estratégia de comunicabilidade baseada na junção da matriz melodramática sob tratamento 

realista como fundamento de verossimilhança. E é essa estratégia híbrida de ficção e 

realidade que é advertida com intensidade no MS.  

                                                
47 CIMINO, James. Leia entrevista exclusiva com autor de "Páginas da Vida", Folha de São Paulo, 1 de julho de 
2006. 
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Considerando essa dialética entre repetição e inovação, a telenovela (num nível 

macro de funcionamento da linguagem) é um claro exemplo do aperfeiçoamento da narração 

e de como a audiência foi adquirindo competência cultural para compreender essa narração ao 

longo do tempo. Nessa história que a telenovela tem construído ao longo dos anos, a matriz 

melodramática – forma de narrar – foi se repetindo, porém incorporando a novidade e 

transformando-se segundo as demandas sociais de cada contexto histórico. Como aponta 

Baccega: A telenovela é um universo onde circulam, reelaborados, a partir das normas da 

ficção, aquilo que está acontecendo na sociedade, os problemas, os valores, “as exigências 

que vêm da trama cultural e dos modos do ver” (2001:368). É nessa evolução social da matriz 

do melodrama que indagamos a constituição do chamado MS na telenovela, termo que 

começa a circular na TV Globo no ápice da verossimilhança a partir do aprofundamento do 

tratamento de temáticas sociais nas tramas da década de 1990, dentro de uma proposta 

realista iniciada por volta do final dos anos 1960.  

Consideramos que o MS se constitui como ação pedagógica deliberada “para quem 

não sabe ler e pouco escrever” a partir de elementos de enunciação de reconhecimento 

popular. Acaso não podemos considerar o MS os “conselhos práticos” abertamente oferecidos 

de que nos fala Benjamin (1991) em sua forma mais moderna? O MS como mediador de uma 

alfabetização secundária (MARTÍN-BARBERO; REY, 2004) baseada na cultura oral 

recoloca a memória de uma educação para o povo a partir do melodrama, como outrora 

realizava Pixérécourt no século XIX, agora no bojo de tensões que se instaura entre as 

demandas sociais e os interesses de mercado. Ali, concoulidou-se uma imaginação ainda 

vigente para narrar a realidade: a imaginação melodramática (BROOKS, 1995).  

Ampliando o conceito de gênero, Peter Brooks, em The Melodramatic Imagination 

(1995), alcunha a expressão imaginação melodramática dando um novo impulso às reflexões 

que investigaram o vínculo entre o melodrama e a indústria do audiovisual. Pesquisando a 

literatura realista do século XIX (Honoré de Balzac e Henry James), o autor procurou analisar 

os elementos constitutivos do gênero originário do teatro popular francês para demonstrar 

como ali se estruturou uma forma vital para a imaginação moderna, cuja função modeladora 

viria a se refletir sobre a produção ficcional do século XX, tanto no cinema como na televisão. 

Embora tal crítica funde-se no campo literário, suas contribuições encontraram lugar 

principalmente fora dele, na análise dos produtos de comunicação de massa48.  

                                                
48 Algumas propostas de análise encontram-se na obra XAVIER, Ismail. O olhar e a cena – melodrama, 
Hollywood, Cinema Novo, Nelson Rodrigues. São Paulo: Cosac Naify, 2003. Também no trabalho: KORNIS, 
Monica Almeida. Uma história nas minisséries da Rede Globo. Tese de doutorado, São Paulo: ECA/USP, 2000. 
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O que pretendemos discorrer neste capítulo é que o caráter didático-pedagógico do 

MS tem sua gênese na matriz melodramática, originária da cultura popular do século XIX. O 

MS na telenovela aponta a permanência dessa imaginação. Expresso de outra forma, a 

intenção é traçar um mapa que revele a permanência de uma forma de narrar – o gênero 

melodramático como matriz – própria das culturas populares e de uma forma de “educar ao 

povo” por meio de um imaginário melodramático. A moral oculta (BROOKS, 1995) por trás 

da proposta do MS, sua enunciação esquemática, polarizada, maniqueísta, facilmente legível e 

sem ambiguidades, traz à tona os elementos dessa imaginação melodramática de forma 

renovada e deliberada. Este aspecto será focado específicamente no capítulo V, quando 

analisarmos Páginas da Vida. 

Assim sendo, no intuito de indagar a constituição do MS a partir do gênero como 

lugar metodológico, propomos, neste capítulo, sem pretensão de exaustividade, traçar o 

caminho que percorrido pela dimensão pedagógica da matriz cultural do melodrama, 

constituindo-se em diferentes formas culturais (folhetim, fotonovela, radionovela) até 

assentar-se no formato consolidado da telenovela e, especificamente, no chamado MS. Iremos 

nos deter, especialmente, nesse último formato (telenovela) e, embora nosso foco recaia no 

Gênero, a mediação da Produção49 será inevitavelmente associada, acompanhando esse 

processo. Para trilhar esse caminho, adotaremos a perspectiva de Bakhtin considerando, num 

nível macro do funcionamento da linguagem, a matriz do melodrama dialogicamente em 

transformação em relação às condições sociais nos diferentes momentos históricos que 

marcaram a formação de uma cultura de massa no Brasil. Cada forma cultural (folhetim, 

radionovela, telenovela), nos termos de Williams (1975) ou cada criação ideológica ou 

enunciação, nos termos de Bakhtin (1981) é refratária de um contexto social determinado. 

Conforme este último autor, dado que a linguagem se realiza sempre numa língua natural 

modificada pelo grupo social no processo histórico, a língua também evolui, acompanhando o 

processo de mudança: 

 
As relações sociais evoluem (em função das infraestruturas), depois a comunicação e a 
interação verbais evoluem no quadro das relações sociais, as formas dos atos de fala 
evoluem em consequência da interação verbal e o processo de evolução reflete-se, enfim, 
na mudança das formas da língua (BAKHTIN, 1981:124). 

 

                                                
49 A Produção é outras das dimensões abordadas neste trabalho. Como antecipamos no Capítulo I, ela 
compreende o caráter organizacional da produção e seus agentes (emissora e autores) e os recursos da linguagem 
televisual envolvidos na confecção do produto telenovela.   
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Passemos, então, a trilhar o percurso que vai da pedagogia do melodrama (do teatro 

popular do século XIX) à pedagogia do MS na telenovela (formato industrial do século XX). 

 

 

3.2 O gênero melodrama como matriz cultural 

 

3.2.1 Origem e formação 

 

O surgimento do melodrama está relacionado a um processo de dessacralização do 

mundo, situado entre o fim da tragédia e o crescimento do Romantismo, especialmente na 

França, mas também na Alemanha e na Inglaterra.  É no contexto da Revolução Francesa50 – 

e em suas consequências – o momento epistemológico da criação do gênero: 

 
É o momento que simbólica e definitivamente marca o fim do poder sagrado tradicional e 
de suas instituições representativas (a Igreja e a Monarquia), da pulverização do mito do 
Cristianismo, da dissolução de uma sociedade hierarquicamente orgânica e coesa e do fim 
da validade das formas literárias – tragédia e comédia de costumes – próprias daquela 
sociedade (BROOKS, 1995:15). 

 

O fim do poder real deixou um vácuo nos valores morais da sociedade: 

 
(...) os imperativos tradicionais de verdade e de ética foram violentamente colocados em 
questão, ainda que a instauração de [novas] verdades como um modo de vida seja 
preocupação imediata, diária, política. (...) O melodrama preencheu esse vazio, 
caracterizado como uma força moral que existe (a despeito da vilania, a despeito dos 
obstáculos) para afirmar sua presença entre os homens (BROOKS, 1995:15 e 20).  

 
Dentro dessa liberdade radical, na situação em que as normas morais, naturais e 

sociais foram deixadas de lado, uma nova retórica demonstra que os imperativos éticos ainda 

são viáveis. Cria-se um gênero otimista que exorciza e anula, de certa forma, pela imaginação, 

os transtornos da Revolução. Por meio da fórmula do melodrama, percebemos seu sentido de 

ordenamento social, o que possibilita descortinar a moral vigente e o que a sociedade espera 

afirmar como padrão de valores. A República é a instituição da moral; o melodrama, a sua 

retórica.  

 

                                                
50 O processo de dessacralização, cujo ápice é a Revolução, tinha começado no Renascimento, passando pelo 
Humanismo Cristão e sendo aumentado no período do Iluminismo. O divórcio da literatura do mito acha-se na 
disputa entre os Antigos e os Modernistas no final do século XVIII. O Romanticismo, no final do período do 
Iluminismo, foi o movimento que reagiu à dessacralização (BROOKS, 1995:16). 
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3.2.2 Origem do termo até a formação canônica do gênero 

 

 Durante todo o século XIX o melodrama iria permanecer num estatuto 

ambíguo: amado pelo grande público e odiado por críticos e historiadores da literatura que 

viam nele um gênero degradado e pouco original. Já o próprio termo apresentou, desde as 

suas origens, sentidos múltiplos e ambíguos51. A partir de 1790, o termo é correntemente 

utilizado, desempenhando um papel de chamariz, para nomear toda peça que fugia aos 

cânones clássicos e que utilizava a música como apoio de efeitos dramáticos. É necessário 

sublinhar o papel preponderante desempenhado à margem dos teatros oficiais, pelos teatros da 

feira e dos bulevares que, desde 1760, suscitaram um clima propício a todas as inovações 

teatrais e que foi especialmente visível no período revolucionário. Até 1791, os teatros oficiais 

foram reservados às classes altas enquanto que, para o povo, eram permitidas representações 

sem diálogos, sob pretexto de “não corromper o teatro verdadeiro”. É assim que, em 1795, 

aproximadamente, a palavra melodrama tomou um novo significado: a pantomima. Os teatros 

populares deviam, então, lançar mão de encenações por meio de elementos não verbais, como 

a música, a dança, o gestual, as expressões faciais, as posturas corporais, o figurino, o cenário, 

já que, impedidos da apropriação da palavra verbalizada, cabiam a estes espetáculos populares 

o exercício da pantomima como recurso. Após a liberação do repertório para os teatros de 

segunda categoria pela Assembleia Nacional burguesa, houve um rico florescimento de 

espetáculos de todos os tipos, especialmente daqueles conhecidos como pantomimes 

dialoguées, pantomimes historiques e mimodrames, aproximando-se cada vez mais dos 

melodramas. De fato, as pantomimas deixaram claramente as marcas da estética 

melodramática: 

 
A tipificação simplificadora dos personagens, a mise en scéne movimentada e com regras 
bem estabelecidas, onde a interpretação através da mímica foram postas em relevo, o uso 
da temática obsessional da perseguição e do reconhecimento deram ao melodrama os 
elementos principais de sua ossatura (THOMASEAU, 2005:20). 

 

                                                
51 A palavra nasceu na Itália, no século VII, e designava um drama inteiramente cantado. Na França, o termo 
aparece, no século XVIII, durante a querela entre músicos franceses e italianos. Em 1762, Laurent Garcins 
escreveu uma dissertação sobre o drama e a ópera intitulada Tratado do Melodrama. Em 1775, com Rousseau, 
em Pigmalião, o termo passa a significar um breve monólogo entrecortado e sustentado por frases musicais que 
sublinham uma expressiva pantomima. O modelo foi sendo imitado porém, mantendo pouca fidelidade com o 
original de Rousseau. Também começaram a ser chamadas de melodrama cômico ou pastoral algumas peças 
curtas musicais conhecidas, hoje, como “operetas” (THOMASEAU, 2005).  
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Embora o melodrama tenha se diferenciado da tragédia e do drama burguês52, 

convém ressaltar que ele se nutriu de ambos, incorporando elementos para a sua constituição. 

A diferença central entre a tragédia e o melodrama, é que, enquanto na primeira, a 

envergadura do herói se confunde com a da sociedade como um todo, no melodrama 

articulam-se as verdades simples da vida e dos relacionamentos, em que a nitidez de um 

sentido moral quase transcendental assume os gestos cotidianos. Xavier destaca: um dado 

fundamental é a identidade de status que aproxima as figuras do palco e da plateia, 

marcando a ancoragem histórica do melodrama, sua inserção numa cultura laica de 

mercado de 1800 (2003:92).  

Coelina ou a criança do mistério, de Pixerécourt, de 1800, é considerado o primeiro 

verdadeiro melodrama: encenado nos espetáculos populares de feira ao ar livre, de caráter 

coletivo, muitas vezes constituindo-se a única referência literária para um público analfabeto. 

Passemos a descrever, então, os elementos que dão forma ao gênero: os componentes 

da imaginação melodramática (BROOKS, 1995).  

 

 

3.2.3 A imaginação melodramática 

 

a) Convenções técnicas 

Num primeiro momento, Pixerécourt recorreu às convenções técnicas de Aristóteles 

para relacionar o espírito do melodrama ao prestígio da tragédia. Assim sendo, os 

melodramaturgos, face à conceituação do gênero como “bastardo”, procuraram se justificar a 

partir das regras aristotélicas das três unidades: ação, tempo e espaço. Desse modo, 

Pixerécourt chega a afirmar que o melodrama é encenado “há três mil anos” 

(THOMASSEAU, 2005:29). O melodrama clássico, drama de encontros fortuitos e de 

desfecho rápido, acomodava-se num certo espaço e tempo delimitados a fim de criar um 

espetáculo total (BROOKS, 1995) que o olho pudesse abarcar sem esforço. A modificação 

dessa regra veio, aproximadamente, em 1815, com o aparecimento do melodrama em 

quadros. 

 

                                                
52 Por sua parte, René-Charles Guilbert de Pixerécourt, autor marco do melodrama canônico, reconhecia a 
influência do drama burguês, dos dramas noir, das comédias, dos dramas históricos e até dos dramas alemães. O 
gênero romanesco não apenas forneceu o roteiro de encenação para o melodrama, mas manteve com ele um 
vínculo estreito ao longo do século XIX, uma vez que os autores de peças eram também romancistas e os 
mesmos assuntos eram desenvolvidos no palco e no folhetim.  
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b) A música 

A música constitui-se um componente importante do melodrama. O termo 

“melodrama” foi cunhado, como já apontamos, tendo a música em sua configuração. Dentro 

da narrativa melodramática, a música desempenha várias funções: 

 
A música no melodrama, antes de tudo, marca entradas, anunciando por seu tema 
[musical] qual personagem chega ao palco e que tom emocional ele traz à situação 
[...] Outro recurso para a música é mais evidente em momentos de clímax e em cena 
de rápida ação física, particularmente em cena sem diálogo, que recebem reforço 
orquestral. A música parecia ser chamada sempre que o dramaturgo quisesse 
impactar um lance emocional ou manipular o humor da audiência (BROOKS, 
1995:48-49). 

 

A música, como veremos a seguir, interpreta um papel singular na expressão de uma 

“estética do excesso”.  

 

c) As temáticas e os personagens 

A perseguição é o pivô de toda intriga melodramática, personificada na distribuição 

maniqueísta dos personagens pelo vilão, que encarna o Mal absoluto. Antes de sua chegada, o 

mundo é ainda harmonioso; após sua punição, os mal-entendidos se dissipam e a vida familiar 

recupera o equilíbrio perdido por culpa do vilão.  A aparição histriônica dessas figuras é algo 

perpetuado no imaginário coletivo. O estereótipo do vilão é representado pelo bigode fino, a 

capa e a adaga escondida, e constituído de uma maldade opaca. O triunfo do personagem 

acontece graças à ingenuidade das mocinhas. Da perseguição decorre a vitimização como 

outro elemento do gênero. Tudo conspira contra o herói ou a heroína, que encarna a força do 

Bem. O senso patético violento que traz a perseguição da vítima vai crescendo ao longo da 

peça. Porém, o momento em que a vitória do vilão parecia definitivamente conquistada era 

aquele em que a Fatalidade, transformando-se em Providência, intervinha para ministrar-lhe 

um castigo exemplar e consagrar a vitória da virtude sobre o vício (THOMASSEAU, 

2005:35)53. O tema da perseguição permite ao melodrama expressar uma de suas primeiras 

qualidades e constitutivas da narração: a imaginação, que joga mais com as peripécias do que 

com os motivos de ação, sempre idênticos: a vingança, a ambição, o dinheiro; raramente o 

amor. Eis a repetição e a inovação de todo relato popular. Se a perseguição se desenvolve ao 

longo de toda a peça, é por meio do ou dos reconhecimentos que se encerra, assinalando a 

“voz do sangue” como uma das formas da Fatalidade: ninguém pode lhe escapar. Como 
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assinala Martín-Barbero, todo o peso do drama recai no fato de as fidelidades primárias 

constituírem (relações de parentesco) a origem do sofrimento: 

 
que converte  toda  existência humana – desde os mistérios da paternidade dos irmãos que 
se desconhecem, ou dos gêmeos – em uma  luta contra as aparências e os malefícios, é 
uma operação de decifração. É isso que constitui o verdadeiro movimento da trama: a ida 
do desconhecimento ao re-conhecimento da identidade, “esse momento em que a moral se 
impõe” (MARTÍN-BARBERO, 2001:165). 

 

Localizado no final da peça, o drama do reconhecimento restabelece a harmonia ao 

erradicar o vilão, encenado com a orquestração para sublinhar o momento dramático de 

desmascarização das forças do mal. Como destacamos anteriormente, a humanidade 

representada no melodrama é maniqueísta, simples e dividida entre os bons de um lado e os 

maus do outro. Esse mundo bipolar é encarnado por personagens – arquétipos – portadores de 

valores morais, fortemente codificados em comportamentos e linguagens, logo, facilmente 

reconhecíveis. Essas entidades fixas principais são: o Vilão (já apresentado), o Justiceiro: 

protetor e herói que, na última hora, salva a vítima e castiga o vilão; a Vítima inocente: é 

principalmente uma mulher, encarnação das virtudes domésticas, a heroína é uma esposa, 

mas, especialmente, uma mãe que é separada de seus filhos e que sofre a submissão filial e 

conjugal junto às consequências de atos irreparáveis (maldições, violações, ultrajes etc.); e o 

Cômico54: não é protagonista, mas é necessário para o funcionamento de gênero, ele traz os 

momentos de relax e introduz a ironia e o grotesco a partir de sua aparente torpeza física.  

A matriz melodramática continuou diversificando-se em termos de temáticas e 

estética, dialogicamente com as transformações sociais da época. A geração do melodrama 

romântico (1823-1848) se inicia no momento em que a alta sociedade se hierarquiza 

novamente e simula deixar os Bulevares. Por um lado, o período foi marcado pelo sarcasmo, 

pela inversão de valores (os bandidos viram heróis) e as reivindicações sociais (especialmente 

depois das barricadas de 1830); por outro, pelo ressurgimento das ideias republicanas e 

bonapartistas. As convenções do gênero também foram alteradas, transformando as obras em 

atos e as cenas em “quadros” que o progresso técnico permitia trocar rapidamente, ao mesmo 

tempo em que acompanhava os passos do folhetim que fragmentava a narrativa usando o 

mesmo recurso e lhe fornecia novos tipos sociais que influenciaram a diversificação de seus 

                                                                                                                                                   
53 A dimensão moral e pedagógica do melodrama será aprofundada, nesta dissertação, no item 3.3 A pedagogia 
moral do melodrama. 
54 Por sua vez, representam, nos termos de Martín-Barbero (2001:162), quatro sentimentos básicos: medo, 
entusiasmo, lástima e riso; quatro sensações: terror, excitação, ternura e comicidade; e quatro gêneros: novela 
noir, epopeia, tragédia e comédia. 
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personagens (notários, banqueiros, médicos, advogados defensores dos oprimidos etc.). Vale a 

pena nos determos um instante nesta forma cultural, uma vez que terá plena ligação com a 

formação da telenovela brasileira. Um crítico da época destacou: O folhetim não é nada mais 

do que um teatro móvel que vai buscar os espectadores em vez de esperá-los (ORTIZ; 

BORELLI; RAMOS, 1989:11). O folhetim nasce como narrativa sob o signo do 

entretenimento: a palavra designa um lugar específico da página do jornal – o rodapé –, 

espaço visualmente demarcado e separado dos outros temas, no qual são tratados os faits 

divers, os crimes, as crônicas policiais e, por fim, o romance-folhetim, publicado em pedaços. 

O romance-folhetim nasceu, em 1836, com a publicação de um romance de Balzac no jornal 

La Presse, de Émile de Girardin. É, em 1841, com os Mistérios de Paris, de Eugène Sue, no 

Journal des Débats, que a narrativa – por entregas ou quadros –transforma-se numa estratégia 

empresarial para aumentar o número de assinantes dos jornais (até então restrito à média e alta 

burguesia), tornando-se uma literatura popular de alcance massivo, por volta do final do 

Segundo Império, adquirível já a um centavo55. Já no Segundo Império (Napoleão III – 1852-

1870), o gênero melodrama ajusta-se ao rigor e à censura do novo regime que calava as 

expressões mais contestatórias, e começa a concorrer com outros formatos em ebulição, como 

o folhetim, com os quais estabelecia empréstimos e doações. No período chamado de 

Melodrama diversificado (1848-1914), o melodrama acompanhou todas as expressões teatrais 

da época, mas sem se modificar profundamente. Distinguem-se, no período, quatro 

inspirações melodramáticas56: a Militar, patriótica e histórica; a de Aventuras e exploração; a 

Policial ou judiciária; e a de Costume ou naturalista. Iremos nos deter, especialmente, nesta 

última por conter as características gerais mais próximas do espírito da “telenovela das oito”, 

e especialmente, do MS, tal como hoje a conhecemos.  

Com a ascensão de novos estratos sociais, o diálogo castelo-choupana vem para o 

centro da cena. Direitos de precedência, preconceitos sociais e familiares são tratados em 

forma de quadros de costumes. Nesse gênero se encaixa L´Étranger (1876), de Dumas Filho. 

A respeito dessa nova geração de melodramaturgos, agora fazendo uso de uma representação 

realista, Sarcey, crítico da época, afirma: 

 
Todos os elementos do antigo melodrama ali estão, mas são ressaltados por novos 
temperos! Um gosto pelo realismo no estudo da vida, teorias científicas e morais 
sucedendo aos gritos de paixão, os acontecimentos subordinando-se ou parecendo 

                                                
55 Para a história do folhetim, consultar: MEYER, Marlyse. Folhetim, Uma História. São Paulo, Companhia das 
Letras, 1996. 
56 Para aprofundar as noções sobre inspiração melodramática, consultar: THOMASSEAU, Jean-Marie. O 
Melodrama. São Paulo: Perspectiva, 2005. pp. 95-120. 
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subordinar-se a uma lógica superior: assim é a lei moral que emana de Deus 
(THOMASSEAU, 2005:104). 

 

Nos primeiros anos do Império, algumas peças trataram o imobilismo social, 

representando um movimento que preconizava a reconciliação entre as classes e a 

manutenção do status quo. Porém, o melodrama orientou-se para o retrato dos meios sociais 

sublinhando os contrastes violentos entre os ambientes ricos e os despossuídos, os artistas em 

face aos poderes do dinheiro e da política etc. Essa forma de melodrama social exacerba-se 

para a estética naturalista, sendo Os Miseráveis (1862), de Victor Hugo, encenada em 1878, a 

obra marco. Na primeira metade do século XIX, existia uma tendência esparsa de se encenar 

melodramas sociais que tratavam dos dissabores da pobreza, mas é a estética naturalista que 

irá apropriar-se deles e codificá-los. Lembra Tomasseau, 

 
Em torno do final do século, este tipo de melodrama se carregará novamente de fortes 
reivindicações sociais, no clima de insegurança provocado pelos movimentos anarquistas, 
pelos protestos operários, pela ascensão do socialismo internacional e pelos escândalos 
financeiros (THOMASSEAU, 2005:108).  

 

Ligadas às teorias humanitárias e socialistas, as obras naturalistas colocam em cena 

os dissabores e o patético da pobreza, sendo a cenografia o recurso que mais enfatiza esse 

espírito: hospitais, esgotos, prisões, cemitérios etc. Analisando o folhetim naturalista de 

Victor Hugo e Eugène Sue, Martín-Barbero repara no caráter testemunhal dessa narrativa que 

traz a voz de um mundo social ausente e reprimido nos discursos sociais da cultura e a 

política (2003:184), ainda que de maneira sentimental, moralista e até reacionária. Seguindo 

essa pista, acaso não podemos identificar o caráter testemunhal no MS, produto de uma 

história da telenovela que, ao longo do tempo, foi trazendo cada vez mais realidade social 

para a ficção?  

 

 

3. 3  A pedagogia moral do melodrama 

 

A função moral e pedagógica do melodrama não pode dissociar-se de sua linguagem 

refratária: o sensacionalismo ou “estética do excesso” (BROOKS, 1995) operacionalizados 

pelos elementos anteriormente descritos. O melodrama nasce com uma missão educadora: 

Pixerécourt reconhecia escrever para aqueles “que não sabem ler”, para este público novo, em 

sua maioria inculto, no qual se desejava inculcar certos princípios de sadia moral e de boa 



 
 

74

política (Thomasseau, 2005:29). Mas, para tal, era necessário considerar essa nova 

sensibilidade nascente e codificá-la no gênero, como assinala Martín-Barbero: 

 
As paixões políticas despertadas e as terríveis cenas vividas durante a Revolução 
exaltaram a imaginação e exacerbaram a sensibilidade de certas massas populares que 
afinal podem se permitir encenar suas emoções. E para que estas possam desenvolver-
se, o cenário se encherá de prisões, de conspirações e justiçamentos, de desgraças 
imensas sofridas por vítimas e traidores que no final pagarão caro suas traições (...) 
Antes de ser um meio de propaganda, o melodrama será o espelho de uma consciência 
coletiva (2001:152). 

 

O público não buscava palavras, mas ações e grandes paixões. Esse sabor pelo 

sensacional coloca o melodrama ao lado do popular, enquanto a marca da educação burguesa 

se manifestará no contrário: no controle e na privatização dos sentimentos. Eis o rasgo de uma 

cultura não letrada ou oral apontada por Martín-Barbero (1989). O melodrama não é filiado a 

uma tradição literária. Ele é um espetáculo “ocular”, inteiramente voltado ao espetacular; é 

um gênero que responde primeiramente às exigências do movimento, da sinceridade e da 

sensibilidade; é um teatro de ação e de imagem desligado deliberadamente de uma escrita 

tradicional do teatro57. Essa retórica do excesso ou da exacerbação dos sentimentos traz uma 

vitória contra a repressão, contra uma determinada economia da ordem, em correspondência 

ao conceito de democracia: 

 
qualquer que fosse a classe social, acredita-se mais no mérito do que no privilégio, e na 
fraternidade do Bem. Entre as forças repressoras da retórica melodramática está a de 
dominação de classe, sugerindo que uma pobre garota perseguida pode confrontar seu 
poderoso opressor com a verdade da condição moral dela (BROOKS, 1995:44).  

 

O excesso narrativo se faz presente também na falta da ambiguidade do texto e na 

reação de espanto dos personagens que, corporizados em gestos de grande efeito visual, 

tornam visível a moral em jogo e o reconhecimento do lado em que está o Bem. Lembremos 

do maniqueísmo, como raiz do modo melodramático: o mundo constitui um campo de batalha 

entre duas forças antagônicas, o Bem e o Mal. O Bem se mantém como força moralmente 

superior e suporta sempre as provações impostas pelo Mal. Como o melodrama se funda na 

moral cristã58, o Bem deve se caracterizar pelo destino e não há espaço para eventos não 

arbitrários; tudo é parte de um plano providencial: a Providência ajudará sempre aquele que 

                                                
57 Thomasseau (2005), no começo da sua obra, salienta como o teatro do melodrama foi rejeitado pela História 
teatral por não se constituir a partir de um estilo literário. Daí, a conotação pejorativa do melodrama qualificado 
de “subliteratura, paraliteratura ou a-literatura”. 
58 Outros elementos cristãos do melodrama canônico são a abnegação, o perdão, o sacrifício, a recompensa, a 
salvação. 



 
 

75

souber ajudar a si mesmo. O Bem é superior e deve sempre mostrar a sua superioridade. Vale 

na imaginação melodramática a ideia de expressão direta dos sentimentos na superfície do 

corpo. Tudo no melodrama se traduz em imagem: o conflito moral se dá entre a autenticidade 

e a hipocrisia. O principal é garantir a pedagogia que requer a resolução das ambiguidades. 

Como ressalta Xavier: 

 
A premissa do gênero é a de que o ser autêntico é transparente, expõe-se por inteiro, sem 
zonas de sombra; o ser hipócrita é turvo, cobre-se de máscaras, exibe sua duplicidade. Em 
termos retóricos, isso significa que é essencial na composição do drama colocar os 
autênticos ao “nosso lado” e os hipócritas “do lado oposto”, regra geral posta em prática 
nas várias faixas do espectro ideológico, pois todos no melodrama procuram identificar os 
seus valores sociais com a celebração da espontaneidade e o ataque à dissimulação. A 
virtude de caráter de um personagem sanciona a sua posição, a hipocrisia o desautoriza. A 
hipótese da legibilidade que se dá ao olhar garante nossa percepção da diferença entre uma 
coisa e outra (XAVIER: 2003:95). 

 

Brooks assinala também um jogo de aparências ao analisar a literatura realista do 

século XIX. O autor chama de “moral oculta” a parábola moral que se esconde por trás das 

coisas banais do cotidiano realista representado nas narrativas: 

 
Realidade é para Balzac tanto o cenário do drama quanto a máscara do verdadeiro drama 
que está por trás, é misterioso, e só pode ser referido, questionado, logo gradualmente 
elucidado. (...) O mundo é subjugado por um maniqueísmo subjacente e a narrativa cria a 
excitação do drama nos colocando em face ao conflito entre o bem e o mal exercido por 
baixo da superfície das coisas (...). A “moral oculta” é o domínio da operalização de 
valores espirituais que é tanto indicada quanto mascarada pela superfície da realidade 
(BROOKS, 1995:5).  

 

Durante o século XX, a penetração mais significativa do melodrama se deu no 

cinema e na televisão, muito especialmente na América Latina, onde, sedimentada na 

telenovela, tem acompanhado a formação das nações modernas e agenciado o processo de 

constituição de uma cultura popular de massas. 

Como temos observado na formação e evolução do gênero, ele nasceu como 

expressão de uma sensibilidade particular que se refrataria numa estética específica: o 

sensacional. O sensacionalismo popular compensou e, ao mesmo tempo, imitou a estrutura 

frenética desarticulada da vida moderna. O melodrama é um gênero vivo – enunciação – que 

foi refletindo e refratando em sua narrativa (temáticas, personagens, cenários, modos de 

representação etc.) as transformações sociais, captando, reelaborando e dando visibilidade aos 

valores circundantes no horizonte social da sociedade em um momento determinado. 

Atualmente, essa representação baseada no excesso e no sensacional nos pareceria absurda 
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por não mais corresponder aos nossos códigos culturais. Se o sensacional, como linguagem, é 

a refração do cotidiano – e seu conjunto de normas e valores – do século XIX, o 

realismo/naturalismo o será para a sociedade de consumo e de experiência fragmentária da 

modernidade do século XX e da pós-modernidade do século XXI. Como aponta Xavier 

(2003), os padrões morais do melodrama ajustaram-se à sociedade de consumo no século XX: 

a admissão do prazer substitui a moral religiosa, o final feliz ao triunfo da virtude, enfim, o 

melodrama conseguiu trabalhar imaginários diferentes, agora gradualmente marcados pela 

psicologia moderna, mas sem abandonar as encarnações do bem e do mal que as incorpora 

nas variações que tais noções tem sofrido. O autor explica: 

 
há melodramas de esquerda e de direita, contrários ou favoráveis ao poder instituído, e o 
problema não está tanto numa inclinação francamente conservadora ou sentimentalmente 
revolucionária, mas no fato de que o gênero, por tradição, abriga e ao mesmo tempo 
simplifica as questões em pauta na sociedade, trabalhando a experiência dos injustiçados 
em termos de uma diatribe moral dirigida aos homens de má vontade (XAVIER, 
2003:93). 

 

 

3.4 O passeio da matriz melodramática pelo bosque das formas culturais 

 

Para discorrer acerca das transformações dialógicas sofridas pela matriz 

melodramática até constituir-se no dispositivo de MS na telenovela brasileira, tomaremos 

como elo condutor principal o percurso proposto por Ortiz, Borelli e Ramos na obra 

Telenovela: História e Produção (1989). O passado da telenovela, a partir desta perspectiva, 

supõe não um itinerário linear, mas um percurso marcado por rupturas e descontinuidades, 

que traz no seu desenvolvimento o diálogo com o romance-folhetim e também com outras 

formas culturais, como a soap-opera americana e a radionovela latino-americana. 

 

3.4.1 Romance-Folhetim 

 

O folhetim se desenvolve no Brasil quase que simultaneamente ao seu surgimento na 

França, especificamente, em 1838, com a publicação de Capitão Paulo, de Alexandre Dumas, 

no Jornal do Comércio (RJ). Porém, existiam diferenças substanciais entre a matriz francesa e 

a brasileira. De um lado, a maioria dos folhetins eram traduções, salvo algumas exceções de 

romances brasileiros publicados na forma seriada. De outro, os escritores brasileiros 

escreviam os romances para logo serem publicados nos jornais, único modo possível, na 
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época, de difundir as suas obras. A diferença da França, cuja imprensa seguia o ritmo 

empresarial e diferenciava a cultura erudita da popular, em relação ao contexto brasileiro deve 

ser ressaltada. No Brasil, o capitalismo, ainda incipiente, caracterizava-se pela falta de 

autonomia das esferas culturais (arte, literatura etc.) de modo que os escritores, mais do que 

literatura folhetinesca de entretenimento, encontravam no jornal o seu canal mais amplo de 

difusão. Disso decorre a falta de uma “cultura de mercado” e o caráter não popular dos 

folhetins. De fato, numa sociedade escravocrata como foi a brasileira, a escrita era um bem da 

elite dominante não atingindo a massa analfabeta da população. O contexto sócio-histórico 

não favoreceu o desenvolvimento do gênero que, já por volta do final do século XIX, havia 

declinado sem nunca ter sido popular. Entretanto, o folhetim deixaria as características 

formais que dariam fisionomia à telenovela. Ortiz, Borelli e Ramos (1989) assinalam que o 

gap que separa o folhetim da radionovela, que chega ao Brasil nos anos 1940, é preenchido 

pela influência da soap-opera americana.  

 

3.4.2 A soap-opera 

 

A soap opera foi lançada nos Estados Unidos, nos anos 1930, dialogando com um 

contexto social específico: o rádio já contava com uma estrutura industrial de exploração 

baseada na publicidade e a crise econômica da Grande Depressão fez com que o aparelho se 

tornasse um bem de consumo popular, constituindo-se na forma mais barata de 

entretenimento. Agências financiadoras do rádio comercial – empresas como Colgate-

Palmolive e Lever Brothers – começaram a produzir as “operas de sabão” para vender seus 

produtos às donas-de-casa, uma vez que a venda havia diminuído por causa da recessão 

econômica. A soap opera guarda diferenças substanciais com o folhetim; Ortiz, Borelli, 

Ramos resumem a primeira delas da seguinte forma: 

 
contrariamente ao gênero folhetinesco, que se organiza em “próximos capítulos” que 
anunciam o desfecho da estória, a soap opera se constitui de um núcleo que se 
desenrola indefinidamente sem ter realmente um fim. Não há verdadeiramente uma 
estória principal, que funcione como fio condutor guiando a atenção do “leitor”; o que 
existe é uma comunidade de personagens fixadas em determinado lugar, vivendo 
diferentes dramas e ações diversificadas. Por isso, as “novelas” americanas são 
bastante longas, chegando a permanecer no ar por mais de vinte anos (ORTIZ; 
BORELLI; RAMOS, 1989:19)59. 

                                                
59 Essa diferença é ainda determinante para distinguir uma soap opera de uma telenovela. A única produção 
audiovisual de televisão brasileira que se encaixa nesta categoria é Malhação, da TV Globo, estreada em 1995 e 
ainda no ar. Apesar de o MS, como ferramenta sócio-educativa, estar inserido também em Malhação, essa 
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Outra diferença é o caráter comercial do produto cultural, concebido, dirigido e 

sustentado por imperativos corporativos: os grandes patrocinadores (as fábricas de sabão) 

eram também os produtores dos programas. Outra característica essencial é o público-alvo 

dessas produções: as donas-de-casa, que segundo pesquisas da época, que detinham o poder 

de decisão da compra no seio familiar, pois são elas que se ocupam dos afazeres domésticos e 

que se interessam pelos programas de entretenimento mais do que pelos didáticos. Esse 

contexto será refletido nas temáticas voltadas para o mundo feminino (problemas do 

casamento, saga familiar etc.) e certas feministas reconhecerão o selo melodramático da 

narrativa que, em momento crítico da sociedade americana, colocava a mulher como fator 

moral e ético de preservação do lar contra as forças do mundo exterior (ORTIZ; BORELLI; 

RAMOS, 1989:21). A mulher, então, é vista duplamente: como consumidora potencial e 

como representativa de um universo de valores que podem ser explorados por uma narrativa 

particular.  

 

3.4.3 A radionovela 

 

A soap opera induzirá a criação da radionovela na América Latina, cujo berço 

encontrar-se-ia em Cuba. Neste país existia uma tradição folhetinesca e algumas experiências 

em rádio como o rádio-teatro. Por volta do ano 1933, Cuba tinha um sistema radiofônico 

desenvolvido, mas padecia por falta de interesse oficial pelo setor. Os Estados Unidos, em 

face da ampliação de fronteiras, acabou sendo a principal fonte de referência na aplicação de 

técnicas, comercialização e programação radiofônica. Nesse contexto, aparecem as 

radionovelas patrocinadas por fábricas de sabão cubanas que logo seriam incorporadas pela 

Colgate-Palmolive e pela Procter and Gamble. O escritor cubano Felix Gaignet deixa a escrita 

folhetinesca de mistério e detetives para se voltar para o melodrama sentimental, rendendo, 

em 1935, um fruto que seria o marco para o nascimento da telenovela: El Derecho de Nacer 

(O Direito de Nascer). A cidade de Havanna transforma-se num pólo produtor de 

radionovelas, começando a exportar artistas, diretores e livretos para o restante da América 

Latina. A marca distintiva da radionovela cubana em relação à soap opera será privilegiar a 

matriz melodramática canônica, o sentido trágico da vida e as narrativas de amor. Como 

lembram Ortiz, Borelli e Ramos (1989), os títulos Mujeres que Trabajan, El Dolor de Ser 

                                                                                                                                                   
produção ficará fora de nosso estudo por se tratar de uma soap opera e não de uma telenovela, que é nosso objeto 
de estudo. 
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Madre etc. revelam o interesse pelo mundo feminino e a intenção propositada de “fazer 

chorar” um público feminino que, mergulhado na pobreza, encontraria nas radionovelas a 

válvula de escape para o pranto a fim de liberar as próprias angústias.  

As empresas americanas multinacionais de sabão, ao se implantarem no continente 

latino, levarão consigo a fórmula – comercial (patrocinadores e produtores) e melodramática – 

consagrada na ilha, chegando a instalar-se no Brasil, em 1941, ano em que foram lançadas A 

Predestinada, pela Rádio São Paulo, e Em Busca da Felicidade, pela Rádio Nacional.  

A radionovela chegou ao Brasil no contexto do “processo autônomo ou nacional de 

desenvolvimento”, iniciado com a Revolução de 1930 e que se prolongaria até meados de 

1950. É o período marcado pelo início de industrialização e urbanização de forma desigual e 

insuficiente que fará emergir novas forças sociais – as camadas médias e populares urbanas, o 

que justificará por parte do Estado uma política nacional-populista.  

As contradições de um sistema que se afirmava como capitalista em crescimento, 

porém sob alto custo social gerado pela concentração de renda e exclusão da maioria da 

população, serão expressas pelo papel ambivalente desempenhado pelos meios de 

comunicação massiva (MCM). Como assinala Lopes (2005), por um lado, eles se posicionam 

como difusores do efeito-demostração do estilo de vida urbano e na forma de agências de 

socialização antecipada60. Por outro, como aguçadores de tensões sociais, uma vez que, 

graças a eles, as camadas percebem as discrepâncias entre as pressões de consumo e a falta de 

oportunidades e acesso aos bens. Diante deste campo de tensão, a proposta política – 

funcionamento da hegemonia - foi fixar um modelo de inserção e participação particular e 

específico para os estratos sociais de baixa renda, que se associa ao problema da identidade, 

do que é nacional: converter as massas em povo e o povo em nação (LOPES, 2005:23). 

Aliados ao Estado populista, os MCM se tornaram cada vez mais eficazes à medida que as 

massas reconheciam, nos conteúdos veiculados, algumas de suas demandas básicas e a 

presença de seus modos de expressão: 

 
Foram o rádio e o cinema os meios que nesse período mais propiciaram às classes 
populares, seja às pessoas do interior, seja aos migrantes nas cidades, as primeiras 
vivencias cotidianas da nação, difundindo a experiência cultural simultaneamente 
partilhada por nordestinos, paulistas, gaúchos, cariocas (LOPES, 2005:24). 

  

                                                
60 Os meios agem no nível cultural e ideológico no sentido de introduzir padrões “modernos” de conduta 
contribuindo para a difusão do estilo de vida urbano e para a adesão, por meio da socialização antecipada, às 
oportunidades inerentes àquele estilo de vida que se difundiam como superiores (LOPES, 2005:22). 
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No Brasil da década de 1940, os aparelhos de rádio eram um bem de acesso massivo, 

de modo que o gênero adquiriu um sucesso inédito, tornando-se a radionovela um produto 

cultural popular61, estatuto que não tinha adquirido o folhetim. Se inicialmente a radionovela 

era importada, aos poucos surgiram textos escritos por autores brasileiros e uma consequente 

especialização da produção, acumulando-se uma experiência sobre a literatura melodramática 

que logo seria transferida para um novo dispositivo técnico: a televisão. Nos próximos anos e 

diante de um novo contexto de aceleração de mudanças, uma nova forma cultural cumpriria a 

função de talhar a nação por meio do imaginário: a telenovela. 

 

 

3.5 A telenovela como ação pedagógica 

 

A partir da leitura de distintas periodizações acerca da telenovela como produto 

cultural, realizadas por diversos autores62, buscamos discorrer sobre as transformações da 

matriz melodramática, neste formato, em função de três períodos que consideramos os mais 

marcantes e que expressam, de certo modo, a evolução do estreitamento do vínculo entre 

ficção e realidade, e a evolução de uma dimensão pedagógica que, cada vez mais, vai se 

expressando de forma explícita e deliberada. Chamamos esses três períodos de: 1. Herança 

melodramática canônica (1950-1967); 2. Proposta realista e diversificação do gênero (1968-

1990); e 3. Melodrama e naturalismo (1990-atualidade). É no terceiro período que colocamos 

o MS como expressão naturalista e deliberada da pedagogia da matriz melodramática.    

 

1. Herança melodramática canônica (1950-1967) 

 

A história da telenovela está atrelada à história da televisão no Brasil. Foi Assis 

Chateaubriand quem lançou o Brasil na era da televisão, inaugurando a TV Tupi Difusora São 

Paulo, em 1950, face a um capitalismo nacional incipiente. A primeira telenovela, Sua Vida 

me Pertence, de Walter Foster, estreou em 1951. Todo o período será caracterizado por uma 

indústria televisiva de caráter artesanal e improvisado, dirigida por “capitães de indústria” e 

                                                
61 Entre 1943 a 1945 foram transmitidas 116 radionovelas pela Rádio Nacional, num total de 2.985 capítulos 
(ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989:27). A existência do IBOPE, em 1944, faz entrever a formação de uma 
massa de público.  
62 ORTIZ, Renato; BORELLI, Silvia H.S.; RAMOS Ortiz, José Mario. Telenovela, História e Produção. São 
Paulo: Brasiliense, 1989. MATTELART, Armand & Michèle. O Carnaval das imagens. A ficção na TV. São 
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não segundo parâmetros de uma administração racional e moderna. Esta base material de 

recursos técnicos e humanos limitados teria seu correlato na linguagem artística que buscava 

uma expressão própria. Constituída a partir do capital simbólico do rádio, a telenovela abriga 

tanto atores, quanto diretores, escritores e gêneros, sendo sua linguagem caracterizada mais 

pela oralidade de um narrador em off do que pelo mundo imagético. O melodrama63 

lacrimoso, calcado à cubana, e sua estrutura maniqueísta serão as matrizes predominantes 

desta nova forma cultural nos primeiros anos: 

 
Se a tradição radiofônica, por um lado, impunha barreiras ao desenvolvimento da 
telenovela, por outro, constituía uma fonte inesgotável de referência. (...) Deixando de 
lado alguns romances adaptados (Machado de Assis e José de Alencar), existe uma clara 
predominância do gênero melodramático (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989:29). 

 

Porém, a partir de 1954, essa matriz declina em favor da adaptação de clássicos 

estrangeiros do romance-folhetim que já haviam sido imortalizados na filmografia de 

Hollywood: Victor Hugo, Julio Verne, Alexandre Dumas, e autores expoentes de uma escrita 

“mais erudita”, como Bernard Shaw, entre outros. Essa escolha não dependia tanto de um 

interesse pelo folhetim, mas pela falta de uma indústria cinematográfica brasileira, de modo 

que “copiar” os filmes americanos constituía-se na referência hegemônica para a construção 

de uma linguagem de câmeras na TV. Se o rádio contribuía na oralidade, o cinema americano 

exercia sua influência na linguagem imagética. Outro motivo que dialoga com o declínio do 

melodrama como matriz de gênero é a falta de uma indústria cultural televisiva. Se a 

radionovela atingia os objetivos de explorar um mercado, a televisão era ainda precária para 

que isso acontecesse. Os investimentos em publicidade televisiva provinham principalmente 

do varejo e não das multinacionais que, voltadas ao sucesso do rádio, desconfiavam da 

rentabilidade da televisão. Entretanto, essa situação começa a reverter-se no final da década 

quando as agências e os patrocinadores estrangeiros “apostam” na TV brasileira motivados 

pelo sucesso da televisão nos seus países de origem.  

A partir do caráter precário de experimentação da TV comercial brasileira durante a 

década de 1950, dois pólos de legitimidade cultural são devolvidos ao seu seio. O primeiro, é 

marcado pela tradição radiofônica: programas humorísticos, de auditório e novelas; o 

                                                                                                                                                   
Paulo: Brasiliense, 1987. CAMPEDELLI, Samira Y. A telenovela, São Paulo: Ática, 1985. FERNANDES, 
Ismael. Memória da telenovela brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1997, entre outros. 
63 Alguns títulos da época são: Meu Destino Trágico (1952), de J. Silvestre; Um Beijo na Sombra (1952), de José 
Castelar; Na Solidão da Noite (1953), de Péricles Leal.  
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segundo, é marcado pelo “cultural”: teatro na TV e teleteatro64. É preciso frisar que, além do 

caráter de entretenimento ou comercial que esses formatos tentam introduzir na TV, eles 

trazem também uma distinção cultural para o meio. É com a literatura estrangeira consagrada 

– regime da escrita – que se pretende endossar o prestígio social da TV, opondo-se à tradição 

oral e desqualificando-a, pois esta insistia em se perpetuar. Outro motivo que marcaria o 

declínio da produção da telenovela é o ingresso e a popularidade dos seriados americanos que 

começam a circular no país por volta de 1958. Entretanto, essa situação seria revertida a partir 

da segunda metade da década de 1950, aprofundando-se durante o período do governo militar 

(1965-1985). É o momento do processo “transnacional” de desenvolvimento em que capitais 

estrangeiros passaram a dominar os ramos-chave da indústria. 

O processo de industrialização – e crescimento da indústria cultural –, iniciado na 

década de 1960, tem sua expressão no crescimento do número de aparelhos de TV65 e das 

redes66 de televisão que ampliam o eixo Rio-São Paulo, facilitado pela introdução de uma 

nova tecnologia: o videoteipe. A TV começa a ser um veículo de massa, fato que reorienta o 

financiamento publicitário que deixa o rádio e vincula-se definitivamente aos interesses de 

mercado. Essa fase será marcada por uma nova forma de gerenciar a produção, cujo 

paradigma será a TV Excelsior que poderia ser apontada como a passagem intermediária entre 

a TV Tupi e sua mentalidade artesanal, e a TV Globo e seu padrão consolidado de produção. 

De fato, a TV Excelsior, criada em 1959, é a primeira emissora a ser administrada com uma 

moderna visão empresarial (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989:57), o que implica um 

processo de racionalização em vários níveis: o uso de gravação em videoteipe permite a 

formatação da grade de programação, estabelecendo horários e programas estáveis para fixar 

o telespectador num único canal; a criação de seu próprio logo e slogan, autopromovendo-se 

como marca; a quebra do “acordo de cavalheiros”67 ao investir na profissionalização e 

                                                
64 O “teatro na TV” consistia na encenação na TV de obras teatrais em cartaz, sendo as mesmas companhias de 
atores que montavam as peças. O teleteatro já respondia à necessidade de adaptação de peças teatrais (clássicos 
da literatura universal) para uma linguagem especificamente televisiva, não considerava a TV como mero 
veículo. Alguns exemplos de Teatro na TV são o “Grande Teatro Tupi”, criado em 1950, em São Paulo, e o 
“Teatro Cássio Muniz”, no Rio de Janeiro. O formato tinha duas horas conforme o tempo real da encenação no 
palco. O programa modelo de teleteatro era “TV de vanguarda”, criado em 1952 pela TV Tupi, permanecendo 
no ar até 1967.   
65 Na década de 1950 registram-se 434 mil aparelhos. No primeiro quinquênio da década de 1960, 1993 
aparelhos (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989:79). 
66 Cidades brasileiras com emissoras: 1950: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Riberão 
Preto, Bauru. Em 1960 incorporam-se emissoras em: Recife, Salvador, Curitiba, Fortaleza, Brasília, 
Guaratinguetá, Belém, Uberlândia, Londrina, São Luís, Juiz de Fora (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989:79). 
67 Perante a precariedade do sistema televisivo, o “acordo de cavalheiros” consistia num pacto entre os donos das 
emissoras através do qual eles se comprometiam a não empregar funcionários que trabalhassem para seus 
concorrentes. Quebrar esse pacto significaria atrair pessoal técnico e artístico com ofertas de salários melhores 
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especialização de uma equipe própria (técnicos, figurinistas, cenógrafos etc.). Essa série de 

mudanças se refrataria na transformação do formato: a telenovela diária. Em 1963, estreia 2-

5499 ocupado, do argentino Alberto Migre, veiculada pela TV Excelsior e financiada pela 

Colgate-Palmolive. A telenovela diária responde à racionalização industrial em ascensão, 

repetindo o papel que outrora representou o rádio na década de 194068.  

O ano de 1964 constitui um marco na história da telenovela no Brasil: estreava na TV 

Tupi o texto original cubano escrito por Félix Caignet: O Direito de Nascer. A telenovela 

ganha adesão firme de audiência, penetrando na vida das diversas camadas da sociedade 

brasileira, marcando o tempo social (MARTÍN-BARBERO, 2001) do cotidiano ao provocar a 

mudança de hábitos rotineiros, como sincronizar o horário do jantar com o da telenovela das 

20hs, por exemplo. Os jornais da época começam a falar da telenovela como um fenômeno 

inédito: o público nas ruas confunde os atores com os personagens, crianças recém-nascidas 

ganham o nome do protagonista, todos param suas atividades ou são adiadas para não perder a 

telenovela. 

 Durante o primeiro quinquênio da década de 1960, percebe-se na grade televisiva da 

TV Excelsior o gradual aumento da presença da telenovela, ocupando um lugar firme no 

prime-time69. Ao lado da TV Excelsior, em 1965, outra emissora ingressa no cenário 

audiovisual brasileiro: a TV Globo, pertencente ao grupo de Roberto Marinho70. Apesar do 

trabalho das grandes emissoras da época – TV Tupi, TV Excelsior e TV Globo – a favor do 

desenvolvimento do formato, ainda imperava a falta de um modelo de produção que 

equacionasse a duração do formato e seu custo operacional. Daí, a duração irregular (30, 50 

ou 150 capítulos) e a descontinuidade na produção das telenovelas.   

Como se refrataria essas condições de enunciação na matriz melodramática? Se, até 

1966, ainda permaneciam as adaptações de romances estrangeiros próprios do período 

                                                                                                                                                   
que as do mercado, desregular o controle das emissoras sobre os casts e manter uma política salarial livre das 
pressões do pessoal assalariado. 
68 Da mesma forma, são as empresas de sabão e dentifrício que serão os pólos de financiamento e produção das 
telenovelas, suprimindo a autonomia das emissoras. Dentro desse esquema, começa um processo de autoria que 
irá desde a seleção e adaptação de roteiros de sucesso latino-americano até a realização de roteiros nacionais. 
69 Embora ainda apresente os enlatados estadunidenses (1963: 36%, e 1969: 43% da grade), os programas 
populares de audiência e os teleteatros perdem audiência para a telenovela, sendo os últimos definitivamente 
tirados da grade por volta do ano 1967. Em 1963, a TV Excelsior tira do ar “Teatro 9” e “Teatro 63” 
concomitantemente ao lançamento da primeira telenovela diária. Em 1964, o sucesso de O direito de nascer 
determina o fim do “Grande Teatro Tupi”.  
70 Em 1950 Juscelino Kubitschek concede um canal ao grupo Roberto Marinho, que já contava com o jornal O 
Globo (1925), Rio Gráfica Editora e Rádio O Globo (1944). Em 1962, a emissora se associa ao grupo americano 
Time-Life, que tinha interesse em ocupar estrategicamente espaço nos meios de comunicação da América 
Latina. A emissora começa a operar, em 1965, com o canal 4 (RJ) e, em 1966, penetra em São Paulo com a 
compra da TV Paulista, Canal 5. 
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anterior, a época iria caracterizar-se pela hegemonia do melodrama canônico. Este modelo se 

impunha como hegemônico perante as decisões das multinacionais que ainda controlavam a 

produção. Em primeiro lugar estavam as telenovelas importadas (cubanas, argentinas, 

mexicanas, venezuelanas) de autores como Alberto Migre, Abel Santa Cruz, Felix Caignet. 

Em seguida, vinham os melodramas brasileiros, muito deles transmitidos na fase de ouro do 

rádio. Neste período, alguns escritores brasileiros começaram a se firmar, como Ivani Ribeiro, 

Eduvaldo Vianna, Raimundo Lopes, entre outros. Percebe-se, nesse período, dois tratamentos 

diferentes dados à matriz. De um lado estavam as telenovelas melodramáticas exibidas pela 

TV Tupi e pela TV Excelsior. Nelas eram tratados uma pluralidade de assuntos que em torno 

do amor, do dever e da família, numa rede de polarização entre bem e mal, ricos e pobres, 

justos e injustos, felicidade e tristeza. As tramas recuperam as temáticas dramáticas e 

dicotômicas do romance-folhetim: 

 
a doméstica numa relação amorosa com o patrão milionário (A Moça que Veio de Longe, 
1964, Abel Santa Cruz); o relacionamento conturbado entre a mãe e a filha que 
desconhece a verdadeira maternidade (Uma Sombra em Minha Vida, 1964, S. Leblon), 
bebês trocados num duelo de culpa e vingança (Somos Todos Irmãos, 1966, J. W. 
Rochester), a paternidade desconhecida (Direito de Nascer, 1964-5, F. Caignet) (ORTIZ; 
BORELLI; RAMOS, 1989:70). 

 

Observa-se nessas produções uma intenção germinal de abrasileirar o gênero, 

aproximando esses dramalhões a um cotidiano brasileiro reconhecível pelo público, 

tratamento que será hegemônico a partir da década de 1970. Os personagens do antigo 

folhetim que reforçavam um imaginário herdado da aristocracia com carruagens, reis, rainhas, 

duques e condes, são aos poucos transmutados para um imaginário moderno em ascensão, 

cujos tipos sociais ligam-se ao mundo urbano contemporâneo: carros, ônibus, cidades 

brasileiras, profissões etc. 

Outro campo de produção melodramática será desenvolvido na TV Globo na sua fase 

inicial de incursão no gênero, cujo paradigma será a escritora cubana Glória Magadan. A 

autora chega ao Brasil como supervisora da seção internacional de telenovelas Colgate-

Palmolive de São Paulo. Logo em seguida é contratada pela TV Globo, onde investe em 

adaptações “livres” de filmes hollywoodianos, romances consagrados e folhetins do século 

XIX. Essas megaproduções fantasiosas, chamadas também de folhetim exótico, são 

ambientadas em paisagens alienígenas, distantes, onde atuam personagens excêntricas, 

extravagantes, quando não esdrúxulas (CAMPEDELLI, 1985:32). Localizadas no horário 

nobre da grade, destacam-se as telenovelas Eu Compro essa Mulher (1966), baseada no 
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romance O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas; e O Sheik de Agadir (1966), 

adaptação de Taras Bulba, de Gogol. O Sheik de Agadir pode ser considerado o paradigma de 

um modelo melodramático caracterizado por personagens com nomes estrangeiros, vivendo 

dramas pesados, diálogos formais e figurinos pomposos, ambientados em tempos e lugares 

remotos (LOPES, 2003:24). Modelo que será transfigurado no período seguinte, sob novas 

condições sociais, dito de outro modo, sob novas condições de produção de enunciação. 

Para fechar esse período inicial da telenovela, o qual chamamos Herança 

melodramática canônica, resta concluir que a forma herdada do folhetim melodramático foi 

refratária a um contexto de capitalismo incipiente, no qual a arte folhetinesca de narrar dia 

após dia se impõe para criar o hábito de audiência e horizontalidade da grade. Mas esse 

caráter econômico não seria viável sem levar em consideração a reação de um público ávido 

por histórias, que encontra naquele imaginário um meio de entretenimento, de projeções de 

desejos, de angústias, de anseios e de realizações, que se vê representado e através do qual se 

reconhece. É gradualmente e a partir da matriz melodramática canônica que produtores e 

receptores vão desenvolvendo uma nova linguagem e as competências tanto para falá-la – ou 

narrá-la – quanto para lê-la, estabelecendo-se um diálogo possível. A esta herança 

melodramática seguem-se as transformações sociais e nela se imprime cada passo da história. 

É a partir de 1968 que achamos outro marco do diálogo que, em termos bakhtinianos, é 

estabelecido entre a arte e a sociedade.   

 

2. Proposta realista e diversificação do gênero (1968-1990) 

 

Por volta do final da década de 1960, percebe-se uma tendência de afastar-se do 

melodrama canônico nos termos em que vimos desenvolvemos até aqui. São as telenovelas 

Ninguém Crê em Mim (César Lauro Muniz, TV Excelsior, 1966), Os Rebeldes (Gerardo 

Vietri, TV Tupi, 1967-68), Os Tigres (Marcos Rey, TV Excelsior, 1968-69) e Beto Rockfeller 

(Bráulio Pedroso, TV Tupi, 1968-69) que trazem a renovação71 da matriz melodramática, 

sendo o último título o paradigma dessa periodização. Beto Rockfeller é considerado, por 

                                                
71 Os autores citados, provinham, diferentemente dos autores do período anterior (1. Herança melodramática 
canônica), do campo do teatro e do cinema, o que significa que, desaparecido o teleteatro, a tensão e a 
contradição que existia entre a telenovela e o teleteatro como campos de distinção cultural se recoloca no seio da 
telenovela. Essa captação de autores será reforçada na década seguinte, com a incorporação ao universo da 
telenovela de nomes como Walter George Durst, Benedito Ruy Barbosa, Dias Gomes etc., decisivos para a 
consolidação de uma teledramaturgia nacional. 
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Mattelart e Mattelart (1987), o primeiro arquétipo real da telenovela brasileira, transformando 

radicalmente a fórmula do produto audiovisual: 

 
Com ritmo mais rápido, linguagem e movimentos dos atores mais soltos, Beto Rockfeller 
introduz principalmente outro tipo de herói e de impulso dramático: não se trata mais do 
princípio maniqueísta do Bem e do Mal – o herói não é mais executor de vingança, a 
encarnação da Paixão ou o portador do Bem, mas um indivíduo de origem modesta, 
habitante da cidade, sujeito a erros, cheio de dúvidas, inseguro, buscando estima, pondo 
em prática todos os seus recursos de astúcia para subir na escala social (MATTELART e 
MATTELART, 1989:30). 

 
A telenovela se afirmava afastando-se do gênero puramente sentimental, colocando 

situações sociais que se aproximavam da realidade cotidiana brasileira, em que os 

personagens-tipo correspondiam às diversas classes sociais (tanto o industrial como o 

mecânico) vivendo em conflito. É a classe média urbana brasileira que é representada na 

telenovela. Essas temáticas correlatas de uma realidade conhecida serão refratadas na 

linguagem por meio do que o mesmo Bráulio Pedroso chamou de uma proposta realista 

(ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989:78). A proposta realista – de trazer o cotidiano para o 

vídeo – será concretizada graças a uma inovação técnica: Beto Rockfeller é a primeira 

telenovela em que é utilizado o videoteipe. Esta ferramenta será a apropriada para a realização 

dos primeiros planos e planos meios, o que modifica a postura do ator, agora mais 

descontraída, provocando mudanças de tom e de diálogos, que passam a ser coloquiais e 

soltos, construindo uma narração mais ágil, possibilitada pelo aumento de gravação de cenas, 

e, por fim, acrescentando verossimilhança devido à possibilidade de gravação de exteriores.  

É hora de se perguntar: com que contexto está dialogando agora a matriz 

melodramática ou é produto de qual sociedade? Na virada da década de 1960/1970 a 

telenovela se encontrava imersa num processo cultural atravessado pela aceleração da 

modernização da sociedade sob coerção do governo militar. Se os anos 1940-1950 podem ser 

considerados como momentos de incipiência de uma sociedade de consumo sob uma política 

nacional de desenvolvimento, as décadas de 1960 e 1970 se definem pela consolidação de um 

mercado nacional de bens culturais. A modernização do país, baseada na construção de uma 

ideologia de integração nacional promovida pelo Estado autoritário – Lei de Segurança 

Nacional72, terá consequências determinantes no campo cultural. Essa integração é operada a 

                                                
72 A Ideologia de Segurança Nacional constitui o fundamento do pensamento militar em relação à sociedade. 
Essa ideologia concebe o Estado como uma entidade que detém o monopólio da coerção, isto é, da faculdade de 
impor, inclusive pelo emprego da força, as normas de conduta a serem obedecidas por todos. Trata-se também de 
um Estado que é percebido como centro neurálgico de todas as atividades sociais relevantes em termos políticos, 
daí uma preocupação constante com a questão da “integração nacional” (ORTIZ, 2001:115). 
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partir da implantação da infraestrutura tecnológica do sistema de telecomunicações (Embratel 

e Intelsat, em 1965; Ministério de Comunicações, 1967) e do sistema de microondas (1968) 

que abre o funcionamento de redes permitindo a interligação de todo o território nacional. O 

que a lei propunha era uma instância que integrasse, a partir de um centro, a diversidade 

social que compunha a sociedade. Retomando as palavras de Williams (1975:119): Uma 

demanda (social) que corresponde às prioridades dos grupos de decisão atrairá, é claro, 

mais rapidamente, os investimentos, recursos e permissão oficial, aprovação ou fomento, de 

que depende uma tecnologia em desenvolvimento. Portanto, como o Estado privilegia a área 

econômica, os frutos desse investimento serão colhidos pelos grupos empresariais televisivos, 

sendo a TV Globo a maior beneficiária. Ainda que a indústria cultural seja um dos principais 

veículos de exercício da hegemonia cultural pelas classes dominantes, a relação entre Estado e 

mercado cultural não se deu sem contradições, estas perpassaram por todas as fases 

produtivas, até mesmo pela recepção que cada segmento social deu aos produtos. O Estado 

impulsiona uma produção cultural ambivalente, no intuito da busca por uma “cultura 

brasileira”, uma “identidade nacional”. Se, por um lado, a censura era de caráter repressor 

(proibindo determinada produção), por outro, era disciplinadora (incentivando determinado 

tipo de produção), fazendo do período, o momento de maior produção e difusão de bens 

culturais (ORTIZ, 2001:114). Conforme o autor, 

 
A implementação de uma indústria cultural modifica o padrão de relacionamento com a 
cultura, uma vez que definitivamente ela passa a ser concebida como um investimento 
comercial. O processo de industrialização da televisão, e particularmente o papel que nele 
desempenha a telenovela, é esclarecedor (ORTIZ, 2001:144). 

 

Se a TV Tupi, com Beto Rockfeller, inaugura uma nova geração de produtos 

televisivos em diálogo com o social, é a TV Globo73 que saberá rentabilizar as descobertas, 

constituindo-se, em 1969, como a principal rede nacional e produtora de telenovela do 

mercado audiovisual e veículo majoritário de um imaginário nacional através de suas 

telenovelas. A década de 1970 significou a consolidação da emissora por meio da telenovela, 

                                                
73 A TV Tupi que, em 1967, conta 13 emissoras mais quatro afiliadas, é a concorrente principal da TV Globo no 
período. Porém, diante da consolidação progressiva da TV Globo, seu declínio é eminente em 1980. Outras 
emissoras, como a Record e a Bandeirantes, só atuam no nível regional, tornando-se redes nacionais por volta do 
final da década de 1970. A produção da Record é irregular e a Bandeirantes só incursiona no gênero nesse ano, 
voltando a produzir só em 1979-80. A TV Excelsior faz sua última telenovela em 1970 quando tem sua 
concessão cassada. Em 1980, a TV Globo conta com 36 emissoras afiliadas que, em 1986, somam 48, cobrindo 
98% dos municípios brasileiros, atingindo 17,6 milhões de domicílios com TV (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 
1989:83-89). 
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cuja racionalização tomou forma de padrão industrial74 e foi a mentora de uma 

teledramaturgia nacional: 

 
Falar de telenovela brasileira é falar das novelas da Globo. São elas, sem dúvida, as 
principais responsáveis pela especificidade da teleficção brasileira. Essa especificidade é 
resultado de um conjunto de fatores que vão desde o caráter técnico e industrial da 
produção, passam pelo nível estético e artístico e pela preocupação com o texto e 
convergem no chamado padrão Globo de qualidade. É possível atribuir às novelas da 
Globo o papel de protagonistas na construção de uma teledramaturgia nacional (LOPES, 
2003:23). 

 

O processo de sedimentação das telenovelas da TV Globo se dará paralelamente à 

formação de uma dramaturgia diversificada, cujo eixo é a nacionalização do gênero, o seu 

abrasileiramento. O realismo será a proposta para viabilizar essa nacionalização, tanto nas 

temáticas como nos procedimentos de linguagem; o realismo é a forma/conteúdo que adotará 

a partir desse momento a telenovela brasileira. O realismo concebido pelos autores visa 

responder uma questão central: como retratar, discutir e criticar a realidade brasileira? 

Lauro César Muniz, citado por Ortiz, Borelli e Ramos (1989:94), nos diz, em 1977: Espelho 

de uma realidade mágica, o mundo do espetáculo reflete a vida a partir da recriação 

artística. Esta história será passada em dois níveis distintos: o nível da realidade e o nível da 

arte, espelho da realidade. Essa reformulação da matriz melodramática que, agora, em termos 

backtinianos, passa a refletir (“no nível da realidade”) e refratar (“no nível da arte”) o 

cotidiano brasileiro, sofrerá tensões em relação à censura imposta pelo Estado no seio dos 

produtores culturais, onde considerarão a proposta realista como uma nova legitimidade para 

o produto telenovela contra os “dramalhões”75 e a proposta melodramática mais canônica 

como “alienada”. As telenovelas realistas quase sempre tratarão de ambientes regionais e de 

um ideário nacionalista e crítico que ganhou forma no cinema na década de 1960, passando a 

ser transposto para a TV. São títulos da época: Irmãos Coragem (1970-71), Bandeira Dois 

(1971-1972), O Bem-amado (1973), O Espigão (1974), e Fogo sobre a Terra (1974-1975), 

entre outros. A linha será ainda desenvolvida nos anos 1980, com títulos como Roque 

Santeiro (1985) e Roda de Fogo (1986-87), em diálogo com o contexto político da época: um 

                                                
74 A média de capítulos por obra ficou estipulada em 6 meses. A grade se padroniza oferecendo três telenovelas 
diárias, incorporando, em 1972, uma quarta, a das 18hs, conformando hábitos de audiência específicos. Na 
atualidade esse padrão é mantido e representado por: 18h: telenovela histórica ou romântico-folhetinesca; 19h: 
telenovela contemporânea em chave cômica; 20h: a principal telenovela, de tema social e adulto.  
75 Os dramalhões mais tradicionais serão explorados pelo SBT – Sistema Brasileiro de Televisão (1981), do 
empresário Sílvio Santos, produzindo adaptações de telenovelas mexicanas de Marisa Garrido para, por fim, 
identificar-se, nos anos 1990, como a emissora que importa enlatados da Televisa conseguindo um mercado 
cativo baseado na audiência das classes D e E. 
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esgotamento do modelo autoritário, uma desilusão do “milagre brasileiro” que era a bandeira 

da modernização, e uma lenta, mas progressiva, redemocratização do país expressado no 

clima das Diretas Já76.  

Do outro lado da proposta realista, o gênero se diversifica em adaptações 

literárias77 (romances nacionais que falam da tradição) como resposta da TV Globo às 

pressões governamentais que exigem uma televisão educativa, bem comportada e de melhor 

nível (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989:97). Essas produções vêm negociar com o 

disciplinamento do Estado que vê nas telenovelas um instrumento tanto educativo como 

deturpador da ética da sociedade78. O interesse pelas adaptações literárias decai na década de 

1980, que passa a ser prioritário da TV Cultura. Por outro lado, a matriz melodramática 

explora o personagem canônico do “bobo,” dando origem a outro formato: a telenovela-

comédia
79, localizada na faixa – ainda vigente na TV Globo – das 19h, caracterizada por suas 

tramas paródicas e farsescas. Este formato dialogará com outros gêneros trazendo para a 

linguagem as referências das chanchadas do cinema e das histórias em quadrinhos, 

estendendo a produção aos anos 198080. Por fim – e dentro também de um enclave realista –, 

encontra-se outra diversificação do gênero, que é o modelo mais profícuo de produção 

telenoveleira até a atualidade: o folhetim-modernizado81, isto é, os temas da matriz 

melodramática tradicional são readaptados à realidade brasileira, combinando-se com 

elementos mais visíveis do cotidiano de uma sociedade em processo de modernização. São 

títulos da época: Dancing Days (1978-79), Mulheres de Areia (1973-1974), O Astro (1977-

78), Selva de Pedra (1972-73), entre outros. Na década de 1980, encaixam-se nessa categoria: 

Água Viva (1980), Coração Alado (1980-81), a segunda versão de Selva de Pedra (1986) e 

Corpo Santo (1987), considerada uma telenovela-reportagem, um formato que funde ficção 

e realidade com pretensões jornalísticas (RAMOS, 1996). Podemos dizer, em termos gerais, 

que a década de 1980 foi um período de estabilidade e fortalecimento das transformações da 

                                                
76 Diretas Já foi um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no Brasil, em 1984. A 
possibilidade de eleições diretas para a Presidência da República no Brasil se concretizaria com a aprovação da 
proposta da Emenda Constitucional Dante de Oliveira, pelo Congresso Nacional. 
77 Localizadas na faixa da tarde, entre as 18 e 19 horas, também foram produzidas, em menor medida, pela TV 
Tupi e pela Rede Record. Alguns títulos são: A Escrava Isaura (1976), Cabocla (1979), Olhai os Lírios do 
Campo (1980).  
78 Nessa tensão a telenovela Roque Santeiro é censurada, em 1975, aparecendo no ar só 10 anos após.  
79 Entre as telenovelas da época destacam-se O Cafona (1971) e O Bofe (1973). 
80 Esta tendência continuará a ser trabalhada na década de 1980 no horário das 19h, por meio de produções de 
uma nova geração do audiovisual encabeçada por Guel Arraes e Jorge Fernando. São títulos da época: Guerra 
dos Sexos (1983), Cambalacho (1986), Sassaricando (1988), de Silvio de Abreu, e Bebê a Bordo (1988) de 
Carlos Lombardi. 
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matriz melodramática que tinham surgido de maneira intempestiva – seguindo a sensibilidade 

e os ritmos da modernização – na década de 1970. Na década de 1980, a TV Globo descansa 

sobre os ombros confortáveis da telenovela quase sem concorrentes82, preocupando-se com a 

internacionalização83 de suas produções e com o usufruto das novas tecnologias de 

telecomunicações (satélite) que lhe renderiam o fortalecimento na concorrência nacional e 

mundial. 

Na atualidade, a demarcação entre telenovelas “realistas” e “folhetim-modernizado” 

não é tão estrita, e, poderíamos dizer, que abrangem uma categoria comum, que é a da 

complexidade social. Entretanto, essa é uma característica própria da telenovela, mais 

especificamente, na faixa horária das 20h, padronizada como de conteúdo social e adulto, 

característica predominante que confere identidade a esta produção nacional. Citando Baccega 

(2001), essa identidade poderia ser conceituada como “telenovela sócio-cultural”, 

caracterizada pela presença da complexidade social em todas as esferas: 

 
As personagens deixam de ser planas, com possibilidade de construir seu próprio 
“destino”, em interação com o contexto socioeconômico-cultural, à vista do telespectador. 
Abordam-se novas temáticas e se modifica o tratamento dado ao melodrama e à 
estruturação dos capítulos. A família (...) vai se configurar de modos múltiplos, incluindo 
arranjos familiares, mais de acordo com a sociedade; a corrupção e o mau caratismo nem 
sempre são punidos (...) não há personagens só boas ou só más e, talvez o mais 
importante, cria-se um número grande de subtramas que passam a ter grande importância 
no desenvolvimento da história, gerando a possibilidade de discussão múltipla de uma 
variedade de temas. A história de amor, central, não desaparece, mas se torna como se vê, 
muito mais complexa. Esta é a telenovela brasileira (BACCEGA, 2001:359). 

 

Se argumentarmos que existe um MS quando uma temática social abordada 

transforma-se numa ação pedagógica explícita (BOURDIEU, 1975) ou deliberada, 

precisamos, neste momento, considerarmos, desde a perspectiva do gênero, na relação que se 

estabelece entre ficção e realidade na telenovela, até o papel que a proposta realista joga como 

ação pedagógica implícita (BOURDIEU, 1975) nessa relação.  

                                                                                                                                                   
81 A escritora Janete Clair foi paradigmática da época, chamada de “a maga das oito”, por garantir grandes 
índices de audiência nas telenovelas exibidas no horário das 20 h. 
82 A TV Tupi cessa sua atividade em 1980; o SBT (1981) volta-se para a produção de dramalhões e importação 
de enlatados mexicanos; a Manchete recém-aparecida no mercado (1983) produz Dona Beija (1986), Helena 
(1987), Corpo Santo (1987), Kananga do Japão (1989); a TV Bandeirantes inicia timidamente sua segunda e 
breve temporada de produção/exibição de teledramaturgia (1979-1985, aproximadamente) com Cara a Cara, 
Cavalo Amarelo, O Meu Pé de Laranja Lima, Os Imigrantes, Ninho da Serpente e outros títulos. 
83 Em agosto de 1985, a Globo compra a filial italiana da Telemontecarlo. Em 1982, a Globo exportava apenas 3 
milhões de dólares; em 1987, de 15 a 20 milhões. A título de comparação, em 1985, a cifra dos negócios de 
exportação, revelada pela France Média International, órgão governamental encarregado de comercializar no 
exterior as produções das redes estatais, não ultrapassava 30 milhões de francos, isto é, aproximadamente 4 
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2.1 Do realismo e a ação pedagógica implícita ao naturalismo e a ação pedagógica 

deliberada  

 

A preocupação em retratar a realidade não é uma característica exclusiva da 

telenovela, mas da indústria cultural em geral. Para Morin (1969:82), é principalmente através 

dos espetáculos que se manifestam os conteúdos imaginários84 da cultura de massa, 

estabelecendo-se no consumo uma relação estética. Tal relação supõe a duplicidade de 

conceber o imaginário tão real quanto o próprio real, porém, sem perder a crença de seu 

caráter imaginário. O universo imaginário de um autor (ou artista) adquire vida para o 

leitor/espectador sempre que existe uma relação de comunicação, quer dizer, que o 

leitor/espectador não apenas identifique os personagens, mas se projete neles e se identifique 

com eles; se ele vive neles e se eles vivem nele: 

 
Uma cultura afinal de contas é um sistema neurovegetativo que irriga, segundo seus 
entrelaçamentos, a vida real de imaginário, e o imaginário de vida real. Essa irrigação se 
efetua segundo o duplo movimento de projeção e de identificação... O imaginário é um 
sistema projetivo que se constitui em universo espectral e que permite a projeção e a 
identificação mágica, religiosa ou estética (MORIN, 1969:85). 

 

Portanto, a tendência para o realismo constitui uma estratégia que se fundamenta na 

ideia de verossimilhança e que ativa os mecanismos de projeção e identificação. Em outras 

palavras, quando, na história a ser contada, é introduzida uma série de signos e sinais “de 

realidade”, isto tem por finalidade estabelecer uma ligação entre o que está sendo mostrado e 

certas situações da vida cotidiana, o que permite ao telespectador mergulhar na ficção e 

projetar a ficção na realidade. Conforme Morin, a projeção e identificação significa que, ao 

mesmo tempo em que o leitor/ espectador libera fora dele virtualidades psíquicas (seja por 

divertimento, evasão, compensação ou expulsão), fixando-as sobre os personagens em 

questão, identifica-se com personagens que, no entanto, lhe são estranhas, e se sente vivendo 

experiências que contudo não pratica (1969:86). 

Este aspecto em torno do realismo e a verossimilhança como ativadores dos 

processos de projeção-identificação, expostos por Morin, é um traço presente no conjunto da 

                                                                                                                                                   
milhões de dólares (Mattelart e Mattelart, 1987:28). Por volta de 1984, a TV Globo já exportava seus produtos a 
92 países, sendo que 30 adquiriam telenovelas e, os demais, séries (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989:118).   
84 Estrutura antagonista e complementar do que chamamos real, o imaginário dá uma fisionomia não apenas a 
nossos desejos, nossas aspirações, nossas necessidades, mas também às nossas angústias e temores. Liberta não 
apenas nossos sonhos de realização e felicidade, mas também nossos monstros interiores, que violam os tabus e a 
lei, trazem a destruição, a loucura ou o horror. Não só delineia o possível e o realizável, mas cria mundos 
impossíveis e fantásticos (MORIN, 1969:84).        
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obra de Manoel Carlos, a ponto de esse autor ser chamado, informalmente, de “cronista do 

cotidiano”. Páginas da Vida – assim como o restante de sua obra – é uma ficção 

contemporânea que aborda fatos simples e conversas cotidianas. O autor privilegia várias 

histórias simultâneas que, como uma rede, entrecruzam-se ao longo da telenovela, 

reproduzindo situações bem banais, como ir ao supermercado, à escola, ao trabalho, à praia 

etc., utilizadas para servir de pano de fundo para trabalhar uma gama de conflitos e problemas 

sociais que vão além das classes sociais. O próprio autor afirma essa procura de 

correspondência entre o cotidiano narrado e o vivido: 

 
(...) Não me interessam as peripécias da imaginação, mas o que a imaginação pode colher, 
mudar, ampliar, transformar – dos fatos reais, do cotidiano. Não acredito que haja 
qualquer coisa mais interessante do que a vida das pessoas. O que elas pensam, sonham, 
desejam e renunciam. Nisso, para mim, reside o que interessa contar. (...) O que eu quero 
e felizmente tenho conseguido é que o público que tem assistido às minhas novelas se 
identifique de algum modo com alguns dos seus personagens. O ciúme, o alcoolismo, o 
amor que acaba, a relação entre pais e filhos, entre irmãos, entre vizinhos, tudo isso 
encontra eco na vida cotidiana de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Aquilo 
da pessoa assistir e pensar: “Isso poderia acontecer comigo”. Ou então: “Esse homem é 
igualzinho ao meu pai”. Ou ainda: “Minha mãe também fala como essa mulher está 
falando com seus filhos”. Só isso me interessa (MANOEL CARLOS apud BORGES, 
2004). 

 
Partindo de uma perspectiva bakhtiniana para analisar a telenovela brasileira em sua 

especificidade de retratar o cotidiano, Motter aponta que: 

 
Há, pois, o hábito cotidiano de assistir à telenovela e um cotidiano dentro da telenovela, 
que simula um paralelismo entre rotinas: a da realidade concreta e a da realidade 
representada das personagens, no que diz respeito à sua atividade diária em cada capítulo 
da série, aos temas escolhidos pelos autores para suas histórias e aos temas que circulam 
no curso do desenvolvimento da trama e sustentam as falas dessas personagens no 
cotidiano das suas vidas ficcionais. Essa presença simultânea de problemas e questões 
reflete o mundo real refratado pela visão do autor que seleciona, discute e encaminha a 
proposta de solução válida ao mesmo tempo para esses dois universos e que pode oscilar 
entre a paráfrase e a paródia, entre a reprodução da ideologia dominante e permanência do 
status quo à subversão da ideologia da ordem vigente (MOTTER, 2003:33).  

 
Os personagens, os cenários, os figurinos são fonte de emanação de realidade, mas é 

a recorrência a temáticas e, principalmente, a temáticas sociais, a fonte principal, pois elas vão 

encher esse cotidiano ficcional de problemas, conflitos e inquietações que darão dinamismo 

aos personagens, tornando-o um mundo social, irradiando as atribulações presentes no 

cotidiano concreto para a vida que ali se constrói. Em termos narrativos, Motter conceitua as 

temáticas sociais da seguinte forma: 
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(...) o que estamos chamando de temáticas sociais ou de questões de interesse social, são 
problemas que aparecem nas próprias tramas e vão sendo tratados ao longo de seu 
desenrolar. Envolve a instauração dos problemas no seu interior e traz consequências para 
essa parte da história podendo se irradiar, ou não, para a trama central. Ou, o que tem sido 
menos usual, e confere um maior valor diferencial à telenovela, estão na trama central 
com consequências para toda a história (MOTTER, 2003:127). 

 

O próprio tema, afirma Baccega (2001:364), a própria temática da telenovela 

emerge da sociedade, daquele período histórico, daquela sociedade em que está vivendo o 

artista, em que está vivendo o dramaturgo que se constituirá no grande mediador entre ficção 

e realidade. O tema parte das inquietações individuais como sujeito inscrito em um momento 

histórico determinado, daí o fato de sua imaginação não provir de um idealismo 

(subjetivismo) nem emergir de um cotidiano que independe da consciência (objetivismo 

abstrato). Nessa relação histórica (dialética entre objeto e sujeito), o autor toma um aspecto da 

realidade que a sociedade não se dispõe a tratar ou não conseguimos abarcar enquanto 

participantes envolvidos no seu movimento. O ato criativo do autor é um ato de tomada de 

consciência (de si para si), um momento de elucidação de aspectos da realidade que se tornam 

compreensíveis para os outros através do embalo da ficção. Esse conhecimento gerado acerca 

da realidade é o dado novo, oferecido aos telespectadores como o narrador oral que conta sua 

experiência e deixa para eles a lição. A telenovela, ao levantar discussões pertinentes à 

sociedade para um público relativamente pouco informado e escolarizado, revela seu 

potencial educativo. Motter diz a respeito: 

 
Não tendo por função educar, cada vez mais se cobra dela um rigor e uma precisão no 
tratamento de detalhes pouco significativos do ponto de vista da ficção, mas que do ponto 
de vista da realidade podem disseminar modos de agir inadequados no tocante a técnicas e 
procedimentos científicos, por exemplo. Isso demonstra seu potencial educativo e atesta 
seu reconhecimento como criadora e propagadora de um saber sobre o mundo, ao mesmo 
tempo que se atribui a ela aquela função (MOTTER, 2003:35). 

 

No nível linguístico e na ordem de uma função conativa da linguagem, conforme 

tentamos explicitar no capítulo II, o diálogo que o autor trava e medeia entre ficção e 

realidade, esse saber sobre o mundo que a ficção difunde, a proposta de resolução de conflitos 

que provam a validade de determinados valores, que aponta modelos de comportamento etc., 

fazem da telenovela – embora não seja sua proposta inicial – um dispositivo pedagógico 

informal, espontâneo e implícito. Como reforça Morin, desde o funcionamento do imaginário, 

o fato dos personagens se aproximarem das “pessoas reais” faz deles alteregos idealizados do 

leitor/espectador que realizam, do melhor modo possível, o que este sente em si de possível, 

logo, podem vir a serem modelos exemplares de conduta: 
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Num determinado optimum identificativo de projeção-identificação, portanto, o 
imaginário secreta mitos diretores que podem constituir verdadeiros modelos de conduta. 
Inversamente, há um ótimo projetivo de evasão, como da “purificação”, isto é, da 
expulsão-transferência das angústias, fantasmas, temores, como das necessidades 
insatisfeitas e aspirações proibidas (MORIN, 1969:87).     

 
Assim, a vida social ficcional que se estende, em média, ao longo de oito meses, 

exerce uma pedagogia implícita como trabalho pedagógico que produz um habitus pela 

inculcação inconsciente de princípios só manifestados no estado prático na prática imposta 

(BOURDIEU, 1975:58). Nesta discussão, o “estado prático” seria, portanto, a vida cotidiana 

dos personagens, seus conflitos e resoluções (seus hábitos), com os quais o espectador se 

vincula e extrai ensinamentos por meio da familiarização decorrente do hábito de audiência da 

telenovela. Essa verossimilhança ou realismo como linguagem natural da telenovela brasileira 

exerce uma pedagogia implícita em que a autoridade pedagógica é anônima e difusa 

(BOURDIEU, 1975:58). Já o MS propõe um ensinamento baseado não na identificação-

projeção com o estado prático rotineiro dos personagens, mas na identificação-projeção 

fundada numa pedagogia explícita (BOURDIEU, 1975:57) que versa à formalização e 

objetivação dessas práticas. Surgem, assim, mensagens educativas que oferecem conceitos e 

explicações acerca de diferentes questões sociais na voz de autoridades pedagógicas 

(BOURDIEU, 1975) socialmente legitimadas: médicos, psicólogos, juízes etc. É nessa 

distinção entre o “implícito” e o “explícito e deliberado” que pretendemos argumentar a 

especificidade do MS, definindo-o como uma ação pedagógica deliberada identificada a partir 

da década de 1990, quando o realismo é potencializado.  

A telenovela, como produto da indústria cultural que responde às lógicas de 

produção, tem por finalidade entreter, mas, por conta das características culturais da sociedade 

brasileira (que descrevemos anteriormente), vai muito além que um mero produto de 

distração. De fato, como apontam Ortiz, Borelli e Ramos (1989), no seio de década de 1970 

se trava o debate, entre os atores sociais que produzem telenovela, sobre qual é a função da 

telenovela: entreter, passar mensagens didáticas ou conscientizar através das temáticas 

sociais? Na primeira posição encontra-se Glória Magadan que, como assinalamos, no período 

anterior liga-se a uma tradição mais folhetinesca e fantasiosa sem referências à realidade 

brasileira. Ela expõe: 

 
A única função da novela é entreter. Porque se pensamos em fazer algo de caráter mais 
elevado corremos o risco de não ser entendidos, nem de atingirmos a grande massa. A 
telenovela é um produto a ser vendido comercialmente, como uma geladeira, um tipo de 
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tecido ou um par de sapatos. Não é literatura, nem subliteratura. É um produto industrial 
(GLÓRIA MAGADAN apud ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989:160). 

 

Em contrapartida, autoras como Ivani Ribeiro e Janete Clair, características do 

período em discussão, especificamente do folhetim-modernizado, propõem fornecer pitadas 

de conhecimento nas telenovelas, tomando cuidado de não passar ao público informações 

imperfeitas (JANETE CLAIR, 1975 apud ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989:160). Sobre o 

esse assunto, Janete Clair comenta: 

 
Escrevo sobre aquilo que conheço bem: a classe média. E tenho o cuidado de fazê-lo ao 
gosto bem popular, não escondendo os problemas, mas tratando-os com mão leve. A ideia 
é tornar a vida e os conflitos humanos acessíveis a todos, fazendo com que os personagens 
vivam, e não apenas conversem sobre os seus dramas (JANETE CLAIR apud ORTIZ; 
BORELLI; RAMOS, 1989:160). 

 

Já os autores advindos do teatro afiliados à perspectiva de esquerda e pertencentes à 

corrente “realista” ultrapassam a ideia de didatismo para falar em conscientização e reflexão, 

igualando as mesmas possibilidades do teatro para a telenovela: 

 
Eu como escritor de novela procuro dar o máximo de informações possíveis ao espectador 
na medida em que este é um país onde não se lê. Então eu procuro nas minhas novelas, 
mesmo que se sacrifique um pouco esteticamente a novela, dar informações à grande 
massa. Como por exemplo em Escalada (1975) onde procurei discutir o problema do 
desenvolvimento do período Juscelino Kubitschek da forma mais didática possível, para 
que o espectador receba isto como um dado histórico que nós vivemos na década de 50, e 
que de uma certa forma está refletido até hoje (LAURO CÉSAR MUNIZ apud ORTIZ; 
BORELLI; RAMOS, 1989: 162). 

 

Diante dos depoimentos apresentados poderíamos levantar a hipótese de que esta 

consciência do valor pedagógico da telenovela já estaria representada de forma deliberada e 

explícita na narrativa, isto é, que o tratamento de temáticas sociais na década de 1970 já 

tivesse embutido essa deliberação que hoje chamamos de MS. Sendo assim, estaríamos, na 

atualidade, diante de um conceito cujo mérito maior foi ter organizado elementos já 

largamente explorados e reconhecidos, como observou Thomasseau (2005: 26) a respeito da 

codificação que realizou Pixérécourt ao determinar Coelina ou a Criança do Mistério como 

obra marco do melodrama canônico. Não obstante, sendo nosso problema atual, deixamos em 

aberto um filão de pesquisa sobre o assunto, pois a comprovação dessa afirmação requer um 

estudo específico, que está além de nossas pretensões.    

Nessa luta concorrencial travada na época entre os autores de telenovela, entendendo 

a teledramaturgia como campo (BOURDIEU, 1983:122), o confronto tem sido vencido por 
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uma certa consciência do papel social e cultural que a telenovela desempenha na sociedade 

brasileira atualmente. Sobre essa questão, Jayme Monjardim, diretor de Páginas da Vida, 

declara: 

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 (JAYME MONJARDIM, 2006)85. 

 

De fato, o interesse em focalizar questões e temáticas sociais foi aumentando 

paulatinamente, segundo demonstra a pesquisa quali e quantitativa de Jakubaszko (2004). A 

tabela a seguir demonstra o aspecto quantitativo dessa evolução:  

 

Tabela 2. Evolução de focalização de temáticas sociais na telenovela brasileira 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Fonte: Jakubaszko, 2004 

* A partir de 1995, são consideradas só as telenovelas da TV Globo em vista da dificuldade de coleta de dados de outras 

emissoras. 

 

No período da década de 1960, é clara a hegemonia da matriz melodramática 

canônica, com apenas 2% de produções com interesse social. Já na década de 1970, podemos 

observar o salto quantitativo com 23% de focalização de temáticas sociais que, como vimos 

acompanhando, significou a reformulação da matriz em tempos de modernização. Na década 

de 1980, percebe-se uma queda no interesse em focalizar questões sociais, 10%, cuja hipótese 

reside na sedimentação das estratégias mais do que no risco das inovações e das 

problematizações sociais. Já a partir da década de 1990 a dimensão social da telenovela atinge 

seu ápice. Sua prolongação na década de 2000 é significativa se considerarmos que, em 

apenas três anos e num total de 18 produções, a focalização social supera amplamente os 

períodos anteriores. Cabe resgatar também que a maior porcentagem das telenovelas com 

                                                
85 O grande charme desta novela é a história das relações humanas. Site oficial de Páginas da Vida- TV Globo, 
2006. Site: http://paginasdavida.globo.com/Novela/Paginasdavida/0,,AA1230292-5744,00.html. Último acesso 
em: 14 de dezembro de 2008.  

Período

Quantidade 

de 

Telenovelas 

produzidas

Focaliza 

temáticas 

sociais

Não 

Focaliza 

temáticas 

sociais

1960 163 2% 98%

1970 142 23% 76%

1980 118 10% 85%

1990* 60 38% 62%

2000-2003 18 50% 50%
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interesse social é veiculada no horário nobre, no período das 20 às 22h, o que corresponderia 

à atual “novela das oito”: 1970: 75%; 1980: 42%; 1990: 61%; 2000: 56%86. A partir de uma 

análise qualitativa, as pesquisas de Motter (2003, 2005) e Jakubaszko (2004) demonstram que 

o movimento de focalização87 é crescente, atingindo o maior grau a partir da segunda metade 

dos anos 1990. Cabe observar que temas germinais da década de 1970, como a ecologia em O 

Espigão e Fogo sobre Terra (1974), tornam-se frequentes na década de 2000, e temas como 

as drogas – que em Cavalo de Aço (1974) foi censurado por propor uma campanha contra o 

tráfico – são amplamente discutidos em telenovelas como O Clone (2001), sendo a autora, 

Glória Perez, premiada nacional e internacionalmente pelo trabalho realizado.  

No período em questão, a abordagem de determinados temas sociais transformou a 

telenovela em uma verdadeira campanha, contribuindo, inclusive, para a formulação de 

atitudes capazes de exercer pressão para que se efetuem mudanças sociais, atingindo as 

resoluções do Estado. Eis o cerne do MS como alargamento do realismo e de uma dimensão 

pedagógica implícita. É a partir desse pano de fundo em que a telenovela traz, cada vez mais, 

a realidade para a narrativa intensificando seu diálogo com o social, que apontamos o MS 

dentro de uma nova reformulação da matriz melodramática, cuja dimensão pedagógica é, 

agora, explorada de forma deliberada e explícita, e a partir de uma representação 

excessivamente realista. Passaremos a uma nova fase, então, que chamaremos de Melodrama 

e Naturalismo.  

 

3. Melodrama e naturalismo (1990-atualidade) 

 

A última década do século XX testemunhou o início de um processo de 

diversificação da estrutura das telecomunicações. A introdução tardia da TV a cabo, a 

disseminação de aparelhos de videocassete, do videogame, das transmissões de sinais via 

satélite e, no final da década, da Internet, ampliaram o rol de opções de programação e 

informação disponível aos telespectadores. Diante disso, a concorrência88 televisiva tornou-se 

                                                
86 Esses dados foram extraídos da observação do mapeamento das telenovelas realizado na pesquisa: 
JAKUBASZKO, Daniela. Telenovela e experiência cotidiana: interação social e mudança. Dissertação de 
mestrado. Universidade de São Paulo, USP, Brasil, 2004. 
87 A partir de dois grandes grupos foram estabelecidas categorias semânticas que denotam o modo de tratamento 
das questões: a) quando o debate que se instala é intenso (tematização, denúncia); b) quando o debate está 
presente (discussão, crítica, contribuição); c) quando há pequenas inserções e menções passageiras (mostrar, 
lembrar, questionar, evidenciar, defender, valorizar). 
88 O SBT coloca no ar o telejornal popular Aqui, Agora, como mediador da defesa dos direitos das classes 
desfavorecidas, utilizando uma estrutura narrativa telenovelesca. A TV Manchete apresenta Pantanal de 
Benedito Ruy Barbosa, que propõe uma visão exótica e mítica do Brasil rural que contrasta com a proposta 
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acirrada e a telenovela virou o campo de batalha onde se disputava estilos e representações do 

país. É a década do imperativo da internacionalização89, uma vez que o formato já se 

consolidou industrialmente, caracterizado por um manejo gerencial sistematizado da 

produção, pela exploração constante das reações de audiência e pela sofisticação de 

estratégias de merchandising90. No contexto nacional, não podemos perder de vista que a 

diversificação de fontes de entretenimento coincide em larga medida com o fim da censura e a 

consolidação do regime democrático no Brasil. Em novembro e dezembro de 1989, realizam-

se as primeiras eleições diretas para a Presidência da República desde 1960. Emerge um país 

com um maior números de cidadãos aptos a votar, com mais da metade de sua população 

vivendo em regiões urbanas, resultado de uma transição demográfica. A televisão surge nesse 

Brasil pós-autoritário como um mediador para a compreensão dos acontecimentos e, as 

telenovelas, em particular, são utilizadas para levantar ou mesmo ajudar a dar o tom dos 

debates públicos (LOPES, 2003:20). Um exemplo disso é associação das telenovelas Vale 

Tudo (Gilberto Braga) e Deus nos Acuda (1992), da TV Globo, à eleição de Fernando Collor 

de Melo, retratando a corrupção econômica e política do país. Ambas trouxeram para a ficção 

o processo de impeachment do presidente três anos após a sua ocorrência. Já em Deus nos 

Acuda nota-se um entrosamento cada vez mais próximo entre realidade e ficção com a  

presença dos intelectuais Roberto da Matta e Dalmo Dallari falando acerca do Brasil. Outro 

exemplo, verifica-se em O Rei do Gado (1996), na qual a senadora do PT–RJ Benedita da 

Silva e o senador do PT-SP Eduardo Suplicy comparecem ao velório ficcional de um senador. 

Identificamos o naturalismo no sentido apontado por Motter (2003) que, em relação 

à utilização das convenções do gênero dramático, afirma: 

 
Todavia o modo como elas se realizam em algumas telenovelas chamam a atenção pelo 
rigor com que buscam verossimilhança e pela proposta de cada vez mais aproximar o 
cotidiano da telenovela do cotidiano comum do telespectador, diminuindo 

                                                                                                                                                   
realista da emissora líder. Diante do êxito, a TV Globo traz o autor de volta, e produz Renascer (1993), O Rei do 
Gado (1996), Terra Nostra (1999), Esperança (2002), que retratam o Brasil rural. 
89 Por volta de 1990, as telenovelas eram exportadas para 127 países. Dez anos depois, são 140 os países 
importadores, com predomínio da América Latina, porém abrangendo também países da Europa Ocidental e 
Oriental e África. 
90 Em 1994, a TV Globo inaugura o Projac – Projeto Jacarepaguá, o maior centro de produção da América Latina 
de 1.300.000 m2. Cinco anos depois lança a TV Globo Internacional. Em 1996, o SBT constrói em São Paulo o  
complexo Anhanguera, um pólo de produção televisivo de 210 mil m2 de área construída, porém garantida a sua 
audiência  através de telenovelas mexicanas da Televisa, o pólo ficou praticamente desativado. Sua posição de 
segunda emissora em audiência será desestabilizada a partir do ingresso da TV Record na produção ficcional em 
1999. Segundo aponta a Revista Veja (Edição 2029, outubro 2007: 86), na atualidade, é a TV Record que ocupa 
esse lugar. Para saber mais sobre o contexto televisivo do período consultar. MATTOS, Sérgio. História da 
televisão brasileira: uma visão econômica, social e política. Petrópolis: Vozes, 2002, pág.202-225. 
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progressivamente o espaço a ser preenchido por ele, de modo a reduzir a consciência de 
que está diante de uma representação (MOTTER, 2003:55). 

 

     Esta feição naturalista – na qual a narração pretende apagar as marcas de sua 

enunciação dando lugar à “própria realidade” – é uma característica própria do estilo de 

Manoel Carlos, sendo notada em Páginas da Vida em vários aspectos e ocasiões, tais como: a 

presença do cineasta Daniel Filho apresentando seu filme Muito Gelo e Dois Dedos D'água, 

que estreou nos cinemas 13 dias antes da abordagem na telenovela em questão; a participação 

do filho de Cândido Portinari apresentando uma exposição de obras do artista no espaço 

cultural AMA; a presença, no mesmo espaço, de Paulo e Daniel Jobim, respectivamente, filho 

e neto de Tom Jobim, numa homenagem ao célebre músico; a referência explícita a 

acontecimentos recentes do país através da leitura do jornal O Globo91; a difusão de peças de 

teatro92 e filmes93 , produzidos pela TV Globo, em cartaz no momento da exibição da 

telenovela; outros tantos merchandisings comerciais e, logicamente, os merchandisings 

sociais, dos quais nos ocupamos ao longo do trabalho. O apego pelo realismo e pela 

verossimilhança que, como apontamos, teve início na década de 1970, vai se aprimorando 

cada vez mais, não apenas por meio da incursão de pessoas reais e outros recursos 

naturalísticos na trama, mas, também, pela potencialização do verossímil narrativo no 

tratamento dos personagens e das temáticas. Como apontam Martín-Barbero e Rey (2004), 

mesmo mantendo os marcos de melodrama, a telenovela da década de 1990 introduz temas 

novos, compõe personagens mais complexos, ambíguos e imprevisíveis, elabora com maiores 

matizes os contextos, investiga com maior cuidado os diálogos e o universo referencial no 

qual transcorrem as situações. A respeito dos temas sociais, os autores acrescentam: 

 
Embora a telenovela latino-americana sempre tenha sido social, em meados dos anos 80 e 
começo dos 1990, introduziu no sucesso dramatúrgico os ritmos sociais, desde os mais 
densos aos mais conjunturais e explosivos. Porque, se o social na novela das décadas 
anteriores se referia ao fosso entre ricos e pobres ou entre a cidade e o campo, a dos 1990 

                                                
91 Algumas das notícias trazidas à ficção foram: o caso de adoção oficial de uma criança de 5 anos, por um casal 
homossexual, em Catanduva, no interior de São Paulo (18/12/2006), o treinamento das forças de seguranças do 
Rio de Janeiro para atuar em favelas e impedir o narcotráfico (15/01/2007), o assalto e assassinato do menino 
João Hélio (9/02/2007). 
92 Tratou-se da peça "Renato Russo", estreada em 11/10/2006, no teatro do Centro Cultural dos Correios, no Rio 
de Janeiro. O protagonista, o ator Bruce Gomlevsky, aparece na telenovela como marido de Tatiana, 
fonoaudióloga de Clarinha. Em suas duas únicas aparições, o ator aparece no papel de si mesmo, anunciando a 
peça para a Helena (11 e 15/12/2006). Porém, no momento de exibição das cenas, a peça já estava sendo 
encenada no CCBB de São Paulo.    
93 O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili de Marcus Figueiredo (10 e 11/01/2007), Pro dia nascer feliz de João 
Jardim (9/02/2007), Antônia de Tata Amaral e A Grande Família, de Maurício Farias (fev.2007). 
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assume assuntos que pertencem à agenda pública mais insistente, como a corrupção, o 
narcotráfico, a crise da política ou a pobreza (MARTÍN-BARBERO; REY, 2004:171). 

   
Assim sendo, a partir da perspectiva do gênero trabalhada neste capítulo, podemos 

identificar a representação naturalista em outro sentido complementar. Referimos-nos à 

matriz melodramática, já citada, desenvolvida pela terceira geração de melodramaturgos no 

século XIX e que apontamos Victor Hugo como exemplo; trata-se do melodrama social 

(THOMASSEAU, 2005). Percebemos certa analogia na evolução do gênero melodramático 

conforme o progressivo desenvolvimento da modernidade e a sociedade de consumo. Se, no 

século XIX, a periodização da matriz aponta-se como sentimental, romântica e 

realista/naturalista, no caso da telenovela brasileira – conforme nossa proposta – temos: 

sentimental, realista e naturalista; o que nos fala da universalidade e mutabilidade da matriz 

para expressar traços culturais de diferentes sociedades em seu processo histórico.  

No caso brasileiro especificamente, a telenovela catalisa a abertura democrática com 

a pluralidade de temas e a intensidade de tratamento e aceitação para o debate, que continuará 

em ascendência nos anos 2000: 

 
O mundo da globalização com as suas vantagens e desvantagens passam a fazer parte dos 
mundos ficcionais. Há uma maior pluralidade e diversidade dos temas presentes, dos 
pontos de vista. Há também uma abertura e maior receptividade da sociedade para dar 
prosseguimento a discussões e debates públicos. Além do aprofundamento de questões já 
presentes como a reforma agrária, o preconceito étnico, a ecologia, a política e a 
corrupção, são incluídos temas como a dependência química, a homossexualidade 
feminina, as discussões sobre as inovações científicas e tecnológicas. Também entram em 
cena as denúncias contra a exploração do trabalho infantil, a violência doméstica 
(JAKUBASZKO, 2004: 82). 

 

Poderíamos considerar como a porta de ingresso desse período, a telenovela Vale 

Tudo (1989), folhetim-modernizado, de Gilberto Braga, que comove a opinião pública ao 

focalizar a realidade social brasileira de maneira polêmica a partir de temas como o 

alcoolismo e a homossexualidade, sendo esta última temática atingida pela censura: 

 
Foram agenciados todos os componentes que chamaram a atenção da opinião pública, 
elementos que inclusive entraram em efervescência na década seguinte, originando uma 
forma cultural que marcou aquele ano. Vale Tudo atingiu mais de 70% de audiência 
nacional, colocando-se, portanto, por trás do grande êxito de Roque Santeiro (RAMOS, 
1996).  

  
É nesse contexto que um novo conceito começa a circular publicamente propiciado 

pela TV Globo: o merchandising social. Para a voz institucional da emissora, o MS é: 
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A estratégia de comunicação que consiste na veiculação, nas tramas de novelas e demais 
programas de entretenimento, de mensagens sócio-educativas explícitas ou implícitas, de 
conteúdo ficcional ou real. São “mensagens sócio-educativas” 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. Tem por objetivo 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 de preservativo, quebra de preconceitos 
etc), promover a crítica social e pautar questões de relevância social, incentivando o 
debate pela sociedade (Material oferecido pela emissora, julho 2008. Veja ANEXO: 
Entrevista com Flávio Oliveira). 

 
Desde que o conceito começou a circular na mídia e no circuito acadêmico tem se 

instaurado uma certa divergência em torno dos alcances do termo. Basicamente, o dilema 

parece estar entre “o que é” e “o que não é” MS, existe uma certa oposição dicotômica entre 

“temática social” e MS. Podemos levantar a hipótese de que a dicotomia se estabelece a partir 

do fato da “questão social” ser o denominador comum entre ambas. Então, será que toda 

questão social que aparece na telenovela pode ser chamada de MS? Se, como argumentamos 

anteriormente, as temáticas sociais são tratadas desde os anos 1970, então a distinção não 

seria apenas um problema de conteúdo, mas de tratamento desse conteúdo, quer dizer, de seu 

funcionamento discursivo.  

No intuito de esclarecer o conceito de MS a TV Globo aponta, 

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 consequências associadas ou quanto 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 
(Material oferecido pela emissora, julho 2008. Veja ANEXO: Entrevista com Flávio 
Oliveira). 

 
Podemos apontar a abordagem do alcoolismo em Vale Tudo (1988), como o MS que 

inicia a década de 1990. A personagem de Heleninha (Renata Sorrah), artista plástica, acaba 

participando dos Alcoólicos Anônimos, e por meio dessa associação, é esclarecido o processo 

de recuperação dos dependentes e de suas dificuldades. Não obstante, cabe lembrar que, antes 

de Vale Tudo, antes do alcoólatra chegar ao núcleo principal da telenovela, um dependente 

químico do etanol já havia aparecido numa das tramas paralelas de Louco Amor, também de 

Gilberto Braga, em 1983. Alfredo (Fernando Torres) era fotógrafo de um jornal e tinha um 

casamento infeliz. Recuperou-se também com a ajuda dos Alcoólicos Anônimos. 
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Ao falarmos novamente em teledramaturgia como um campo94, devemos esclarecer 

que é o mercado quem delimita a autoridade dos produtores de cultura; sua força provém do 

êxito junto ao grande público (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989:158). Assim sendo, ainda 

que as narrativas de Giberto Braga pareçam ter inciado o MS, na atualidade, quem possui 

legitimidade reconhecida ou autoridade no uso de MS são especificamente dois autores: 

Manoel Carlos e Glória Perez. Tal reconhecimento foi adquirido pela presença central e 

contínua de MS em suas obras, pelos índices de audiência das suas produções e, 

especialmente, pela capacidade de mobilização social e de objetivos atingidos, junto às 

premiações recebidas no nível nacional e internacional.  

No caso da autora Glória Perez, e segundo entrevista concedida à imprensa, o seu 

primeiro MS registra-se, não na TV Globo que tem instituiu o termo, mas na extinta TV 

Manchete. Trata-se da telenovela Carmen, produzida em 1986, em que a novelista aproveitou 

o espaço para tratar o tema da AIDS e esclarecer as formas de transmissão da doença. No bojo 

da teledramaturgia como campo, a autora parece posicionar-se diante de uma luta 

concorrencial pela legitimidade ao declarar, a partir de Carmem, seu pioneirismo no uso do 

dispositivo pedagógico: 

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 (GLÓRIA PEREZ, 2005)95. 

 

Ao longo de sua caminhada pela teledramaturgia na TV Globo, Glória Perez tem 

abordado questões sociais via MS em várias de suas narrativas96. Dentre elas destaca-se O 

Clone (2001) que alertou para a prevenção do uso de drogas e apresentou o tratamento como 

solução para o usuário. Por esse trabalho, a autora foi homenageada pela Associação 

                                                
94 As perspectivas teóricas de Bourdieu foram desenvolvidas para o estudo da “esfera dos bens restritos”: para 
uma dimensão específica da cultura, a arte, a ciência, a literatura, na qual existe de fato uma autonomia de 
criação que faz com que a lógica do campo seja definida por seus pares. No caso da indústria cultural nos 
encontramos no lado oposto. Não obstante as categorias são aplicáveis, recolocadas no interior de nossa 
problemática (ORTIZ; BORELLI; RAMOS, 1989:158). 
95 O final de Sol e o de Tião serão como acontece na vida real. Site Oficial de América – TV Globo, 2005. Site: 
http://america.globo.com/Novela/America/0,,AA1061220-4197,00.html. Último acesso em: 14 de dezembro de 
2008.   
96 Algumas delas são: inseminação artificial, em Barriga de Aluguel (1991); crianças desaparecidas, em Explode 
Coração (1995); inclusão social de deficientes visuais, em América (2005); entre outras. No capítulo seguinte, 
apresentaremos outros exemplos de MS realizados pela autora, junto a outros autores que também utilizam esse 
discurso. 
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Brasileira de Alcoolismo e Drogas (Abrad) e recebeu o prêmio Personalidade dos anos 2001 e 

2002, concedido pelo Conselho Estadual Antidrogas (Cead/RJ). Em fevereiro de 2003, ela e o 

diretor Jayme Monjardim receberam um prêmio concedido pelo FBI e pela Drug Enforcement 

Administration (DEA), os dois principais órgãos do governo norte-americano responsáveis 

pelo controle do tráfico de drogas. 

Já no caso de Manoel Carlos, a telenovela História de Amor, veiculada na TV Globo, 

em 1995, poderia ser considerada seu primeiro trabalho em que o MS pode ser identificado. 

Na trama, o câncer de mama foi abordado de forma pedagógica através da personagem Marta 

(Bia Nunes), que luta contra a doença a partir do momento em que descobre um “caroço no 

seio”. A telenovela veiculou informações sobre a doença, reforçando as campanhas de 

prevenção e conscientização sobre a mesma. Porém, o maior reconhecimento veio a partir da 

veiculação do drama de Camila (Carolina Dieckmann), que sofria de leucemia, inserido em 

Laços de Família (2000). Na trama, foi desenvolvida uma campanha pró-doação de órgãos 

explicitando a doença, o tratamento e os procedimentos para ser doador. Com Laços de 

Família e seu “Efeito Camila”97, a TV Globo foi a primeira empresa não europeia a 

conquistar, em 2001, o mais conceituado prêmio de responsabilidade social do mundo: o 

Business in the Community (BitC) Awards for Excellence. 

    Ao longo de sua trajetória, Manoel Carlos tem incorporado o MS como hábito 

criativo, reconhecendo seu potencial: 

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" (MANOEL 
CARLOS, 2006)98. 

 

Chegando a este ponto da discussão, propomos passar para o próximo capítulo, em 

que indagamos, a partir da mediação da Produção, o uso do merchandising na telenovela e 

sua decorrente transposição para o social. Dessa forma, pretendemos revelar ainda mais a 

constituição do discurso de merchandising social ao mesmo tempo em que é feita uma maior 

aproximação de nosso objeto empírico específico: a telenovela Páginas da Vida.      

 

                                                
97 Efeito Camila foi o nome dado ao impacto social desencadeado por Laços de Família. Veja Quadro 6, 
Capítulo IV deste trabalho. 
98 CIMINO, James. Leia entrevista exclusiva com autor de "Páginas da Vida", Folha de São Paulo, 1 de julho de 
2006. 
 


